
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

Daniela Conegatti Batista 

 

 

 

 

 

 

O QUE PODEM FAZER DUAS VULVAS? Lesbianidades no Tumblr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porto Alegre 

2015 



 

Daniela Conegatti Batista 

 

 

 

 

 

 

O QUE PODEM FAZER DUAS VULVAS? Lesbianidades no Tumblr 

 
 
 
 
 

Dissertação apresentada ao Programa 
de Pós-Graduação em Educação da 
Faculdade de Educação da 
Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul como requisito para obtenção do 
título de Mestra em Educação. 
 
Orientadora: Jane Felipe de Souza 
 
Linha de Pesquisa: Educação, 
Sexualidade e Relações de Gênero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porto Alegre 

2015 



CIP - Catalogação na Publicação

Elaborada pelo Sistema de Geração Automática de Ficha Catalográfica da UFRGS com os
dados fornecidos pelo(a) autor(a).

Batista, Daniela Conegatti
   O Que Podem Fazer Duas Vulvas? Lesbianidades no
Tumblr / Daniela Conegatti Batista. -- 2015.
   159 f. 

   Orientadora: Jane Felipe de Souza.

   Dissertação (Mestrado) -- Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, Faculdade de Educação, Programa de
Pós-Graduação em Educação, Porto Alegre, BR-RS, 2015.

   1. Gênero . 2. Sexualidade. 3. Lesbianidade. 4.
Educação. 5. Cultura Visual. I. Felipe de Souza,
Jane, orient. II. Título.



 

Daniela Conegatti Batista 

 

 

 

 

 

O QUE PODEM FAZER DUAS VULVAS? Lesbianidades no Tumblr 

 
 
 

Dissertação apresentada ao Programa 
de Pós-Graduação em Educação da 
Faculdade de Educação da 
Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul como requisito para obtenção do 
título de Mestra em Educação. 

 
 
 
 
 

Profa. Dra. Jane Felipe de Souza - Orientadora 
 
 
 
 

Profa. Dra. Dagmar Elisabeth Estermann Meyer - UFRGS 
 

 
 
 

Profa. Dra. Fabiana de Amorim Marcello - UFRGS 
 
 
 
 

Prof. Dr. Marcio Rodrigo Vale Caetano - FURG 
 
 
 
 
 

Porto Alegre 
2015 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dedico esta pesquisa a todas as mulheres 
abusadas pela necessidade violenta de se 
manter a norma heterossexual. 
 



 

AGRADECIMENTOS 
 

Utilizar este espaço para agradecer me parece injusto no momento. Injusto porque o 
tempo de manter frescos em minha memória os agradecimentos que devo fazer já 
passou. Foram inúmeros os momentos em que poderia ter agradecido as 
contribuições, os conselhos, as palavras, os afetos. Foram, também, inúmeras as 
pessoas. Desde conversas com colegas que, muitas vezes, não retornei a ver, falas 
de professoras que colocavam minhas certezas em relação a minha pesquisa em 
suspenso. Alguns não lembrarei, outros sequer saberei o nome. Aos conhecidos, 
seguem algumas palavras. 
 
Agradeço à minha mãe e ao meu pai, pois sem eles esta caminhada seria mais 
difícil e penosa. 
 
Agradeço à minha orientadora Jane Felipe de Souza, que aceitou e abraçou meu 
tema de dissertação deslocado de seus principais interesses de pesquisa. Que fez 
observações, críticas, correções, e que, acima de tudo, orientou-me, na dissertação, 
na carreira acadêmica, na vida. 
 
Às colegas do grupo de orientação, Marta Friederichs e Monise Serpa, que com 
suas considerações escritas e palavras amigas me deram força e também me 
orientaram nessa jornada chamada mestrado. 
 
À minha companheira, namorada, amiga, Tainã Moreira Spinato, pelos quase seis 
anos de conversas, amores, felicidades, que me trouxeram ao lugar onde estou, em 
que posso me considerar uma pessoa melhor. 
 
Às minhas amigas, Laura Carniel e Clara Ponzi, que através de seus conselhos e 
palavras de amizade tornaram minha vida mais leve. 
 
 
Às professoras Dagmar Estermann Meyer, Fabiana de Amorim Marcello e ao 
professor Marcio Rodrigo Vale Caetano, que compõem a Banca desta dissertação, 
pelo tempo dedicado à leitura e pela disponibilidade.  
 
 
Por fim, 
 
Às alimentadoras dos tumblrs, que possibilitaram as discussões realizadas neste 
trabalho. Sem vocês, os escritos que trago aqui não seriam os mesmos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

abstraction to the point of... 
dislike 
dislocate 
disembody 
deconstruct (KANE, Sarah, 2000)1. 

                                                
1 abstração ao ponto de... desgostar, deslocar, desincorporar, desconstruir (tradução minha). 



 

RESUMO 
 

A presente dissertação teve como tema as lesbianidades no espaço da web. 
Assumido o lugar de importância que as mídias e redes sociais têm alcançado na 
contemporaneidade, optou-se pelo tumblr como lugar de análise. Assim, esta 
pesquisa foi guiada pela seguinte questão: como se constituem as lesbianidades nos 
tumblrs selecionados? Para a pesquisa, foram escolhidos quatro tumblrs com 
interesse nas lesbianidades: love-my-girlfriend, lovee-fuck-you, butchlife e n-surte-
sorria. Em acordo com a perspectiva pós-estruturalista, a abordagem foi teórico-
metodológica, compreendendo os estudos foucaultianos, estudos da Cultura Visual 
e permanecendo na esteira do pensamento de Judith Butler e Beatriz Preciado, 
principalmente seus escritos sobre gênero, sexo e sexualidade. O enfoque recaiu 
sobre as imagens compartilhadas nestas páginas. A partir do contato com os 
tumblrs, foram eleitas três instâncias de análise: corpo, amor e sexo lésbico. Com 
base nos escritos de Foucault e nos estudos da Cultura Visual, as imagens foram 
analisadas enquanto produto de discursos e, neste processo, tais imagens 
produziram modos de ser lésbica, exercendo Pedagogias Culturais. Por vezes as 
lesbianidades aproximaram-se do ideal heteronormativo – e por vezes afastaram-se 
–, assim como corresponderam à performatividade de gênero (ou não). Contudo, 
neste processo, desconstruíram verdades e discursos sobre gênero, sexo e 
sexualidade nos tumblrs analisados. 
 
 
Palavras-chave: Lesbianidades; Corpo lésbico; Sexo lésbico; Amor lésbico; Redes 
Sociais; Mídias Sociais 
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ABSTRACT 
 

The theme of this essay is lesbianisms on the web. Realized the importance that 
social media has reached in the contemporary world, we chose tumblr as place of 
analisys. Thus, this essay was guided by the following question: how are constituted 
the lesbianisms in the selected tumblrs? For this essay, were elected four tumblrs 
with interest in lesbianisms for analysis: love-my-girlfriend, lovee-fuck-you, butchlife 
and n-surte-sorria. In accordance with the poststructuralist perspective, the approach 
was theoretical and methodological, comprising studies of Foucault, Visual Culture 
studies and remaining in accordance with the ideas of Judith Butler and Beatriz 
Preciado, mainly their works about gender, sex and sexuality. The emphasis was on 
the images shared in these pages. By the contact with the tumblrs, were elected 
three analytical instances: body, love and lesbian sex. Based on the writings of 
Foucault and of Visual Culture studies, it was realized that the images were produced 
by discourses and, in this process, they produced ways of being lesbian, effecting 
Cultural Pedagogies. Sometimes, the lesbianisms approached the heteronormative 
ideal – and sometimes they diverged –, as well as they corresponded to gender 
performativity (or not). However, in this process they deconstructed beliefs and 
discourses on gender, sex and sexuality in the analyzed tumblrs. 
 
Keywords: Lesbianisms; Lesbian Body; Lesbian Sex; Lesbian Love; Social Medias 
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1 LOGIN 

 
Quando comecei a pensar sobre o que pesquisar no mestrado, algumas 

possibilidades se apresentaram como muito instigantes. Desde minha caminhada da 

graduação em Relações Públicas, tive interesse pelas questões relacionadas a 

gêneros e sexualidades, em especial aqueles temas ainda pouco discutidos na área, 

e então busquei em minha monografia dar atenção ao tema da intersexualidade 

(BATISTA, 2013). A partir de um levantamento inicial sobre o assunto, acabei 

percebendo que certos temas eram mais recorrentes em revistas científicas, tanto 

no âmbito da comunicação social, quanto no âmbito dos estudos em educação. 

Desde essa época meu interesse se consolidou e busquei na linha de pesquisa 

Educação, Sexualidade e Relações de Gênero desenvolver minha pesquisa sobre a 

homossexualidade feminina, uma vez que, quando abordada, era sempre colocada 

em relação à masculina2 ou como assunto secundário. Explico: são muitos os 

trabalhos aos quais tive acesso, desde que me interessei por estes estudos, que 

utilizavam as palavras “homossexual/homossexualidade” para fazer menção à 

homossexualidade masculina, dificultando a possibilidade de se pensar em um 

sujeito feminino. Assim, a homossexualidade feminina acabava definida quase 

sempre em relação à masculina, fazendo parte de uma dicotomia em que, mais uma 

vez, às mulheres era delegado o segundo lugar.  

Como mulher lésbica, percebo esse fenômeno não apenas no meio acadêmico, 

mas também nas mídias, na sociedade, nos espaços que frequento, entre 

minhas/meus amigas/os. Por isso, quando comecei a estruturar esta pesquisa, 

estudar as lesbianidades foi minha primeira decisão. Mulheres lésbicas, além de 

sofrerem preconceitos por subverterem um (ou vários) aspecto(s) da 

heterossexualidade compulsória3, pois suas práticas românticas e sexuais se dão 

com outras mulheres, também com frequência têm sua prática homossexual 

diminuída, seja pela fetichização que esta sofre, seja pela infantilização de suas 

                                                
2 Este processo de dependência ou de desconsideração se assemelha àquele recorrente em nossa 
língua, na qual o gênero masculino muitas vezes engloba o feminino. 
3  “Butler descarta a ideia de que o gênero ou o sexo seja uma ‘substância permanente’, 
argumentando que uma cultura heterossexual e heterossexista estabelece a coerência dessas 
categorias para perpetuar e manter o que a poeta e crítica feminista Adrienne Rich chamou de 
‘heterossexualidade compulsória’ – a ordem dominante pela qual os homens e as mulheres se veem 
solicitados ou forçados a ser heterossexuais.” (SALIH, 2013, p.71) 
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relações amorosas e sexuais, muitas vezes consideradas “coisa de amigas”, ou 

mesmo preparação para a vida adulta heterossexual. No meu caso, estes saberes a 

respeito das lesbianidades4 não se baseiam apenas em pesquisas, ou mesmo em 

saberes populares, mas também em minhas próprias vivências. 

Além de homossexual, sou uma lésbica gold star5. É importante destacar isto, 

pois minhas inquietações também derivam das impossibilidades de me identificar 

como tal perante a sociedade. Frequentemente, alguém coloca minha 

(homo)sexualidade6 em questão, como se não fosse possível eu restringir minha 

vida sexual e amorosa apenas a mulheres, pelos mais variados motivos. Entendo 

que esta inquietação vai de encontro a questões atuais, que buscam, 

principalmente, possibilidades de vivências de gêneros e de práticas sexuais que 

permitam às pessoas atravessarem fronteiras, viverem as mais variadas 

experiências e, principalmente, sentirem-se livres para isso. Contudo, há certa 

dificuldade social em aceitar a restrição da vida sexual apenas a mulheres quando o 

assunto são as lesbianidades, e isto tem muito a ver com as normas que produzem 

a sexualidade feminina. A primeira que identifico está na ideia de que mulheres não 

conseguem se satisfazer sexualmente sem um pênis que pertença (ou não) a um 

homem. A segunda, relaciona-se à dificuldade que as pessoas têm em imaginar o 

sexo entre duas mulheres fora daquela lógica de produtos pornográficos voltados 

para homens7, preocupados apenas em apresentar duas mulheres desejando um 

homem entre elas. A terceira está no entendimento de que sexo entre mulheres não 

é sexo de verdade; aliás, esta última questão alarga-se para os discursos8 que 

definem que, para ser sexo, tem que ter penetração. Todas estas questões 

                                                
4 No capítulo 3 explico o porquê de falar da lesbianidade no plural. 
5 Termo do inglês usado para designar lésbicas que nunca tiveram relações sexuais com homens. 
6  Utilizo o termo “homo” entre parênteses porque ao ser colocado em questão a minha 
homossexualidade, percebo que minha sexualidade também é questionada, assim como minhas 
práticas sexuais. 
7 A respeito do assunto, indico um vídeo da Laci Green, garota famosa no youtube que se intitula uma 
educadora sexual, e que dedicou um de seus vídeos ao tema “How do lesbians have sex?” (Como 
lésbicas fazem sexo?), por perceber que as pessoas têm dificuldades em entender como se dão as 
relações sexuais entre mulheres.  
8  Cabe desde este ponto afirmar que o termo discurso de que me valho está inserido numa 
perspectiva foucaultiana, sendo entendido como “práticas que formam sistematicamente os objetos 
de que falam. Certamente, os discursos são feitos de signos; mas o que eles fazem é mais do que 
utilizar esses signos para designar as coisas. É esse ‘mais’ que os torna irredutíveis à língua e ao ato 
de fala” (FOUCAULT, 1986, p. 56). 
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entrelaçam-se, complementam-se e produzem a desvalorização das relações 

homoafetivas entre mulheres. 

Tirando o foco dos problemas e colocando nas possibilidades que ser, ou 

mesmo pensar a homossexualidade trazem, as Mídias Sociais têm proporcionado 

um espaço bastante interessante para as pessoas expressarem um pouco de seus 

medos, desejos, e mesmo assumirem-se homossexuais, ainda que na vida off-line 

muitas e muitos continuem mantendo segredo. Este fato, acrescido de minha 

graduação e meu interesse nos novos meios de comunicação e na forma como 

estes vêm sendo utilizados pelas pessoas, contribuiu para a decisão de estudar as 

lesbianidades na world wide web9. Tenho particular interesse em como usuárias que 

se dizem/mostram-se lésbicas em espaços on-line têm se apropriado das 

possibilidades (e as transformado) para falarem de si ou mesmo das lesbianidades. 

Dessa forma, percebi nas Mídias Sociais um bom lugar para estudar estas questões, 

e de tantas opções de mídias, optei por uma que é reconhecida por ser uma espécie 

de mistura de blog com twitter, tendo, assim, uma característica mais inovadora e 

sendo focada quase que exclusivamente em imagens e/ou frases curtas: o tumblr. 

Os blogs popularizaram-se no final da década de 1990. Seu forte impacto se 

deu principalmente pela possibilidade, até então inexistente, de qualquer um/a poder 

criar seu espaço na web, mesmo sem ter conhecimento sobre programação e 

construção de sites. Assim, usuárias/os comuns passaram a ter a possibilidade de 

produzir conteúdo para/na internet, podendo eleger os assuntos de seus blogs: vida 

pessoal, trabalho, interesses, e, dessa forma, expressar sua cultura, saberes, modos 

de vida. Neste processo, os conteúdos dos blogs terão como censura mais incisiva a 

autocensura, sendo inexistente (ou, quando existente, bastante ineficiente) uma 

censura institucional, como é o caso da televisão, do rádio etc.  

Nos blogs tradicionais, os posts10 podem se dar de várias formas, através de 

textos com imagens, vídeos, links, ou então quaisquer um desses elementos 

isolados, assim como em relação com os outros. O tumblr vai diferir de blogs mais 

tradicionais como o Blogger, Blogspot, Wordpress, podendo ser entendido como 

                                                
9 Também conhecida como www ou Web, compreende todos os documentos em hipermídia que são 
interligados e executados na Internet, que, por sua vez, designa a conexão entre vários dispositivos 
em uma rede mundial. 
10 Palavra em inglês para “publicar”, “postar”, ou “publicações”, “postagens”. 
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uma evolução em relação a estes. Segundo a página oficial11 do tumblr, este foi 

criado em fevereiro de 2007 pelo empresário estadunidense de 27 anos, David Karp, 

e recebe por dia uma média de 87 milhões de posts em 13 línguas. Ainda segundo 

essa fonte, “O tumblr permite a você facilmente compartilhar qualquer coisa12”, 

incluindo fotos, textos, links, músicas e vídeos, e isto tanto de computadores 

pessoais quanto de celulares e tablets. O que torna o tumblr diferente é seu formato. 

Nele, as imagens imperam, e textos longos são escassos.  

Dito isto, esta dissertação é o resultado de uma pesquisa sobre a utilização do 

tumblr por usuárias que demonstram interesse nas lesbianidades, buscando discutir 

os modos de produção e constituição de tal sexualidade nessa plataforma. Por meio 

da análise dos conteúdos que essas usuárias postaram em suas páginas, busquei 

problematizar como se dá o “ser mulher lésbica”. Estes conteúdos compreenderam 

majoritariamente imagens, sendo que algumas dessas também eram compostas de 

frases.  
Para tanto, levantei o questionamento que mobilizou esta pesquisa: 

Entendendo os tumblrs como artefatos culturais e, portanto, como produtores 
de pedagogias do gênero e da sexualidade, como se constituem as 
lesbianidades nos tumblrs selecionados? Tal questionamento suscita alguns 

desdobramentos, entre eles, como abordar as lesbianidades a partir de uma 

perspectiva que suscite discussões não apenas sobre sexualidade, mas também 

sobre gênero? Afinal, ambas categorias são interdependentes em nossa sociedade, 

no sentido de que a lesbianidade, para constituir-se como tal, (ainda) necessita do 

gênero - no caso, feminino - para se dar enquanto sexualidade13. Além disso, surge 

como problema também a própria noção de lesbianidade, como tal palavra delimita e 

produz, não apenas enquanto sexualidade, mas enquanto lesbianidade, isto é, 

enquanto termo em relação com tantos outros possíveis, como homossexualidade 

feminina, lesbianismo etc.? Cabe ressaltar que, partindo do problema destacado 

acima, outros questionamentos surgiram e estão dispostos em outros capítulos. 

Nesta pesquisa, portanto, compreendo os posts das alimentadoras dos tumblrs 

analisados como artefatos culturais. Tais imagens e por vezes sua relação com o 

texto terão, na perspectiva que adoto, capacidade de expressar modos 
                                                
11 Disponível em: www.tumblr.com/about . Acesso em: 15.11.2013 
12 “Tumblr lets you effortlessly share anything.” Tradução da autora.  
13 Tais especificidades abordarei adiante, neste ponto quero levantar apenas o questionamento. 
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contemporâneos de ser lésbica. Ao escolher estudar o ambiente virtual em um 

programa de pós-graduação voltado para a educação, compreendo a importância de 

pensarmos a relação entre artefatos culturais e educação, e valho-me do conceito 

de Pedagogias Culturais, suscitado por Henry Giroux e também discutido por 

Guacira Louro (2004a), entendendo que as várias instâncias sociais vão ensinar, 

educar, produzir as/os sujeitas/os, e que, portanto, este processo não estará 

resumido à escola. Assim, discursos sobre as lesbianidades, muitos deles com valor 

de verdade são colocados em jogo nos posts desses tumblrs, produzindo saberes a 

respeito do que é ser mulher e, principalmente, do que é ser mulher lésbica. Quatro 

tumblrs foram selecionados para a pesquisa: love-my-girlfriend, lovee-fuck-you, 

butchlife e n-surte-sorria. Os motivos para a escolha de tais páginas estão dispostos 

no capítulo sobre a metodologia. Três âmbitos foram priorizados, por terem sido 

identificados como mais recorrentes nos posts: o amor, o sexo e o corpo lésbico. 

A partir destas considerações, situo a presente pesquisa em uma perspectiva 

pós-estruturalista. A começar, entendo que a produção do conhecimento está 

vinculada a contextos específicos e que generalizar não é o foco; ao contrário, esta 

pesquisa busca mostrar a complexidade do contexto estudado e as possibilidades 

deste, muito mais do que definir, selecionar, restringir os resultados (GASTALDO, 

2012). Por entender que os contextos são atravessados por discursos que se 

tensionam, reafirmam-se e se complementam permeados por relações de poder, 

assumo que sou/estou sujeita a estes discursos, e pretendo utilizar esta ciência 

como uma ferramenta a serviço de minha investigação, assumindo o lugar de onde 

falo, assim como as limitações deste lugar. Além disso, concordo com Paraíso 

(2012), que ressalta a necessidade de se investigar “todo e qualquer artefato cultural 

que ensina, buscando mostrar o currículo que eles apresentam”, e, sendo o tumblr 

um artefato cultural, (re)significado e (re)constituído também por mulheres lésbicas, 

torna-se um objeto importante de análise.  

Ao selecionar quatro tumblrs com o foco nas lesbianidades, procurei analisar 

as imagens e, nos casos em que aparecia, a relação entre imagem e texto, 

buscando evidenciar os discursos sobre mulheres lésbicas que tais conteúdos 

traziam, para, então, problematizá-los. Para tanto, busquei subsídio nos estudos 

sobre Cultura Visual, Feministas, Lésbicos, Gays e, também, nos estudos Queer. 

Tais estudos buscam denunciar que, em nossa sociedade, operamos com uma 

lógica centrada no gênero masculino, na heterossexualidade, na religião judaico-
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cristã e na branquitude, sustentada pela ciência. Além disso, muitos destes estudos, 

em especial os focados em políticas pós-identitárias, expõem que tal lógica é 

dicotômica, e que sempre concede prioridade a um elo da dicotomia, em detrimento 

do outro, como nos casos homem/mulher, heterossexual/homossexual, 

branco/negro, etc. Além disso, priorizo as perspectivas que expõem o caráter 

produzido dos sexos, gêneros e sexualidades, que são naturalizados em uma 

cultura e em um contexto histórico e, dessa forma, ganham caráter de verdade, 

definindo os limites e fronteiras entre o normal (isto é, a norma) e o diferente 

(LOURO, 2004a). 

Cabe também ressaltar que esta pesquisa se vale dos Estudos Foucaultianos. 

Isto quer dizer que entendo as verdades como criações sócio-histórico-culturais, e 

que, portanto, é mais propício falar de regimes de verdade, de discursos que 

ganham caráter de verdade (FOUCAULT, 1979). Para Foucault, o discurso pode ser 

definido como  
 

o conjunto de enunciados que provém de um mesmo sistema de 
formação; assim se poderia falar de discurso clínico, discurso 
econômico, discurso da história natural, discurso psiquiátrico [...] O 
discurso está constituído por um número limitado de enunciados para 
os quais se pode definir um conjunto de condições de existência 
(FOUCAULT, 1986, p. 124). 

 

Além disso, Foucault entende a função do discurso como formador da 

subjetividade, pois liga o sujeito à verdade (FOUCAULT, 1988; 1998). Para entender 

como certos discursos adquirirem valor de verdade é necessário trazer à tona o 

conceito de poder, também em uma perspectiva foucaultiana, entendido como um 

exercício e não uma posse, que apenas se manifesta em ação e em relação. Isto 

quer dizer que o poder não é do Estado, nem das instituições, mas sim que ele 

permeia todas as relações, sejam elas entre Estado e sujeitas/os, entre estas/es e 

as instituições, ou entre sujeitas/os. Este entendimento de poder é importante, pois 

vai de encontro à ideia de que existe um opressor detentor de poder, e um oprimido 

desprovido de poder, trazendo este inclusive para o exercício do sujeito com outros 

âmbitos considerados mais poderosos que ele. Um bom exemplo é pensar na 

relação professor/a e aluna/o, que, na lógica oprimida-opressora, seria entendida 

como uma relação em que o/a professor/a detém o poder e à/ao aluna/o resta 

obedecer, ser guiada/o por este poder. Contudo, na lógica foucaultiana, o poder 
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desloca-se, acontece no exercício do/a professor/a e no da/o aluna/o, na relação 

entre elas/es, existindo, inclusive, a possibilidade de resistência de ambas as partes.  

São nas relações de poder que os discursos ganham (ou perdem) caráter de 

verdade, desvalorizando outros discursos que ainda permanecem em jogo, 

atualizam-se, anulam-se, são (re)constituídos e (re)construídos em um período 

histórico-sócio-cultural determinado. Para Foucault, o poder não está fora do 

discurso, mas também não é origem nem fonte de discursos. Ele pode ser definido 

como algo que funciona através do discurso, “porque o discurso é, ele mesmo, um 

elemento em um dispositivo estratégico de relações de poder” (FOUCAULT, 1997, p. 

465). Neste processo, nós, sujeitas/os de vários discursos, somos interpeladas/os 

por verdades (ou não), e, a partir destas, tornamo-nos sujeitas/os passíveis de 

exercício do poder, podendo (re)constituir, (re)construir e mesmo (re)negar os 

discursos que nos interpelam. Outra observação importante de Foucault (1988) é 

que o poder é reprodutor, produtivo e positivo. Isto quer dizer que o poder produz 

através dos discursos e traz benefícios para quem é interpelado e constituído por 

estes, como no caso da heteronormatividade que faz com que as/os sujeitas/os que 

(re)afirmam seus discursos sobre heterossexualidade e são (re)constituídos por 

estes sintam-se livres para, por exemplo, realizarem demonstrações de afeto na rua, 

o que nem sempre é o caso quando as/os sujeitas/os são homossexuais, 

transgêneros, travestis, etc. Neste sentido, é preciso entender os discursos de forma 

complexa, pois um discurso pode ser ao mesmo tempo ponto de partida e de 

resistência, sendo o veiculador e produtor do poder, ao mesmo tempo em que o 

debilita, expondo-o, permitindo que o poder seja barrado:  
 

Os discursos são elementos ou blocos táticos no campo das correlações de 
força. [...] É necessário interrogar os discursos em dois níveis, o de sua 
produtividade tática (que efeitos recíprocos de poder e saber proporcionam) 
e o de sua integração estratégica (que conjuntura e que correlação de 
forças torna necessária sua utilização em tal ou qual episódio dos diversos 
confrontos produzidos) (FOUCAULT, 1988, p. 97).  

 

Meu olhar sobre os tumblrs analisados teve como base estes conceitos 

foucaultianos. Situo esta pesquisa no campo da educação, uma vez que percebo a 

produção de Pedagogias Culturais e Pedagogias da Sexualidade nos tumblrs de 

meninas que falam de/sobre lesbianidades (LOURO, 2000, 2008a, 2008b). Neste 

sentido, é possível reconhecer que há uma produção e veiculação de modos de ser 
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mulher lésbica, incluindo gostos, vontades, desejos, rejeições, modelos, atitudes, 

etc. Admitir este processo é admitir que os conceitos, discursos, sentidos são 

construções culturais situadas em um determinado momento histórico, e que estes 

discursos, permeados por relações de poder, presentes no tumblrs, (re)produzem e 

(re)constituem modos de ser mulher lésbica em nossa sociedade.  

Cabe ressaltar que no presente trabalho dei visibilidade à forma de escrita que 

se refere primeiramente ao gênero feminino, pois entendo que as palavras e a 

escrita são políticas. Desse modo, o masculino da palavra passou a ser o elemento 

que sucedeu a barra, como no exemplo: usuárias/os. Por mais que se perceba em 

muitos trabalhos dessa perspectiva um esforço no sentido de tornar o feminino 

aparente, visível, também observo, com frequência, este elemento vindo em 

segundo lugar – ou depois da barra. Tal fato me causa a impressão, ainda que não 

seja essa a intenção, de que o feminino ocupa sempre o lugar do elemento “mais 

fraco”, integrante de uma lógica dicotômica e secundária. Nesta dissertação, o 

masculino ocupou este lugar14, mas isto não se deu porque acredito que o gênero 

feminino é que deve ser o elemento primeiro da dicotomia, mas sim porque 

privilegiá-lo poderá causar desconforto em certas/os leitoras/es, e, talvez, esta 

mostre-se uma escrita efetiva no sentido de fazer refletir sobre os saberes que a 

linguagem (re)constitui.  

No capítulo dois, a web e o tumblr foram o foco, pois nele procurei evidenciar o 

crescimento do acesso à web nos últimos dez anos e discuti os deslocamentos que 

o acesso à internet promoveu nos limites entre o público e o privado. Além disso, 

delimitei de que forma se deu meu olhar sobre as imagens compartilhadas nos 

tumblrs analisados, bem como outros aspectos metodológicos, entre eles como 

encontrei as páginas para a pesquisa, que critérios utilizei para chegar a apenas 

quatro tumblrs e  como se deu as postagens em tais páginas. 

No capítulo três, faço algumas reflexões sobre conceitos como lésbica, 

lesbianidades, homossexualidade feminina e lesbianismo. A partir deste capítulo 

também começam as análises das imagens, com enfoque principalmente na 

produção do corpo generificado e sexualizado, no sexo enquanto ato (re)produtivo e 

enquanto produtor do gênero, da sexualidade e do sexo (genitália). 

                                                
14 Contudo, por vezes as palavras no masculino são menores, como no caso de “leitor” e “leitora”. 
Nestes casos, o masculino será o elemento citado primeiro, mas apenas nestes. 
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No capítulo quatro voltei meu olhar para imagens sobre o amor romântico e as 

relações afetivas lésbicas. Para tanto, também trouxe imagens de seriados, bastante 

compartilhadas nos tumblrs analisados, assumindo que, independentemente de a 

imagem ser (ou não) oriunda de um produto midiático, os discursos que a sustentam 

e a produzem enquanto imagem compartilhada nos tumblrs analisados vão ter valor 

de verdade em nossa cultura. Identifiquei, também, que o amor romântico se deu 

como estratégia de naturalização e aceitação da lesbianidade enquanto sexualidade, 

pois ela é constantemente deslegitimada neste lugar, como discuti nas análises. 

Por fim, logout. 
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2 DA WORLD WIDE WEB AO TUMBLR  
 
 

Em 2011, o IBGE publicou uma Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios15 

(PNAD) comparando os números de internautas e de indivíduos com celular de 2005 

até 2011, evidenciando um crescimento de 107,02% entre pessoas a partir de dez 

anos de idade que passaram a utilizar o celular e um crescimento de 143,8% no 

contingente de pessoas nessa faixa etária que utilizaram a internet. Esta pesquisa 

também indicou que 77,7 milhões de pessoas na faixa etária citada haviam 

acessado a web nos três meses anteriores à coleta dessa instituição. Sabendo da 

importância dos números e das estatísticas em nosso tempo, estas informações 

contribuem para evidenciar a necessidade de se estudar a internet.  

Contudo, olho de forma crítica para estas informações, por entender que 

medidas, índices, estatísticas são importantes para as ações governamentais, seja 

na educação, na política, na economia da população, “a ponto de gerarem-se 

normas, estratégias e ações (programas e campanhas) para dirigir, administrar e 

otimizar suas condutas individuais e coletivas”, e também a ponto de adquirirem 

valor de verdade única e incontestável (TRAVERSINI; BELLO, 2009, p. 137). 

Portanto, busco também outros meios de demonstrar a importância de se estudar a 

web. A internet já faz parte da rotina de um número considerável de pessoas, 

possibilitando o contato por vezes imediato com outras tantas, o acesso instantâneo 

a livros, filmes, música etc., sem contar a infinidade de sites de notícias e de 

pesquisa que facilitam as nossas vidas. A web tornou-se essencial na vida de parte 

da população mundial, e sofre mudanças, atualizações, ao mesmo tempo em que, 

sendo uma mídia constituída pela linguagem, (re)constitui e atualiza a vida em 

sociedade constantemente. 

Contudo, o acesso à web é extremamente limitado em termos mundiais. Uma 

pesquisa divulgada pela ONU apontou que cerca de 40% do mundo já está on-line16, 

mas regiões como a África ainda têm seu acesso muito limitado. O próprio Brasil, 

apesar de ter quase 108 milhões de pessoas conectadas, ainda carece de acesso à 

                                                
15 Disponível em: 
http://saladeimprensa.ibge.gov.br/noticias?view=noticia&id=1&idnoticia=2382&busca=1&t=pnad-
2005-2011-numero-internautas-cresce-143-8-pessoas-celular-107-2  Acesso em: 13.11.2013 
16  Disponível em: http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/internet-ja-tem-quase-3-bilhoes-de-
usuarios-no-mundo-inteiro-14663501  Acesso em: 27.01.2015 
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internet em regiões em que a pobreza econômica é intensa 17 . Apesar de tal 

limitação, Paula Sibília (2008, p.26) identifica que o impacto em termos sociais 

resultante da quantidade de pessoas que têm acesso à web acaba sendo maior, 

apesar de o número de usuárias/os em termos mundiais ainda não constituir a 

maioria, assumindo que estes exercem “uma influência muito vigorosa na fisionomia 

da cultura global”. 

Em seu livro O show do eu: a intimidade como espetáculo, Sibília (2008) vai 

discutir a forma como viemos nos apropriando da web, transformando-a, mas 

também modificando nossos interesses e formas de socialização enquanto 

sociedade. A autora traz como exemplo deste fenômeno a revista estadunidense 

Time, uma das mais conhecidas do mundo, e que tem por tradição a cada ano trazer 

uma matéria com a personalidade do ano eleita pela equipe da revista. Em 2006, a 

Time trouxe em sua capa a tal personalidade: você. Com isso, a matéria sugeria que 

fomos todos nós os maiores produtores de conteúdo para/na web, e com isso 

transformamos a era da informação. Consequentemente, tornamo-nos a 

personalidade do ano. Para completar, a matéria provocou suas/seus leitoras/es ao 

dizer que nos canais de youtube recheados de vídeos caseiros é possível aprender 

mais sobre a cultura e o cotidiano das/os norte-americanas/os do que na televisão 

aberta. 

Passados quase dez anos desde a publicação da revista, novas mídias sociais 

foram criadas, foram introduzidas mais funcionalidades nos celulares, diretamente 

dependentes da internet, e uma série de outros avanços tecnológicos neste campo 

surgiram. Em termos de Brasil, já éramos os campeões de utilização do orkut, 

compondo mais da metade da população que habitava este território virtual (SIBÍLIA, 

2012), e, atualmente, estamos em segundo lugar em acessos diários ao facebook, e 

em terceiro em número total de usuárias/os18. Em 2013, também outras redes 

sociais ganharam destaque, sendo o instagram o campeão em crescimento no Brasil 

(e.life, 2013), com aplicativo para o celular que permite que uma foto retirada pela/o 

usuária/o no gadget seja trabalhada (adição de filtros, cortes etc.) e carregada na 

rede social instantaneamente. O tumblr por sua vez foi a mídia social que mais 

                                                
17  Disponível em: http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/11/141124_brasil_internet_pai  
Acesso em: 27.01.2015 
18 Disponível em: http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2013/09/brasil-e-o-2-pais-com-mais-usuarios-
que-entram-diariamente-no-facebook.html  Acesso em: 27.01.2015 



 

 23 

cresceu no Brasil em 2012 (500%) e em 2013 estava em primeiro lugar em tempo de 

acesso a esta rede (32 minutos, enquanto a média mundial é 23 minutos)19. Como 

as redes sociais supracitadas, o tumblr também disponibilizou um aplicativo para 

celulares e tablets, possibilitando a navegação e atualização da página mesmo 

quando a/o usuária/o está sem acesso a um computador. 

 

 

 

2.1 A web e os limites entre público e privado 
 
Se a web está sendo constantemente alimentada e transformada por nós, 

possibilitando que quaisquer pessoas construam um espaço só seu e publiquem via 

de regra o que desejarem, transformações sociais emergem deste processo. Sibília 

(2008) discute que nossa utilização da internet promove mudanças nas noções de 

público e privado, e para tanto volta seu olhar para blogs e produtos midiáticos 

focados na vida íntima e disponíveis na web. A autora evidencia que há relações 

entre estes e os diários íntimos que eram bastante comuns antigamente. Uma 

característica importante da época em que os diários íntimos surgiram era a 

separação bem definida entre vida pública e vida privada. Sibília (ibidem) encontra a 

origem destes diários no século XVIII, numa época em que a “sociedade disciplinar” 

descrita por Foucault começou a surgir, período em que o modo de vida urbano e o 

desenvolvimento industrial começavam a compor a modernidade, promovendo 

possibilidades de separação bem determinada entre o espaço público e o privado: 

 
O abandono do espaço público e inflação do âmbito privado 
obedeceram a interesses políticos e econômicos específicos do 
capitalismo industrial. Um modo de organização social que se 
expandia e fortalecia naquela época, com a ascensão das camadas 
médias da burguesia e a irrupção do consumo de massa nas grandes 
cidades industrializadas. Um modo de vida que, de alguma maneira, 
beneficiava-se com essa nova forma de “incivilidade”, com esse novo 
tipo de barbárie bem-educada (SIBÍLIA, 2008, p.61). 

  

Couto (2012, p. 33) expõe que os conceitos de público e privado foram 

pensados e discutidos, em um primeiro momento, à luz da relação entre sociedade e 
                                                
19  Disponível em: http://midiaboom.com.br/dados-e-estatisticas/infografico-informacoes-sobre-o-
tumblr-no-brasil/  Acesso em: 27.01.2015 
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Estado. Nesta relação, um seria o oposto do outro, e suas fronteiras estariam bem 

delimitadas, ao menos em teoria. Pensando na sociedade grega antiga, o público 

diria respeito ao espaço democrático, de debate de questões de interesse social e 

de disputa política, além de o lugar ocupado por quem era livre – isto é, os homens. 

Em contrapartida, o privado compreenderia o espaço da casa, da família, além de o 

lugar da mulher e dos escravos: “assim, para os gregos, público remete ao coletivo, 

à sociedade igualitária e viril, e o privado aponta para a particularidade, as 

desigualdades, as intimidades, as fragilidades femininas, aquém do mundo dos 

negócios”. 

Dentre os fatores que sustentaram esta cisão entre público-privado estão a 

instituição da família nuclear burguesa, novos ideais de domesticidade, de 

intimidade, novas possibilidades de conforto e a separação entre lugar e tempo 

dedicado ao trabalho e ao lazer. Nesta sociedade, Sibília (2008) expõe o ambiente 

privado como necessário para o desenvolvimento do eu e da intimidade. O quarto 

passou a ser o lugar mais íntimo e privado, sendo um convite à introspecção, a 

pensar e inclusive a escrever sobre si, prática esta que, vale ressaltar, surgiu muito 

antes da sociedade burguesa. A autora (ibidem, p.93) ressalta que Santo Agostinho 

era uma figura emblemática no desenvolvimento da escrita de si, reconhecido como 

“o pai da interioridade”. Contudo, na época do monge este era um exercício 

necessário para se encontrar com Deus. A prática, em certo momento, perdeu seu 

caráter divino: 

 
O famoso enunciado “penso, logo existo”, não se concentra no 
mundo material e exterior das ações e interações sociais – ou seja, 
naquele grande fora do sujeito – mas, ao contrário, finca-se na 
interioridade supostamente imaterial da mente ou da alma. Isto é, 
naquele misterioso magma resguardado dentro de cada um. Por isso, 
na tentativa de provar que seria possível atingir a verdade por meio 
da dúvida metódica, chegando ao domínio de si graças ao exercício 
radical da racionalidade, Descartes localizou na razão o fundamento 
da existência do eu. Deus continuava a ser a condição de 
possibilidade do indivíduo, mas as fontes morais do eu foram 
retiradas dos terrenos divinos e conduzidas para o interior de cada 
sujeito. (SIBÍLIA, 2008, p.94) 

 

A autora cita também Michel de Montaigne que, no século XVI, publicou 

escritas de si em sua obra Ensaios. A autoexploração por meio da escrita foi 

realizada em seus textos, exaltando o caráter imperfeito e ambíguo do seu eu. Já no 
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século XVIII, Jacques Rousseau publicou As Confissões, expondo muito de si em 

luta com uma sociedade que desejava mudar.  

Sibília (ibidem, p. 63) cita a obra História da vida privada de Alain Corbin e 

Michelle Perrot, que expõe “o furor de escrever” que tomou conta de todas/os na 

busca de conhecer melhor a si mesma/o. Complementa, afirmando o quanto, àquela 

época, as pessoas escreviam “para firmar seu eu, para se autoconhecerem e se 

cultivarem, imbuídos tanto pelo espírito iluminista de conhecimento racional do que 

se era quanto pelo ímpeto romântico de mergulho nos mistérios mais insondáveis da 

alma”.  

Assim, a escrita de si foi ganhando espaço na modernidade, e fazendo parte 

da intimidade das pessoas, constituindo também a própria noção de privacidade, 

porque demarcava um momento íntimo, de introspecção e que deveria acontecer 

exclusivamente dentro dos limites da vida privada. Couto e Santana (2008) 

observam que em tal sociedade o eu era questão íntima acima de tudo, e, 

principalmente, secreto. Era na vida privada o lugar dos segredos, cultivados e 

rigorosamente preservados. Helena Béjar (1995), em seus estudos sobre 

individualidade e privacidade vai constatar que a prática da leitura sem oralizar foi 

importante elemento da vida privada. Assim, não apenas se escrevia sobre si para 

si, mas também a prática de ler tornava-se própria da intimidade, solitária e voltada 

para o indivíduo consigo mesmo. 

Outra transformação que promove a valorização da individualidade se deu no 

campo da liberdade. Antes urgência universal e necessária ao “bem comum”, 

passou a constituir uma busca individual e particular. A realização pessoal, assim, 

deu-se neste âmbito, em que “o mais valioso de cada sujeito é aquilo que o torna 

único, precisamente tudo o que ele não compartilha com os demais membros da 

espécie porque concerne apenas a seu precioso eu: o caráter original da sua 

personalidade” (SIBÍLIA, 2008, p.107). 

Pensar em tais elementos é importante porque eles delimitavam as fronteiras 

entre vida pública e vida privada. Na contemporaneidade, tais fronteiras sofrem uma 

espécie de apagamento, ou, pelo menos, deslocam-se, e este processo atinge seu 

auge na atualidade, tendo a web importante lugar neste processo. Antes, entretanto, 

importa discutir como se deu este deslocamento.  

Couto e Santana (2008, p. 33) identificam tal deslocamento:  

 



 

 26 

as transformações conceituais e de funções do público e do privado, 
em virtude do arranjo moderno, forjam uma esfera pública e, 
consequentemente, um espaço no qual as temáticas e assuntos 
privados passam a ser expostos, debatidos, criticados, discutidos, 
implicando sínteses, julgamentos e/ou consensos. Esse movimento 
origina a opinião pública e é potencializado pelos meios de 
comunicação de massa, que são fundamentais para a mudança da 
estrutura daquilo que é da dimensão da esfera pública, enfraquecendo 
as fronteiras entre público e privado. 

 

Sibília (2008) cita os avanços tecnológicos como agentes importantes nas 

mudanças ocorridas nas noções de público e privado. Em 700 a.C., quando o 

alfabeto foi criado pelos gregos, expressões sonoras e visuais passaram a ser 

impressas pela escrita. Assim foi possível a criação da mente alfabética, segundo 

Manuel Castells (1999), em que a escrita alfabética adquiriu mais importância e 

lugar de destaque em relação às expressões sonoras e de movimento. Com a 

criação da imprensa tipográfica, no século XV, a larga circulação de textos foi 

possível, o que impulsionou a difusão da alfabetização, instituindo lugar de 

protagonismo à linguagem escrita (COUTO, 2008). 

A invenção e a popularização primeiramente do rádio, posteriormente do 

cinema e da televisão são importantes exemplos de uma virada tecnológica que 

permitiu com que outras expressões além da linguagem escrita ganhassem lugar de 

destaque, enquanto formas midiáticas de sentir prazer, de entreter-se e enquanto 

fonte de conhecimento (COUTO, 2008). Foram estas tecnologias também que 

possibilitaram o abandono, em certo momento, das salas e dos lugares em comum, 

pois se instalaram nos quartos. Assim, a prática de assistir à TV e escutar ao rádio 

adentrou o lugar mais íntimo e privado do lar. Posteriormente, estas e outras 

tecnologias que surgiram (como o walkman, o celular etc.) invadiram outro lugar 

íntimo: nossos corpos. Acoplados a cintos, nos braços, nos bolsos, de certa forma 

contribuindo para uma individualização das pessoas quando conviviam em público, 

nas ruas, nos comércios e em outros espaços de socialização.  

Edvaldo Couto e Valdirene da Silva (2013) observam que os avanços 

tecnológicos também impactaram noções como memória, propriedade e cultura. 

Escrever sobre si mesma/o também era uma forma de manter uma memória física. 

Tecnologias como DVDs, filmadoras, máquinas fotográficas trouxeram outras 

possibilidades de resgate e conservação de uma memória que antes de tudo isso 

era exclusivamente cognitiva. 
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Os avanços tecnológicos e o crescimento e desenvolvimento urbanos 

acabaram por incrementar as experiências perceptuais dos indivíduos, treinando o 

olhar e servindo de mecanismo de padronização de vida em concordância com os 

esquemas industriais, além de acarretar uma crescente mercantilização da 

existência. Couto (2008) ressalta que a relação do indivíduo com os meios 

tecnológicos (re)significa e amplia as possibilidades humanas. Neste processo, 

verdades tidas como universais se desestruturam, enquanto outros discursos 

ganham tal caráter. O advento das tecnologias visuais e audiovisuais permitiu que, 

na contemporaneidade, estas sejam detentoras da realidade, no sentido de que o 

que é projetado, filmado e fotografado ganha certa consistência de verdade, que o 

livro escrito parece não conseguir atingir. Como diz Sibília (2008, p. 240): “a 

aparelhagem técnica da visibilidade é capaz de conceder sua aura a qualquer coisa 

e, nesse gesto, de algum modo também a realiza”. 

Contudo, a referida autora alerta que estas transformações não implicam em 

uma volta à exaltação da intimidade e da privacidade que compunha o século XIX, 

pois se dão em uma época em que a capacidade de trabalhar em equipe e de 

executar várias tarefas ao mesmo tempo é supervalorizada. A interatividade toma 

conta na contemporaneidade. Aquele eu característico da sociedade burguesa que 

permanecia voltado para si mesmo, em seu lugar íntimo, agora permanece sendo 

cultivado, porém, além de cuidado, ele demanda ser olhado: 

 
Em vez de esculpir um eu introdirigido, um caráter oculto entre as 
dobras dos cimentos individuais e protegido face à intromissão dos 
olhares alheios, o que se tenta elaborar no contexto atual é um eu 
alterdirigido. Uma personalidade eficaz e visível, capaz de se mostrar 
na superfície da pele e das telas. E, além disso, esse eu deve ser 
mutante, uma subjetividade passível de mudar facilmente e sem 
maiores impedimentos. Pois o mundo contemporâneo, alicerçado 
sobre as bases aparentemente ilusórias da cultura do espetáculo e da 
visibilidade, exerce uma pressão cotidiana sobre os corpos e as 
subjetividades para que estes se projetem de acordo com os novos 
códigos e regras. Para que sejam compatíveis com as novas 
engrenagens socioculturais, políticas e econômicas (ibidem, p.244). 

 

Foi nos anos 1990 que as tecnologias digitais entraram em processo de 

popularização, começando pelo computador pessoal, uma máquina em geral 

branca, composta de monitor, CPU e teclado bastante grandes quando comparados 

com os computadores pessoais de hoje, com suas telas de LCD e a finíssima 

espessura de seus componentes, ou com os notebooks e tablets que adicionaram 
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ao computador pessoal a possibilidade de ser transportado e utilizado em quaisquer 

lugares. A introdução da internet expandiu as possibilidades de utilização do 

computador para além de sua capacidade local e física. Por meio da linguagem FTP 

(File, Transfer Protocol, ou Protocolo de Transferência de Arquivos) e HTTP (Hyper 

Text Transfer Protocol ou Protocolo de Transferência de Hipertexto) mídias 

convencionais como o rádio e a televisão de antigamente tornaram-se obsoletas, já 

que tais linguagens permitiam e permitem a transmissão, e programas específicos a 

execução, de arquivos para/em qualquer parte do mundo.  

Assim, tal tecnologia e seus posteriores avanços (como a web 2.0) foram um 

dos motores de uma revolução tecnológica contemporânea, produzindo, 

consequentemente, mudanças sociais e de hábito, ao possibilitar a/ao usuária/o a 

produção de seu próprio conteúdo e o consumo de conteúdos produzidos por 

outras/os usuárias/os da rede (COUTO, 2008). Tecnologias como a televisão e o 

rádio se viram obrigadas a evoluir no mesmo sentido, alguns exemplos são a 

migração e a criação de radiowebs e o surgimento das smart TVs, sendo que estas 

últimas se assemelham em muito com os computadores pessoais de hoje em dia. 

Neste processo de produção e consumo de usuária/o(s) para usuária/o(s), 

diversas possibilidades de expressão pessoal surgiram ou atualizaram-se. Os 

weblogs – ou diários da rede, em português – mostraram-se uma ferramenta útil 

para as/os produtoras/es de conteúdo para a web que não tinham domínio da 

linguagem HTML. Paula Sibília (2008) já constatava que blogs atualizavam o modelo 

confessional de diário íntimo, mas a autora preferiu chamar os primeiros de diário 

éxtimo, pois a dinâmica muda quando contrapomos o diário físico com o virtual, 

neste último sendo a intenção expor a intimidade para quem quiser ter acesso a ela, 

enquanto no primeiro buscava-se o sigilo, ou que apenas quem nós permitíssemos 

pudesse ter acesso ao conteúdo dos nossos diários20. Sua atualização consiste, 

também, no formato. Além do texto, a possibilidade de inserir vídeos, fotos, 

desenhos, links estão na lista.  

                                                
20 Cabe informar que este modelo de diário físico também pode estar presente na web em seu 
formato virtual. Algumas plataformas de blogs, como o blogspot, permitem que a/o usuária/o 
alimentador/a do blog insira uma senha neste que impedirá que quaisquer pessoas que não a 
conheçam acessem seu conteúdo. Contudo, para esta pesquisa interessa aqueles que estão 
disponíveis para todas/os que navegam na web. 
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Apesar de ter seu formato atualizado, tais diários ainda têm como principal 

objetivo abordar a vida de uma ou mais pessoas.21 Um bom exemplo é o livestream, 

site que disponibiliza o conteúdo filmado por câmeras em quaisquer lugares, sejam 

eles públicos ou privados, desde que estas estejam conectadas ao sítio. O younow 

segue a mesma lógica, mas também permite que, ao entrar na página, a/o usuária/o 

conecte-se aleatoriamente e automaticamente a imagens de algum/a outro/a 

usuário/a disponível, podendo, inclusive, interagir através de um chat. Outro 

exemplo são os canais do youtube, nos quais pessoas publicam vídeos sobre os 

mais variados assuntos, inclusive sobre sua vida. 

Expor a própria vida na web engloba uma série de possibilidades. Algumas 

pessoas chegam ao ponto de colocar câmeras em suas casas e expor sua 

intimidade vinte e quatro horas por dia. JenniCam foi o site pioneiro nesta tendência, 

sendo criado em 1996 por Jennifer Ringley, uma jovem que decidiu transmitir 

durante sete anos sua intimidade através de câmeras instaladas em todos os 

cômodos de sua casa, as quais permaneceram ligadas pelo período citado. Outras 

pessoas decidem expor apenas certos aspectos de sua vida. No youtube são 

incontáveis os produtos midiáticos inspirados nas vidas de mulheres e jovens 

lésbicas, sendo este o assunto principal. Arielle Scarcella é uma jovem lésbica que 

dedica seu canal às questões LGBTQ e tem mais de trezentos mil seguidores. 

Desde vídeos de humor até assuntos mais sérios são abordados a respeito desta 

temática. O The Gay Women Channel é um canal criado por duas jovens lésbicas do 

Canadá, a Sarah e a Adrianna. Com mais de 25 milhões de visualizações no total e 

mais de 100 mil pessoas inscritas no canal, os vídeos giram em torno da temática 

lésbica.22  

                                                
21 Lembrando que blogs podem ser criados pelos mais diversos motivos, sendo a vida pessoal 
apenas um destes. Muitos são os blogs que dedicam-se a informações diversas, sem 
necessariamente dar ênfase à vida de quem os alimenta ou à de outras pessoas. 
22 O primeiro vídeo em que as duas criadoras realmente discutem a temática sem estar vinculada a 
uma história é inspirado por uma pergunta que, segundo elas, preocupava muitas/os usuárias/os 
inscritas/os no canal: “são as mulheres gays do canal, gays?” Parecia haver a preocupação com a 
veracidade, como se só tivessem legitimidade para falar e encenar questões a ver com as 
lesbianidades mulheres que fossem lésbicas “na vida real”. É interessante observar uma 
consideração de Sarah, que diz no vídeo que se elas tivessem um canal chamado “the straight 
women channel” (o canal das mulheres heterossexuais) provavelmente ninguém estaria se 
perguntando se alguma delas era lésbica. Logo depois, Sarah coloca a seguinte questão, numa 
tentativa de ironizar a pergunta tema do vídeo: “são as mulheres do canal de mulheres gays, 
mulheres?”. O vídeo está disponível em: 
http://www.youtube.com/watch?v=E8aZzqEv3g4&list=UUdwFnSqn35OljNlJSRSDXoQ  Acesso em: 
27.11.2014. 
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O canal brasileiro intitulado das Bee23 traz uma proposta muito similar, só que 

dessa vez o assunto não é apenas mulheres lésbicas. Com o slogan Canal das Bee, 

porque uma abelha só não produz nenhum mel, mais de 140 vídeos postados e 

mais de 65 mil assinantes, o canal é apresentado regularmente por uma mulher 

lésbica e um homem gay, Jessica e Victor. A ideia é basicamente responder 

dúvidas, mas alguns vídeos possuem outras dinâmicas.24  

A lista de canais do youtube dedicados às homossexualidades é imensa, por 

isso não cabe listar todos aqui. Contudo, há uma prática interessante de citar, que 

acaba por se reproduzir também no tumblr. A prática a qual me refiro é a de casais 

de mulheres criarem canais dedicados a seu relacionamento. Nowthisisliving25, com 

71 mil assinantes, Jelly and Day26, que utilizam seus próprios nomes para nomear o 

canal, com 101 mil assinantes, WhatWeganDidNext27, que tem seu nome inspirado 

pela junção dos nomes do casal Whitney e Megan e que se dedica a falar, através 

de suas próprias experiências, o que passa um casal de lésbicas em que as duas 

são femme28. BriaAndChrissy29 são um casal que faz duetos e que tem músicas 

próprias, e que alcançam mais de 257 mil assinantes e mais de 47 milhões de 

visualizações com seu conteúdo. As duas também possuem outro canal chamado 

Lesbian Love, no qual falam do seu dia-a-dia.  

A lista de canais brasileiros não é menor, Julia e Flávia30, por exemplo, tem 

mais de 42 mil assinantes e mais de 8 milhões de visualizações, Maria B. e Malu 

S31., Jade e Paola32, Griladas33, todos são canais de casais lésbicos brasileiros, e o 

                                                
23 Disponível em: http://www.youtube.com/user/CanalDasBee/featured  Acesso em: 27.11.2014 
24 Em grande parte dos vídeos, o termo gay é utilizado para ambos os apresentadores, e o próprio 
nome do canal remete a uma gíria comum para designar homens gays. Percebo que a palavra gay é 
utilizada como genérica para ambas as sexualidades. Neste processo, seu funcionamento se 
assemelha ao da palavra “homem” para designar ambos os gêneros, incorrendo numa espécie de 
silenciamento de uma possibilidade (de gênero ou de sexualidade), antes de uma forma genérica e 
inclusiva de tratamento. 
25 Disponível em: http://www.youtube.com/user/flips8trgrl3  Acesso em: 27.11.2014 
26 Disponível em: http://www.youtube.com/user/DayLynnAcacia  Acesso em: 27.11.2014 
27 Disponível em: http://www.youtube.com/user/WhatWeganDidNext  Acesso em: 27.11.2014 
28 Termo utilizado para nomear mulheres lésbicas que exaltam ou buscam aproximarem-se do ideal 
de feminilidade. 
29 Disponível em: http://www.youtube.com/user/BriaAndChrissy  Acesso em: 27.11.2014 
30 Disponível em: http://www.youtube.com/user/fripolter  Acesso em: 27.11.2014 
31 Disponível em: http://www.youtube.com/user/Marias2Malu  Acesso em: 27.11.2014 
32 Disponível em: http://www.youtube.com/user/JadeePaola  Acesso em: 27.11.2014 
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foco parece ser quase sempre o mesmo: falar do cotidiano de um casal lésbico, 

responder perguntas e fazer graça. São muitos os comentários de pessoas (em 

especial do gênero feminino) que dizem acompanhar os canais desde o início, além 

da quantidade de visualizações que eles têm. Só perdem para os canais 

internacionais citados acima na quantidade de assinantes, mas as visualizações por 

vezes chegam a ultrapassar aqueles.  

Dessa forma, a web acaba sendo não apenas fonte de conteúdo para nós, 

usuárias/os, mas também se configura em espaço a ser modificado, trabalhado e 

ocupado por todas/os que usufruem dela. Sibília (2012) explica que foi essa a 

proposta da “web 2.0”, rompendo com o modelo de uma mão que até então regia a 

web, no qual as companhias pontocom tinham nas/os usuárias/os apenas um/a 

consumidor/a. Agora, com status de co-desenvolvedores/as, as oportunidades são 

muitas: desde disponibilizar produtos e serviços até obter ganhos com a exposição 

de nossos conhecimentos e também de nossa intimidade.  

Tais possibilidades trazem, também, mudanças sociais e de hábito. Na web, as 

formas de se relacionar com as/os outras/os e consigo mesma/o através da 

exposição de si trazem suas peculiaridades. Não basta falar da intimidade, uma 

demanda que surge é a de expor a opinião pessoal sobre os mais variados 

assuntos: 

 
De modo geral, o que temos é a progressiva valorização social pela 
conduta de expor a si mesmo nos ambientes das redes sociais. Muito 
além dos apelos narcisistas, o que parece prosperar é o fato de que 
cada sujeito é incessantemente estimulado a atuar, a expressar-se, dar 
sua opinião sobre isso e aquilo. A velha concepção de um sujeito 
recolhido na sua esfera privada está em crise. Vive-se agora uma 
espécie de democracia da expressão em que cada um tem o direito de 
expor seus desejos, participar ativamente dessas solidariedades 
compartilhadas a partir do eu (COUTO; SANTANA, 2012, p.38). 

 

Apesar de os autores discutirem especificamente sobre as redes sociais, 

percebo que tal fenômeno também invade as mídias sociais, como blogs, em 

especial o tumblr. Através do compartilhamento de imagens, característica principal 

do tumblr, opiniões são expressas, questões atuais são debatidas, às vezes em 

charges, às vezes em uma simples imagem que sequer carrega em si texto. 

Voltando aos diários éxtimos, Sibília (2008) identificou nestes outra 

                                                                                                                                                   
33 Disponível em: http://www.youtube.com/user/nahelelove  Acesso em: 27.11.2014 
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característica dos diários íntimos e que contribui para a discussão sobre os 

deslocamentos entre público e privado: a confissão. Certamente, os canais do 

youtube citados acima dedicados exclusivamente a casais lésbicos são um exemplo 

da dimensão que a exposição da vida pessoal pode tomar na web. O caráter 

confessional de tais práticas é que acaba sofrendo uma espécie de deslocamento, 

ao menos nos termos em que Foucault (1988) pensa a confissão, isto é, como um 

dispositivo que busca explorar a intimidade do indivíduo e encontrar assim a sua 

verdade. Esta verdade em geral estava relacionada com uma busca por melhora 

pessoal, seja na prática confessional da igreja, seja posteriormente na clínica. Na 

web, parece haver muito mais o investimento em tal exposição porque se busca a 

fama, uma plateia que se mostre interessada no que temos a oferecer, a mostrar. 

Sibília (2008, p.48) expõe: 

 
No compasso de uma cultura que se ancora crescentemente em 
imagens, desmonta-se o velho império da palavra e proliferam 
fenômenos como os aqui examinados, nos quais a lógica da 
visibilidade e o mercado das aparências desempenham papéis 
primordiais na construção de si e da própria vida como um relato. 

 

Assim, é principalmente a verdade que que sofre mutações. A busca por uma 

melhora pessoal de outrora dá lugar à procura pela fama, pelo reconhecimento, pela 

aceitação. Outros tempos trazem outras verdades que dão a provar o caráter 

produzido de tais discursos. Ademais, a relação confessional de que Foucault falava 

implicava a existência de dois indivíduos, no mínimo, e nas práticas de exposição da 

vida pessoal na web, apesar de serem pensadas para a/o outra/o, nem sempre a 

resposta da/o outra/o é obtida. Porém, há aspectos em que tal noção de confissão é 

reproduzida: certamente, a exposição da vida íntima na web traz algum benefício 

inclusive prazeroso para quem se expõe. Falar de si já trazia uma espécie de prazer 

na época em que Foucault (1988) concentrou seus estudos, mesmo que este falar 

de si implicasse constantemente na patologização de algum aspecto do indivíduo. 

Em geral, na web o ato de tornar público questões íntimas não sofrerá esta 

patologização. O prazer provavelmente vai se intensificar quando há uma resposta 

positiva a esta exposição, no caso dos vídeos que citei anteriormente, quando a 

quantidade de visualizações aumenta e estes indivíduos recebem comentários 

positivos em seus canais. Além disso, a busca por uma verdade também se dá na 

necessidade de correspondência com a “vida real”, isto é, que o que seja exposto ali 
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seja a realidade daquele casal ou daquela(s) pessoa(s), em outras palavras, que 

elas se mostrem verdadeiras (SIBÍLIA, 2008).  

Assim, dá-se a supervalorização do cotidiano e das opiniões de pessoas antes 

consideradas comuns, mas que constataram que sua vida comum (e privada) é de 

interesse do público. Couto e Santana (2012) em seu estudo sobre o twitter 

ressaltam que, para ser popular em tal rede social, não basta ser famosa/o, tem que 

falar de si, da intimidade, da vida privada. O site PostSecret34 é um exemplo do 

quanto a espetacularização da vida íntima ultrapassa inclusive as redes da web. 

Com a proposta de expor segredos íntimos que as pessoas enviam de forma 

anônima, o conteúdo do site acabou sendo lançado em formato impresso cinco 

vezes, e inspirando pessoas inclusive a procurarem pelos livros em livrarias e 

adicionarem seus segredos em cartões postais dentro destes, incrementando o 

repertório de confissões que já constavam nos livros35. 

Levando em conta estas considerações e o entendimento de que o tumblr é 

uma mídia social, pergunto-me: seria o tumblr um lugar de exposição e 

espetacularização da intimidade?  

Respondo que ele pode ser, e que os tumblrs aqui analisados carregam essa 

possibilidade. Para defender minha posição, entendo que a própria noção de 

intimidade acaba sendo deslocada com as mudanças históricas que citei até aqui. 

Nas páginas que venho visitando não tenho como saber quais imagens são autorais 

e quais não o são. Assumo, contudo, que ao compartilhar tais conteúdos, as 

alimentadoras destas páginas expõem de si, suas preferências, seus gostos, seus 

desejos. Como observa Sibília (2008), o objetivo da exposição e espetacularização 

da vida íntima na web é tornar uma subjetividade visível – e, acrescento, 

interessante. Assim, nas páginas analisadas se constituem modos de ser lésbica, 

subjetividades que compõem não apenas no que se constitui sentir-se atraída 

sexualmente por uma mulher, mas ser uma mulher com tais desejos. Portanto, 

mesmo que não exponham imagens e textos seus, as alimentadoras dos tumblrs 

utilizam-se dos materiais que compartilham para falar de si, expor algo de sua 

intimidade, e, no limite, parecer e ser reconhecidas por meio dos conteúdos que ali 

expõem. Como observa Camila Santana e Edvaldo Couto (2012), no contexto da 

                                                
34 Disponível em: http://postsecret.com/  Acesso em: 09.03.2015. 
35 Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Postsecret#Livros  Acesso em: 09.03.2015. 
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web e suas mídias e redes sociais, o valor social de um indivíduo tem relação direta 

com sua capacidade de dar visibilidade a si mesmo. Instigadoras, tais redes e 

mídias chegam ao ponto de nos convocar a falarmos de nós mesmas/os, a expor 

nossas verdades, subjetividades, mas tudo isso de forma que não pareçamos 

desinteressantes, talvez, comuns demais. 

 

 
 

2.2 Entre dashboards, imagens e textos: modos de olhar para o tumblr  
 
As páginas do tumblr estão disponíveis e podem ser visualizadas por quaisquer 

internautas, diferentemente de uma rede social como o facebook. Entendê-lo como 

um blog é o mais coerente, só que nele também está disponível uma rede social. 

Pessoas podem me seguir, ver minhas publicações, compartilhá-las, curti-las, enviar 

mensagens privadas e, inclusive, publicar em minha página.  

Em termos de visual, o tumblr pode desorientar uma pessoa que não esteja 

familiarizada com o seu funcionamento. Alguns formatos de composição das 

páginas que estão disponíveis para a/o usuária/o são estranhas e dificultam a 

aproximação de alguém que esteja acostumado apenas com blogs mais tradicionais.  

Para conhecer a dinâmica deste espaço, explorar as possibilidades de 

interação e as funcionalidades precisei criar uma conta. Neste processo, a/o 

usuária/o ganha uma página36 passível de personalização, na qual pode postar 

fotos, textos, citações, links, áudios e vídeos, além de reblogar37 ou dar um like38 nos 

posts de outras páginas. Além disso, é solicitado que se escolha um tema para o 

blog e um avatar, que pode ser tanto uma foto pessoal quanto qualquer outra 

imagem ou desenho.  

Neste momento deparei-me com a primeira dúvida a respeito de como 

proceder: deveria me expor, utilizando uma foto minha, ou colocar qualquer outra 

foto? Discursos de ética em pesquisa interpelaram-me e, em um primeiro momento, 

pensei em disponibilizar uma foto pessoal. Com o passar do tempo, percebi que o 

                                                
36 No decorrer dos textos utilizarei os termos “página” e “blog” como sinônimos de tumblr. 
37 Reblogar significa compartilhar em sua página o que outro tumblr postou, e isto fica registrado no 
post. 
38 Comando conhecido do Facebook, significa expressar que se gostou do conteúdo que foi postado. 
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comum neste espaço não era expor seu rosto, e, então, decidi mudar para uma foto 

de uma pessoa famosa que admiro. Escolhi uma fotografia de G.B. Jones, diretora 

cinematográfica, musicista e escritora de zines canadense. Neste momento, percebi 

que minha escolha não se deu simplesmente porque esta era a dinâmica do tumblr, 

mas também porque ela significava algo. Ao expor a imagem de alguém que admiro, 

expus de mim, meus gostos, minhas preferências. Este simples ato já me posicionou 

num lugar de fala, disse de minha personalidade, possibilitou que outras pessoas 

identificassem afinidades (ou não) e simpatizassem comigo.  Estas reflexões sobre 

ética me acompanharam em todo o processo de aproximação do tumblr, inclusive na 

decisão seguinte, que consistiu em como me apresentar na página que criei.  

Com base em algumas pesquisas, como a de Luiz Felipe Zago (2009), que 

também passou por esta inquietação em sua análise do site “disponivel.com”, decidi 

identificar o motivo pelo qual estava no tumblr. O desafio passou a ser expor minhas 

intenções de forma descontraída, visando não assustar as usuárias para que não 

me bloqueassem, impossibilitando assim que eu visualizasse a página delas. 

Também optei por me assumir como lésbica, pois com o tempo percebi que isso era 

comum nas páginas que vinha visitando, e que isto poderia deixar as usuárias 

confortáveis com a minha presença. 

Dessa forma, optei por me fazer presente, além de me identificar como 

pesquisadora. Isto porque me pareceu injusto mentir/omitir sobre o real propósito de 

eu estar naquele lugar, fazendo parecer que sou apenas mais alguém disposto a 

entrar na dinâmica do tumblr. Apesar de minha proposta ter sido pesquisar o que 

estas páginas tornam público e que, portanto, está disponível para todas/os que 

utilizam a web, no contato com tais páginas também estive em contato com as 

pessoas que as alimentam, monitorando-as e pesquisando-as, portanto, seria 

antiético eu não me apresentar neste ambiente. Ademais, tornar-me usuária do 

tumblr mostrou-se uma forma efetiva de me familiarizar com este, vivendo e 

conhecendo suas dinâmicas e especificidades.  

A próxima etapa consistiu em encontrar páginas interessantes para o presente 

trabalho, que tivessem como tema principal as lesbianidades. O processo de 

pesquisa no tumblr se dá através de uma caixa de diálogo na qual se colocam os 

termos que se quer encontrar. Em minhas buscas apareciam tanto páginas que no 
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próprio nome discriminavam seu conteúdo, quanto páginas com posts lésbicos 

(fotos, textos, GIFs39). A tela de pesquisas é apresentada assim: 

 

 

 

         Páginas dedicadas às lesbianidades 

 

 
Figura 1: Página de pesquisas 

    Posts sobre lesbianidades 

 

 

Além da ferramenta de pesquisa do próprio tumblr, outra ferramenta do blog se 

apresentou como útil: a possibilidade de seguir as páginas que me interessavam. 

Em meu dashboard40, já apareciam as postagens de tumblrs que decidi seguir por 

dedicarem-se ao conteúdo que buscava para a pesquisa, e então me fiz presente e 

notada neste ambiente. Assim surgiu uma outra possibilidade interessante: a de 

compartilhar alguns conteúdos que me chamavam a atenção nos tumblrs que 

seguia, visando também não ser bloqueada ou considerada inconveniente. Até abril 

                                                
39 Sigla que designa Graphics Interchange Format e que compreende uma ou várias imagens no 
formato bitmap que também suporta animações. Mais informações disponíveis em: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Graphics_Interchange_Format Acesso em: 09.01.2014 
40 Semelhante ao mural do facebook, no qual aparecem as postagens das/os amigas/os.  
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de 2015, minha página no tumblr era seguida por 17 outros blogs, todos também 

focados em compartilhar conteúdos sobre as lesbianidades. Acredito que estar 

sendo seguida indica não apenas um movimento de retribuição, já que algumas 

destas páginas são seguidas por mim, mas também de identificação, porque, além 

de demonstrar interesse no assunto, sou mulher, sou jovem e lésbica, qualidades 

que estão visíveis em meu tumblr. Neste ponto, novamente ao dizer de mim, minha 

página no tumblr acabou tornando-se interessante para algumas usuárias.  

Nesta primeira busca às páginas utilizando termos como “lesbianidade, 

lesbianismo 41 , homossexualidade feminina, lésbicas”, selecionei algumas de 

conteúdo quase que exclusivamente lésbico – isto é, imagens e textos que 

abordavam de alguma forma as lesbianidades – e a partir destas conheci outras 

páginas similares. No total, passei a seguir trinta e dois blogs, e permaneci assim 

por alguns meses, apenas monitorando, a partir do meu painel, os posts de todas as 

páginas que seguia. 

 

 

 
Figura 2: meu painel no tumblr 

 
 

                                                
41 Apesar de saber do teor patologizador que o termo carrega, compreendo que muitas pessoas ainda 
o empregam por não saber de tal origem histórica, por isso pareceu-me importante utilizá-lo nas 
pesquisas. 
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Este período me permitiu identificar algumas peculiaridades do tumblr. Além de 

tomar a forma de um blog – com algumas exceções próprias da plataforma –, as 

imagens costumam ser mais frequentes que textos e outras formas de expressão. 

Além disso, o tumblr difere de outros blogs porque nele não encontramos 

comentários a respeito dos posts, pois não é oferecida a/ao usuária/o esta 

possibilidade. No entanto, nas páginas existem duas formas de interação: é possível 

permitir que outras pessoas postem em um tumblr além da/o dona/o da página, e 

também disponibilizar um link para mensagens/perguntas, no qual quaisquer 

pessoas podem comentar, anonimamente ou não.  

O endereço eletrônico de minha página ficou: 

“pesquisadoralesbica.tumblr.com”, e como título escolhi “lesbicando”, neologismo 

resultado da junção da palavra “lésbica” com “pesquisando”. Para exemplificar o 

aspecto das páginas do tumblr, disponibilizo aqui a imagem da minha, porém, 

saliento que quase tudo nestes blogs é personalizável, e então cada página pode ter 

um aspecto completamente diferente da outra: 

 

 

 
Figura 3: lesbicando.tumblr.com 
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A respeito das políticas de uso42 do tumblr, exponho algumas considerações. 

Para criar uma página, a/o usuária/o precisa declarar ter, pelo menos, treze anos de 

idade. No entanto, nenhum tipo de identificação formal é solicitada, sendo possível a 

qualquer um/a mentir sua idade, assim como seu gênero, nome, nacionalidade e 

demais informações que queira compartilhar. Sobre o conteúdo postado, é 

regulamentado o seguinte: 

 
Quando você disponibiliza conteúdo ao Tumblr, você garante ao 
Tumblr uma não exclusiva, mundial, sem royalties, sublicenciável, 
transferível licença para usar, hospedar, armazenar, ocultar, 
reproduzir, publicar, exibir (publicamente ou de outra forma), realizar 
(publicamente ou de outra forma), distribuir, transmitir, modificar, 
adaptar (incluindo, sem limitações, de modo a conformá-lo aos 
requisitos de quaisquer redes, dispositivos, serviços ou mídias 
através das quais os serviços estão disponíveis), e criar conteúdos 
derivativos de seu conteúdo disponibilizado. (Tradução minha) 43 

 

Em contrapartida, a/ao usuária/o é permitido: 

 
Como um/a assinante dos serviços, Tumblr lhe concede uma 
mundial, revogável, não exclusiva, não sublicenciável, e não 
transferível licença para baixar, armazenar, visualizar, exibir, realizar, 
redistribuir, e criar conteúdo derivativo exclusivamente em ligação 
com seu uso de, e em estrita concordância com a funcionalidade e 
restrições dos serviços (incluindo, sem limites, serviços pagos, 
conforme definidos abaixo). Isto significa, por exemplo, que 
licenciamos conteúdo para você com o propósito de reblogar  
(Tradução minha).44  

 

Como considero esta pesquisa parte de meu uso do tumblr, isto é, está em 

ligação com minha participação neste blog e utilização de seus serviços, entendo 

que me é permitido baixar para meu computador e compartilhar em minha pesquisa 

fotos e/ou textos dos blogs pesquisados. Ademais, a maioria dos conteúdos do 

                                                
42 Disponível em: http://www.tumblr.com/policy/en/terms-of-service Acesso em: 28.04.14 
43 “When you provide Subscriber Content to Tumblr through the Services, you grant Tumblr a non-
exclusive, worldwide, royalty-free, sublicensable, transferable right and license to use, host, store, 
cache, reproduce, publish, display (publicly or otherwise), perform (publicly or otherwise), distribute, 
transmit, modify, adapt (including, without limitation, in order to conform it to the requirements of any 
networks, devices, services, or media through which the Services are available), and create derivative 
works of, such Subscriber Content.”  
44 “As a Subscriber of the Services, Tumblr grants you a worldwide, revocable, non-exclusive, non-
sublicensable, and non-transferable license to download, store, view, display, perform, redistribute, 
and create derivative works of Content solely in connection with your use of, and in strict accordance 
with the functionality and restrictions of, the Services (including, without limitation, Paid Services, as 
defined below). This means, for example, that we license Content to you for purposes of reblogging.”  
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tumblr consiste em fotos e dizeres que não foram criados pelas/os usuárias/os desta 

plataforma, o que não lhes dá direitos autorais sobre o material que reblogam. 

Contudo, por uma questão ética, fotos que forem designadas como pessoais 

das/dos donas/os das páginas e/ou de suas/seus amigas/os e familiares não serão 

divulgadas na pesquisa, mesmo que estas estejam disponíveis para quaisquer 

pessoas que tenham acesso à web, o que reafirma o caráter público destas 

informações e a vontade (salvo em casos de roubo de página) da/o usuária/o em 

publicizar tais conteúdos. Ademais, até o presente momento, nenhuma lei de 

regulamentação dos conteúdos disponibilizados na web foi sancionada no Brasil, a 

não ser o projeto conhecido como “Marco Civil da Internet”,45 que não aborda 

questões que concernem à conduta de usuárias/os em relação ao conteúdo 

disponibilizado publicamente por outras/os usuárias/os. Na seção dedicada a regras 

da comunidade46, existe um tópico intitulado “what is Tumblr not for” (para que não 

serve o tumblr) e em nenhum dos itens consta a reprodução dos conteúdos públicos 

disponibilizados no tumblr em outros locais, ou a impossibilidade de utilização destes 

conteúdos para fins de pesquisa.  

Partindo, portanto, destas considerações a respeito das possibilidades de 

pesquisa no  tumblr, dos trinta e dois blogs que vinha seguindo, fiz uma pré-seleção. 

Para auxiliar no processo de seleção, criei uma tabela, na qual destaquei algumas 

informações que, em um primeiro momento, julguei importantes para a decisão de 

quais páginas pesquisar. Assim, os principais critérios foram o interesse em 

lesbianidades e a discriminação da nacionalidade do tumblr, tendo este que ser 

alimentado por uma pessoa brasileira. Também verifiquei se constavam informações 

pessoais, do tipo idade, nome, orientação sexual; a frequência das postagens; e, por 

último, criei uma categoria para informações adicionais que se revelassem 

interessantes conforme visitava as páginas. É importante ressaltar que o critério 

principal de seleção foi a dedicação do tumblr a conteúdos lésbicos, e este critério 

tornou-se visível de várias formas, seja pelo nome do tumblr (exemplo: lesbica-de-

acucar.tumblr.com), seja pelo tipo de conteúdo compartilhado. Dos trinta e dois 

                                                
45  Disponível em: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=912989&filename=PL@126
/201 Acesso em: 02.04.2014 
46 Disponível em: http://www.tumblr.com/policy/en/community Acesso em: 28.04.14 
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tumblrs que vinha seguindo, por meio destes critérios reduzi para quatorze os 

selecionados.  

 

*** 

 

Algumas peculiaridades quando se estuda a web, e principalmente Mídias 

Sociais, precisam ser consideradas. No tumblr, assim como no facebook e em 

outros similares, qualquer usuária/o pode mentir sua idade, suas características, seu 

gênero, sua etnia, e inclusive postar fotos de outras pessoas e dizer que são suas. 

Como pesquisadora de um ambiente virtual, não estou livre de encontrar estes perfis 

pelo meu caminho de pesquisa. Contudo, cabe lembrar que, em primeiro lugar, meu 

interesse primordial não está voltado para quem estas usuárias são, se realmente 

são mulheres lésbicas, mas sim para o conteúdo que elas compartilham e que 

acaba por constituir discursos de lesbianidades. Contudo, ainda assim considero 

importante que no tumblr constem algumas informações que me ajudem a constatar 

que ali publica alguém que demonstra ser brasileira e lésbica. Certamente, são 

suposições com base em algumas verdades culturais, das quais me valho buscando 

um recorte mais preciso de pesquisa. O que não quer dizer que entendo isto como 

uma verdade irrefutável, ou mesmo que acredito cegamente que estes tumblrs são 

alimentados por mulheres lésbicas. Só posso trabalhar com aquilo que o tumblr me 

permite ver. Como não acredito na existência de uma verdade, mas sim de 

discursos que constituem verdades, e que relações de poder atuam na constituição 

destas, em concordância com os estudos foucaultianos, a “verdade” sobre quem 

gerencia estes tumblrs não é o ponto mais importante, mas sim as possibilidades 

que acionam os discursos que compõem estes tumblrs.  

 

*** 
 

Todos os quatorze tumblrs citados anteriormente preenchiam os critérios que 

até aqui havia imposto. A partir destes, pude observar algumas peculiaridades que 

me auxiliaram na eleição de quais páginas analisar. Primeiro, quatro páginas 

apresentavam link para outro tumblr em destaque. Descobri, a partir da interação 

com as páginas e de pesquisas de conteúdo lésbico em outros sites – como o 

youtube –, que existe um fenômeno chamado “tumblr girlfriend”. O nome já explica: 
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uma usuária passa a namorar outra via tumblr. A partir disso, as duas disponibilizam 

o link de uma na página da outra, e vice-versa. Pareceu-me uma oportunidade 

interessante observar, pelo menos, duas destas quatro páginas, selecionando, 

assim, um casal de namoradas do tumblr. Com o passar do tempo, um destes 

quatro passou a não ser mais alimentado, portanto, consegui selecionar apenas um 

casal com base no critério de postagens regulares. Estes são o “http://love-my-

girlfriend.tumblr.com” e o “http://lovee-fuck-you.tumblr.com”. 

Dentre as outras páginas, uma despertou minha atenção por ser a única 

dedicada à mulher lésbica butch, termo utilizado para nomear mulheres lésbicas que 

se vestem e/ou se comportam de um jeito reconhecido como prioritariamente 

masculinizado47. Por ter dedicação exclusiva a este tema, pareceu-me interessante 

selecionar o tumblr “http://butchlife.tumblr.com” para as análises. 

Por último, um tumblr semelhante aos mais recorrentes foi selecionado, com 

base na frequência de postagem. Este não demonstrou nenhuma característica 

especial, a não ser o interesse em compartilhar conteúdos que abordassem as 

lesbianidades. O endereço eletrônico deste é “http://n-surte-sorria.tumblr.com”.  

Passei de agosto a outubro de 2014 recolhendo as postagens destes quatro 

tumblrs e organizando-as em tabelas. Neste período, a página “n-surte-sorria” teve 

180 postagens, sendo 134 apenas imagens e as outras 46 traziam texto e imagem. 

A página “love-my-girlfriend” realizou 69 postagens com imagens e 50 com a junção 

de texto e imagem. “Lovee-fuck-you” foi a mais alimentada no período, com 354 

postagens de imagens e 66 com texto e imagem. Em contrapartida, “butchlife” 

postou apenas 23 vezes, todas imagens. 

A partir da montagem de uma tabela trazendo as postagens dos quatro 

tumblrs, pude identificar certos temas que se destacavam. Assim, identifiquei três 

categorias: o corpo, pois muitas dessas imagens simplesmente traziam meninas 

sozinhas; o amor, através de uma grande quantidade de fotografias de mulheres em 

momentos românticos, muitas delas oriundas de produtos midiáticos; e, por fim, o 

sexo enquanto ato realizado entre dois ou mais corpos, que ganhou muito destaque 

na página “lovee-fuck-you”, compondo a grande maioria das postagens dessa 

página. 

 
                                                
47 Em geral, estas mulheres lésbicas costumam sofrer bastante preconceito dentro dos lugares de 
socialização LGBT; parece haver um desconforto maior quanto mais masculinizada é a lésbica. 
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*** 

 

Em um misto de imagens, textos, gifs, hiperlinks, etc., a web apresenta 

desafios para a pesquisa científica que abalam tradicionalismos e exigem novos 

modos de fazer, novas metodologias. Para Canevacci (2009, p.228): 

 
Uma vez que a pesquisa desloca-se sobre a web, os resultados 
compositivos devem levar isso em conta: o método, em alguns 
aspectos, adapta-se ao seu objeto. A pesquisa não é mais apenas na 
web, mas também por meio dos novos códigos plurilógicos ou 
iconológicos expressos na web. Esta entra no método e modifica-o: 
de objeto de estudo, a web subjetiva-se e multiplica métodos e 
representações. 

 

Portanto, a metodologia desta pesquisa esteve em constante desenvolvimento 

e (re)adaptação, conforme foram surgindo os dados e as respectivas análises dos 

tumblrs. Não nomeei a metodologia desta pesquisa, apenas dei conta de indicar 

as/os autoras/es e os lugares de onde certos conceitos aplicados nas análises e que 

deram forma ao aspecto metodológico são oriundos. Além disso, busquei colocar-

me como pesquisadora do status quo com a intenção de desnaturalizá-lo, o que 

significa 

 
[...] envolver-se na ambiciosa tarefa de explorar modos alternativos 
de pensar, falar e potencialmente fazer determinadas práticas sociais 
e, concomitantemente, remodelar as metodologias de pesquisa para 
que elas não se constituam como ferramentas de reprodução social 
(GASTALDO, 2012, p.9-10). 

 

Aceitar o desafio de adaptar e repensar metodologias exige a busca e o estudo 

de várias fontes teórico-metodológicas. Além disso, é aceitar que, na posição de 

pesquisadora, sou/estou subjetivada e subjetivo minha pesquisa, e que este 

processo é fundamental no estudo de fenômenos sócio-histórico-culturais, como a 

web. 

Alguns conceitos são importantes para entender o ponto de partida teórico-

metodológico desta dissertação. O primeiro é o de Pedagogias Culturais: 

 
É importante explicitar que, apoiadas nos Estudos Culturais, que 
defendem que existe pedagogia, modos de ensinar e possibilidades 
de aprender nos mais diferentes artefatos culturais, que se 
multiplicaram na nossa sociedade, ampliamos nossos objetos 
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curriculares para investigar todo e qualquer artefato cultural que 
ensina, buscando mostrar o currículo que eles apresentam 
(PARAÍSO, 2012, p.24). 

 

Neste sentido, entendo que quaisquer artefatos culturais têm potencial para 

ensinar. Sendo assim, o tumblr (re)constitui e (re)constrói pedagogias culturais, 

modos de ser/estar lésbica, constituindo modos de subjetivação, conceituados por 

Nikolas Rose (2001, p.36) como “práticas e processos heterogêneos por meio dos 

quais os seres humanos vêm a se relacionar consigo mesmos e com os outros como 

sujeitos de certo tipo”. Identificar e descrever as possibilidades que acionam os 

discursos presentes nas páginas analisadas, além de problematizar tais discursos foi 

o grande desafio desta pesquisa.  

Como enfatiza Paraíso (2012, p.37) a respeito dos modos de olhar para nosso 

objeto de pesquisa: 

 
Que relações podem ser estabelecidas com outras enunciações, com 
outros discursos divulgados em outros tempos e lugares? Que 
urgência histórica essa invenção veio responder? Que continuidades 
e descontinuidades podemos traçar? Quem está nesse discurso 
autorizado a falar ou a prescrever? Que relações de poder e de saber 
movem esse discurso? Que modos de subjetivação estão em 
funcionamento nesse discurso? 

 

Certamente, não dei conta de responder a todas estas questões na presente 

pesquisa. Apesar disso, tê-las como referência ajudou a constituir o modo como 

olhei para os conteúdos compartilhados nos tumblrs. Cabe ressaltar também que o 

foco desta pesquisa esteve direcionado principalmente para questões de gêneros e 

sexualidades, a partir dos três temas mais recorrentes nas páginas: corpo, amor e 

sexo, mas outras relações de poder serão identificadas quando forem notadas, 

como as de classe, etnia, raça, entendendo que estas também influenciam 

naquelas.  

Continuando neste processo que é o de complexificar o olhar teórico-

metodológico que guiou as análises, trago a perspectiva Queer também como um 

componente do método, pois, através das desconstruções dos materiais presentes 

nos tumblrs, também desconstruirei categorias de hetero e homossexualidades, 

buscando expor a indeterminação e a instabilidade de identidades generificadas e 

sexuadas, mostrando o queer onde há uma aparente “normalidade” e a normalidade 
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no queer (SALIH, 2013).  Esta escolha também permite abraçar a multiplicação de 

sentidos, adotar o “e” ao invés do “ou” ou do “é”, enfatizando a não fixidez dos 

significados, assim como suas construções sócio-histórico-culturais.  

Ademais, cabe ressaltar que Foucault guia o fazer metodológico desta 

pesquisa, desde suas noções sobre verdade, poder, sujeito, o olhar histórico e 

direcionado para as subjetivações. Conceitos presentes no referencial teórico 

também se repetem aqui, visto que outra característica de um trabalho pós-

estruturalista é a junção de teoria e método, sendo próprio falar de um enfoque 

teórico-metodológico.  

Assumindo que uma das características mais forte dos tumblrs é a presença 

massiva de imagens, muitas vezes destituídas de qualquer texto escrito, neste ponto 

cabe refletir especificamente sobre como as problematizei enquanto fontes de 

discursos sobre as lesbianidades.  

Pensemos por um momento no lugar das imagens na web. Em nosso acesso 

diário, elas constantemente nos interpelam, assim como as utilizamos para 

expressar ideias, opiniões, gostos, crenças etc. No próprio facebook, rede social 

muito utilizada e reconhecida, é necessário que a/o usuária/o tenha uma foto de 

perfil e uma foto de capa que, quando não preenchidas por esta/e, ainda assim 

acabam gerando uma imagem automática padrão do facebook. No ato de escolher a 

imagem do perfil e sua capa, a pessoa pode expressar um pouco de si, um exemplo 

é a escolha de muitos indivíduos por terem em sua capa ou em sua imagem de perfil 

uma foto de cunho mais religioso – de Jesus, por exemplo. Serem reconhecidas 

como religiosas, cristãs e seguidoras destes preceitos mostra-se importante para 

tais pessoas, e neste processo já temos pistas de certos discursos que as 

interpelam e as constituem.  

Apesar de nosso uso cotidiano das imagens ser frequentemente destituído de 

textos com o intuito de legendá-las, a análise do uso destas imagens e do que elas 

constituem ainda parece uma atividade de risco quando comparada à análise de 

conteúdo linguístico-textual. Lévi-Strauss, antropólogo que também utilizou a 

fotografia em seus trabalhos, admitia desconfiar de seu uso científico, percebendo-a 

como instrumento de ilusão que permite ao etnógrafo construir a realidade que lhe 

convém (GARRIGUES, 2000). Para o antropólogo, a característica subjetiva da 

fotografia era desencorajadora, e, portanto, a utilização desta deveria se restringir a 

um banco de documentos com o intuito de se conservar coisas impossíveis de se 
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rever. Concordo com Lévi-Strauss a respeito da subjetividade que permeia nosso 

olhar sobre as imagens. Compreender a fotografia como subjetiva não se constitui 

em um problema para esta pesquisa, tendo em vista que, em coerência com os 

estudos foucaultianos, a imagem, assim como textos, falas e vídeos, é constituída 

por e constitui discursos interpelando (ou não) sujeitas/os. Ademais, a opinião de 

Lévi-Strauss sobre a fotografia advém de um processo histórico e cultural no qual as 

palavras, via de regra, sempre são as protagonistas dos estudos científicos, e tem 

potencial para adquirir caráter de verdade e de rigidez, qualidades superestimadas 

na ciência e as quais são criticadas e repensadas na perspectiva que adoto. 

Lembro que não apenas imagens foram analisadas, mas textos que as 

compunham também, pois os discursos não existem isolados, por vezes a relação 

entre texto e imagem pode ocasionar diferenças de interpretação. Para expressar 

melhor esta ideia, convido o/a leitor/a a imaginar a fotografia de um/a bebê em um 

site destinado a mães, e a mesma em um site de exploração sexual infantil, por 

exemplo. Os sentidos mudam, e por isso seria incipiente pensar apenas em termos 

de imagem. Contudo, fotografias, desenhos, imagens em geral são o que há de mais 

constante nesses tumblrs, e assumi-las apenas como suporte aos textos, como elas 

constantemente são utilizadas em blogs e sites, constituirá em um erro e na 

desvalorização da importância que a imagem demonstra ter numa plataforma como 

o tumblr.  

Dito isto, é evidente que me deparei com um grande desafio. Valho-me, então, 

da pergunta de Rosa Fischer (2002b, p.83-84): “como estudar as imagens, textos e 

sons da mídia [...], tendo como pressuposto que não extrairemos das imagens 

representações acabadas, mas antes possibilidades de significação, datadas e bem 

localizadas [...]?”. Sigo na continuidade do pensamento da autora:  

 
Como o[a] analista das imagens da mídia tratará o fato de ele[a] 
mesmo[a] ser alguém que especta, que olha, que investe seu corpo 
nesse jogo de interioridade e de exterioridade que diz respeito ao ato 
de ver, de receber as imagens e de operar sobre elas - como 
espectador[a] comum do cotidiano e, simultaneamente, como 
estudioso[a] das questões da comunicação no âmbito da pesquisa 
educacional?  

 

Primeiramente, entender que das imagens não emergem representações, mas 

sim discursos, possibilidades, num processo que permanece inacabado e contínuo, 
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auxilia a colocar em movimento as análises das imagens. Não encontrei 

representações de lésbicas, mas sim enunciados, indícios, pistas de lesbianidades 

constituídas na relação entre gênero, sexo, sexualidade, corpo, amor e tantos outros 

fatores. Ao lidar com uma imagem destituída de som e em geral de palavras, surge o 

desafio de como reconhecer tais discursos. Recorrendo a Deleuze para dissertar 

sobre a noção de discurso e sua análise, Fischer (2002b, p.86) expõe: 

 
analisar discursos significa em primeiro lugar não ficar no nível 
apenas das palavras, ou apenas das coisas; muito menos, buscar a 
bruta e fácil equivalência de palavras e coisas. Como escreve 
Deleuze, o visível tem suas próprias leis, desfruta uma certa 
autonomia em relação ao enunciável, justamente porque “as coisas 
ditas” também têm sua relativa autonomia. Em suma, o visível e o 
enunciável não se reduzem um ao outro, eles exercem uma espécie 
de força um sobre o outro, de tal forma que haveria simultânea e 
permanentemente “a lição das coisas e a lição da gramática”. 

 

Portanto, busquei operar em uma relação de interdependência e ao mesmo 

tempo de autonomia entre imagem e palavra, enquanto procurei desconstruir a 

própria hierarquia que se forma nesta relação. Mais do que isso, perceber que há 

uma certa desordem na ordem que se faz em determinada imagem ou frase. Em 

concordância com tal perspectiva, pensar em operar com possibilidades, ao invés de 

determinismos. Para Fischer (2002b), as visibilidades da imagem surgem de um 

trabalho árduo que consiste em abri-la, “rachá-la”, pois é a partir de tal esforço que 

vamos conseguir extrair enunciados que de nenhuma forma estão escamoteados, 

mas que também não estão tão evidentes, por isso mesmo constituem discursos 

que por vezes tomamos como verdades absolutas, discursos sobre os quais nem 

paramos para pensar. 

Os estudos da Cultura Visual também me auxiliam a construir uma forma de 

olhar para as imagens do tumblr, pois seu enfoque recai sobre os usos e 

experiências sociais do dia-a-dia com o universo visual, englobando quaisquer 

produções midiáticas e culturais em seu repertório de análise. Chris Jenks (1995, 

p.3) expõe o quanto a relação entre ver e conhecer se dá constantemente na 

contemporaneidade: 

 
Nós diariamente experienciamos e perpetuamos a fusão do “visto” 
com o “conhecido” em conversas através do prolongamento 
linguístico banal “você vê?” ou “percebe o que eu quis dizer?” para 
expressões que pedem confirmação, ou, quando se requere opinião, 
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perguntando sobre os pontos de “vista” das pessoas (tradução 
minha)48. 

 

Susana Cunha (2005, p.29) cita Nicholas Mirzoeff para explicar que a Cultura 

Visual “explora as ambivalências, os interstícios e lugares de resistência da vida 

cotidiana pós-moderna, buscando formas de trabalhar com as informações visuais 

desta nova realidade”. Para a autora, o enfoque destes estudos é basicamente a 

análise de como o universo visual, compreendido aqui como as coisas que vemos, e 

a visualização, isto é, as tecnologias da visão e os modos de ver, subjetivam as/os 

sujeitas/os, a ponto de constituí-las/os, através de sua (re)produção, circulação e 

negociação de significados em uma determinada cultura. Para Fernando Hernández 

(2007)49, outro estudioso da Cultura Visual, a importância não está no significado 

das imagens em si, mas sim em como elas significam, e, para que este processo 

torne-se exposto, é preciso desconstruí-las. Mirzoeff (2002) complexifica a noção de 

cultura visual, entendendo-a não apenas como o estudo da construção social da 

visão, mas como a construção visual do social, o que possibilita, segundo o autor, 

assumi-la para além de simples descendente da história social e cultural das artes – 

e, complemento, com as mídias e quaisquer produções visuais da cultura – mas, 

principalmente, como sua desconstrutora. 

Neste sentido, pareceu-me interessante focar em uma estratégia descritivo50-

analítica desestabilizadora de saberes e verdades, descrever e problematizar as 

relações de poder impulsionadoras dos discursos presentes nos tumblrs, bem como 

as articulações ou conflitos destes discursos com outros. Para tanto, princípios da 

desconstrução, de Jacques Derrida, foram empregados. A existência de binarismos 

e dualidades marcadas por uma lógica hierárquica foi evidenciada, contudo, esta foi 

utilizada como recurso na tentativa de exposição de tais binarismos como uma 

construção cultural. Conforme coloca Jonathan Culler (1999, p.122): 

 
                                                
48 “We daily experience and perpetuate the conflation of the ‘seen’ with the ‘known’ in conversation 
through the commonplace linguistic appendage of ‘do you see’?  or ‘see what I mean?’ to utterances 
that seem to require confirmation, or, when seeking opinion, by inquiring after people’s ‘views’”. 
49 O autor disserta sobre a investigação da cultura visual no processo de educação em sala de aula, 
mas acredito que algumas de suas contribuições também ajudam a pensar outros tipos de 
investigações. 
50 Como observa Paraíso (2012, p.38) “somente descrevendo, e em detalhe, podemos compreender 
o que somos, o que fizeram de nós […]. Enfim, só descrevendo, e em detalhe, podemos encontrar 
estratégias para nos transformarmos em alguém diferente do que nos fizeram ser”. 
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Desconstruir uma oposição é mostrar que ela não é natural e nem 
inevitável mas uma construção, produzida por discursos que se 
apoiam nela, e mostrar que ela é uma construção num trabalho de 
desconstrução que busca desmantelá-la e reinscrevê-la - isto é, não 
destruí-la mas dar-lhe uma estrutura e funcionamento diferentes. 

 

Neste processo também cabe entender que os binarismos, apesar de 

parecerem funcionar numa lógica de exclusão – isto é, em que um elemento vai ser 

o que o outro não é –, são interdependentes, sendo impossível a existência de um 

sem o outro. Emprega-se aqui uma visão relacional, como esclarece Louro (2004b, 

p.43) 

 
Trabalhando para mostrar que cada pólo contém o outro, de forma 
desviada ou negada, a desconstrução indica que cada pólo carrega 
vestígios do outro e depende desse outro para adquirir sentido. A 
operação sugere também o quanto cada pólo é, em si mesmo, 
fragmentado e plural. 

 

No processo de desconstrução, o entendimento do conceito de diferença se faz 

necessário. Derrida (2002) combate a noção de centro constituinte de uma estrutura, 

conceito pensado no estruturalismo. Para tanto, o autor expõe a inexistência de um 

centro – isto é, de um significado central, e aqui podemos pensar em um discurso 

com valor de verdade, ou mesmo em algo considerado “normal” – sem uma 

diferença. Portanto, se há um centro, este só pode se dar em sua relação com as 

margens, com aquilo que não pode ser considerado centro naquele contexto, isto é, 

a diferença. 

Outra contribuição dos escritos de Derrida (ibidem) diz respeito ao significado. 

Para o autor, pouco importa a intenção de quem produz algo, pois este algo só terá 

sentido em um processo de relação e contextualização. Sendo assim, as imagens e 

textos para os quais olhei no tumblr constituíram significados a partir de seu lugar de 

origem: isto é, tumblrs dedicados às lesbianidades, mas num processo de relação 

com outros produtos culturais e com outros contextos em que tais imagens fizeram 

(ou não) sentido, o que me permitiu identificar enunciados, discursos e verdades, 

sempre correspondendo ao repertório do qual também compartilho. Dessa forma, 

percebi a necessidade de pensar nas intertextualidades que os conteúdos 

analisados despertaram. Cunha (2005, p. 36) vai recorrer a Gillian Rose para definir 

intertextualidade como a “forma dos sentidos de qualquer imagem ou texto 
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discursivo dependerem não apenas de tal texto ou imagem, mas também dos 

sentidos de outras imagens e textos”. Nesta perspectiva, fotografias, publicidades, 

vídeos e demais produtos visuais são sempre lidos através e para além deles, e é a 

partir dessas intertextualidades que sentidos e possibilidades subjetivas vêm à tona. 

Assim, por vezes recorri a outros produtos midiáticos para pensar nas imagens 

compartilhadas nos tumblrs analisados, assumindo as potencialidades desta 

relação.  

Ademais, ressalto que todo este processo se deu através da linguagem, ela 

esteve sempre interposta em minhas observações sobre as imagens, e é a ela que 

recorri para expor a/ao leitor/a tais observações. Assumir o caráter linguístico das 

visualidades é essencial para assumir o olhar sobre estas não como algo natural e 

inato, mas como um processo de (re)educação e (re)constituição que não escapa de 

algo também culturalmente (re)constituído, que é a linguagem. Para Butler (2013), a 

linguagem constitui o que somos, nosso gênero, nosso sexo, nossa sexualidade, 

tudo (re)significa através da linguagem, e é nela que encontrei a possibilidade de 

expor e problematizar padrões, normas e discursos com valor de verdade. 

Nos estudos da Cultura Visual, todas as produções visuais de uma cultura são 

passíveis de análise, desde obras de arte eruditas até um outdoor em alguma rua 

aleatória. Isto porque, conforme esclarece Cunha (2005), visões sobre o mundo são 

constituídas pelos mais diferentes tipos de imagens e tecnologias produtoras destas, 

e nisto incluem-se fotografias, vídeos, pinturas, esculturas, quaisquer objetos que 

traduzem o mundo em termos visuais. Acrescento que estas imagens também são 

traduzidas pelo mundo em que vivemos, pois é com base nos sentidos da linguagem 

(constituída por uma cultura presente em um espaço do mundo) que podemos ver, 

entender e refletir sobre as imagens. Dessa forma, é possível identificar 

intencionalidades nos dizeres das imagens: 

 
As produções culturais, sejam elas quais forem, programam nosso 
olhar sobre o mundo, definem e hierarquizam o que é bom, bonito, 
mal, feio, diferente, esquisito, maravilhoso, e isto implica em 
estabelecer diferenças, territorialidade, forças de poder, inclusões e 
exclusões sociais, de quem pertence e quem não faz parte daquela 
esfera sócio-cultural (CUNHA, 2005, p. 40). 

 

A partir dessas concepções, as imagens também (re)produzem pedagogias 

culturais, e podem ser assumidas como pedagogias visuais, que, segundo Cunha 
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(2005), designam os processos educativos das imagens, constituindo um currículo 

visual composto de conhecimentos e saberes que circulam, existem e são aceitos 

(ou não) a ponto de produzirem efeitos de sentido sobre as pessoas. Quando 

disserta sobre suas análises de programas de televisão, Fischer (2002a) percebe 

que estes muitas vezes possibilitam ao espectador reconhecer-se e avaliar-se nas 

verdades expostas ali. Pensando nas imagens compartilhadas pelas usuárias do 

tumblr e que tem como tema as lesbianidades, volto minha atenção para as 

subjetividades (re)constituídas nas páginas analisadas. Que modos de ser/estar 

lésbica são promovidos em tais imagens? Certamente eles existem, caso contrário 

estas imagens não estariam sendo compartilhadas em tumblrs que explicitamente 

demonstram seu interesse nas lesbianidades. Portanto, identifiquei nestas imagens 

potencialidades de reconhecimento e inclusive de avaliação pessoal por parte de 

quem as compartilha ou as contempla e de alguma forma sente-se tocada/o por 

elas.  

A partir dessas considerações sobre as imagens e sobre desconstrução, 

discurso e demais conceitos que constituíram o fazer teórico-metodológico desta 

pesquisa, delimito de que forma se deu meu olhar sobre as imagens dos tumblrs 

analisados. 
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3 LÉSBICAS: CORPO, SEXO E OS DISSENSOS DA LINGUAGEM 
 

“E da minha buceta surge aquele líquido 
estranhamente inominado. Qual é o nome daquilo 
mesmo? Digo, nome vulgar, corriqueiro. Buceta tem 
nome, bunda, pau, porra, peitos também. Tudo o 
que se relaciona ao desejo, ao imaginário e ao 
prazer dos machos tem nome. Mas esqueceram, ou 
esquecemos, sei lá, de nomear aquele lubrificante 
vaginal que é a prova não do prazer puro e simples, 
mas do tesão que nós mulheres sentimos por 
alguém ou alguma coisa” (FACCO, 2004, p. 29). 

 

Nesta pesquisa, minha atenção esteve especialmente sobre uma das várias 

sexualidades femininas, contudo, por entender que, em uma lógica dicotômica, a 

lesbianidade vai se dar em relação com a heterossexualidade feminina, dissertar 

sobre uma será, também, dissertar sobre a outra. Além disso, preciso admitir que 

falar de sexualidade é, em alguma medida, falar de gênero. A lesbianidade, por 

exemplo, é uma sexualidade que vai estar restrita ao gênero feminino. Apesar de 

adotar a distinção entre gênero e sexualidade e estar ciente de que em termos 

sociais há uma certa dificuldade em separar ambos, o que gera uma série de 

preconceitos, em certo ponto a sexualidade de que falo não pode ser desvinculada 

do gênero, ela (ainda) precisa dele para existir. Assim, vou entendendo que falar 

dessa sexualidade será, também, falar de gênero, e que para problematizá-la 

precisarei pensar sobre os discursos de gênero que constituem tal sexualidade. 

À lesbianidade são atribuídas certas características e nomes. Ela define algo, 

impõe limites, expõe não apenas uma parte do que constitui determinado indivíduo, 

mas também do que não o constitui. Homossexualidade feminina é um dos termos 

que seriam sinônimos à lesbianidade – e aqui se faz explícito o gênero no próprio 

nome – e lesbianismo outro. No título desta dissertação, já discrimino qual deles 

utilizo para nomear aquilo que pesquiso, importa, agora, pensar em sua historicidade 

para dar a/o leitor/a pistas a respeito de minha preferência. Para tanto, indago: 

Quem está autorizado a definir-se (ou ser definido) como lésbica? Que noções de 

sujeita/o, de práticas sociais vem à tona quando utilizo este termo? Qual a sua 

historicidade?  

No ano de 1996, o Minidicionário da Língua Portuguesa, do autor Francisco da 

Silveira Bueno, trouxe a seguinte definição de lésbica: “s.f. e adj. Mulher 

homossexual”. Acima do termo é possível encontrar também a definição de 
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lesbianismo: “s.m. Homossexualismo feminino”, e abaixo a de lésbico: “adj. 

Referente ao homossexualismo feminino”. Assim, o termo que atribuía caráter 

patológico às sexualidades homo continuava instituído quando se buscava os 

sentidos atribuídos à mulher que tinha seu desejo afetivo-sexual voltado para outras 

mulheres. No ano de 2014, a versão online do dicionário Michaelis51 explica: “sf 
(fem de lésbico) mulher que tem preferência sexual por outras mulheres; mulher 

homossexual; lésbia, lesbiana, safista”. No período de quase vinte anos, parece que 

o conceito de lésbica foi alargado, ao menos de acordo com os dicionários. Antes, 

era uma mulher homossexual, agora, a preferência basta, e não há mais a 

necessidade de exclusividade, como a palavra homossexual quer implicar. Além 

disso, o repertório de palavras se estende, e a lesbianidade passa a ser vista como 

“homossexualidade”, e não mais como “homossexualismo”, sendo que este último 

termo era utilizado para designar a homossexualidade como doença, perversão. 

Assim, já descarto o uso da palavra “lesbianismo”, que segue a mesma lógica. 

Para além das delimitações dos dicionários, há outros usos populares para tais 

palavras, em especial para “lésbica”. Com frequência, é utilizada para definir a 

sexualidade (e indefinir o gênero) de uma mulher masculinizada, com o intuito 

também de ridicularizá-la, xingá-la, torná-la um ser abjeto. Lésbica ganha, neste 

caso, alguns sinônimos, como sapatão, machorra, caminhoneira. O termo genérico 

gay tem se instituído para falar, principalmente nas mídias, sobre mulheres lésbicas 

e homens homossexuais. Na enciclopédia livre on-line chamada Wikipédia, temos a 

seguinte explicação para as origens da palavra gay: 

 
Conquanto a cultura contemporânea em geral tenha herdado o termo 
diretamente do inglês (gay = "alegre, jovial"), o vernáculo inglês colheu-
o do francês arcaico (gui, com o mesmo significado) e este, por seu 
turno, obteve-o do latim tardio (gaiu, com semelhante significado). 
Assim, a etimologia remonta o termo atual a três transições cultural-
linguísticas: do latim tardio ao francês; do francês (arcaico) ao inglês; 
do inglês às demais culturas atuais. A palavra originariamente não 
tinha conotação sexual necessária. Era usada para designar uma 
pessoa espontânea, alegre, entusiástica, feliz, e, nesse sentido, pode 
ser encontrada em diversas literaturas americanas, sobretudo as 
anteriores à década de 1920. No entanto, o significado preliminar da 
palavra gay mudou drasticamente nos Estados Unidos, vindo a assumir 
o significado primordial atual para definir pessoas que sentem atração 
sexual por pessoas do mesmo gênero, que, com a difusão da cultura 
estadunidense, tem sido amplamente utilizado. O termo gay, já 
marcado pela conotação sexual, ao ser difundido pelos países 

                                                
51 Disponível em: http://michaelis.uol.com.br/  Acesso em: 6.11.2014 
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lusófonos, era utilizado principalmente de forma pejorativa 
contra homens gays a partir do século 20. Contudo, a utilização da 
palavra pelos próprios homossexuais, a se referirem a si mesmos, fez 
com que a conotação negativa fosse amenizada. Em outras palavras, 
os homossexuais apropriaram-se da palavra, na busca de retirar-lhe, 
assim, a carga insultuosa52. 

 

 Assim, fica explícito que a palavra passou a nomear, em certo momento, 

especialmente homens homossexuais. As mulheres lésbicas, como é sabido, foram 

invisibilizadas, tanto nos movimentos LGBTQ (num primeiro momento GLS) quanto 

no rechaço da sociedade, que teve seu auge no surgimento da AIDS, conforme 

discorro adiante. A própria sigla LGBTQ já traz a diferenciação do termo lésbica e do 

termo gay, como efeito de uma reivindicação dos movimentos sociais de lésbicas. 

Ainda assim, vemos na mídia falarem de “beijo gay” quando se referem ao beijo 

entre duas mulheres 53 . Assim, forma-se uma espécie de estigma atrelado ao 

significado de lésbica.  

Outra expressão que aparece como seu derivado politicamente correto, “limpo”, 

é “homossexualidade feminina”. Acontece que tal derivado parece carregar em si a 

impossibilidade de referir-se àquilo que designa sem falar da homossexualidade 

masculina. Homossexualidade feminina discrimina em sua composição a oposição à 

homossexualidade masculina, e nesta dicotomia, mais uma vez o gênero feminino 

ocupa lugar secundário, aparece como o elo fraco. O que este termo expõe se dá 

em diversos campos de produção cultural/social/acadêmica, como denuncia 

Anderson Guimarães (2011), ao expor que em revistas e em sites LGBTI, e inclusive 

em pesquisas acadêmicas, a homossexualidade feminina ocupa espaço mínimo, 

identificando um processo de invisibilização de tal sexualidade54. Questões de saúde 

pública também entram na lista. Um exemplo é o surgimento da AIDS e a afirmação 

                                                
52 Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Gay Acesso em: 26.05.2015. 
53 Um exemplo é a atual novela do horário nobre da Globo, chamada Babilônia. Disponível em: 
http://vejasp.abril.com.br/blogs/pop/2015/03/16/novela-babilonia-beijo-gay-vilas-comentarios-internet/ 
Acesso em: 26.05.2015. Ressalto, ainda, o caso ocorrido no ano de 2014 no Rio Grande do Sul, em 
que um casal de mulheres e outros casais heterossexuais planejavam casar em um CTG. O que se 
encontra nas reportagens da época é a palavra gay para designar este casal. Disponível em: 
http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2014/09/ctg-que-vai-sediar-casamento-gay-e-incendiado-
em-santana-do-livramento-4595805.html Acesso em: 26.05.2015. 
54  Guimarães comenta neste texto que em uma busca no portal Domínio Público 
(www.dominiopublico.gov.br), ligado a Capes, encontrou pouco mais de uma dúzia de trabalhos que 
citavam lésbica ou homossexualidade feminina, entre outras palavras-chave sinônimas, isso em 
2011. Em 2015, inspirada em Guimarães, fiz o mesmo procedimento e encontrei cerca quinze 
trabalhos. 
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de que houve uma intolerância extrema aos homossexuais nesta época (LOURO, 

2004a). Parece não haver a preocupação em se discriminar que, neste caso, a 

intolerância era dirigida principalmente a homossexuais homens, já que eram estes 

os portadores e propagadores do “câncer gay”.55 Neste caso, e em muitos outros, o 

termo “homossexuais” é utilizado como designador de algo que é prioritariamente 

masculino, e que a exceção, isto é, as mulheres, quando se fala delas, é necessário 

referenciar o gênero da homossexualidade.  

Para Daniela Welzer-Lang, (2001, p. 468), “o duplo paradigma naturalista que 

define, por um lado, a superioridade masculina sobre as mulheres e, por outro lado, 

normatiza o que deve ser a sexualidade masculina produz uma norma política 

andro-heterocentrada e homofóbica” e, complemento, lesbofóbica.  Com isto quero 

dizer que as mulheres lésbicas podem sofrer discriminação e serem invisibilizadas 

não apenas por serem mulheres, mas também por terem relações afetivo-sexuais 

com outras mulheres, ou se autodenominarem lésbicas, e esta questão se agrava 

mais ainda se a mulher transita entre o que entendemos por feminino e masculino, 

conforme observa Nádia Nogueira (2010).  

O termo “lésbica” também carrega uma carga histórica para além da clínica e 

da academia. Luiz Mott (1987, p.7) observa que sua origem “[...] provém da ilha 

grega de Lesbos, no mar Egeu, por isso lésbia, lésbica, lesbiana ou lesbíaca 

significam tanto a pessoa natural desta ilha56, como a língua aí falada, inclusive um 

tipo especial de verso pertencente à métrica da poesia helênica”. Uma poetisa 

bastante famosa que viveu nesta ilha, chamada Safo, escrevia versos sobre o 

relacionamento afetivo-sexual entre mulheres. Ainda segundo o referido autor, os 

versos da poetisa cantavam 

 
[...] livremente o amor entre mulheres, seu encanto e paixão por suas 
companheiras. Daí seu onomástico e o de sua ilha - safismo, sáfico, 
safista e lesbianismo, lesbismo, lesbiana, lésbica - passarem a ser 

                                                
55 Sobre lésbicas e HIV, estudo de Simone Monteiro e Claudia Mercedes Mora (2013) aprofunda nos 
motivos pelos quais as mulheres que fazem sexo com mulheres têm sua saúde sexual desvalorizada 
e silenciada, enfatizando que a produção acadêmica nacional sobre esse assunto data apenas dos 
últimos dezesseis anos. 
56  Em 2008, três moradores da ilha grega de Lesbos entraram com processo pedindo a proibição do 
uso da palavra “lésbica” como referência a mulheres homossexuais, pois, segundo eles, esta palavra 
também é utilizada para designar habitantes da ilha. Disponível em: 
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,gregos-de-lesbos-perdem-causa-para-proibir-termo-
lesbica,210536 Acesso em: 13.06.2014. 
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usados como sinônimos de tribadismo, palavra igualmente grega, que 
significa o ato de uma mulher “roçar” com outra (MOTT, 1987, p.8). 

 

Se Safo e a ilha de Lesbos explicitavam a possibilidade de uma mulher pensar 

em outra para além de uma amizade, o mito das Amazonas abre o leque para além 

da relação afetivo-sexual entre mulheres. Oriundas da mitologia grega datada do 

período arcaico da história da Grécia, elas eram guerreiras que viviam em 

comunidade, recorrendo aos homens apenas uma vez por ano, para procriar e então 

produzir suas descendentes, deixando os filhos homens em outras tribos ou 

matando-os. Sua luta era pela liberdade (BOLÉO, 2006). Não é difícil perceber 

porque as amazonas foram chamadas lésbicas. Uma vez que estas guerreiras 

dominavam as armas, consideradas como um símbolo de masculinidade, e 

dependiam de homens apenas para a procriação de mais mulheres, elas 

subverteram discursos da época constituintes de masculino e feminino e de 

heterossexualidade, visto que esse mito é amplamente (re)conhecido, ao menos no 

Ocidente.  

Além dos mitos, acontecimentos históricos também ajudam a entender as 

origens do termo. No período da Renascença, época em que ainda se acreditava na 

existência de apenas um sexo, sendo o feminino a manifestação menos perfeita 

deste e, consequentemente, o masculino a manifestação perfeita, existiram registros 

de meninas que viravam meninos57, mas não o contrário, pois a natureza, para eles, 

sempre tendia à perfeição (LAQUEUR, 2001). Segundo Laqueur (ibidem), ter um 

pênis já era considerado uma espécie de superioridade, o que tornava a mulher que 

mantinha relação sexual com outra mulher uma farsa, alguém que buscava atingir o 

status de homem e, por isso, era acusada de violar a lei dos gêneros, podendo ser 

queimada na fogueira por tais atos.  

Mott (1987), ainda a respeito da história do termo “lésbica”, expõe que sua 

associação com a homossexualidade feminina só se dá na literatura francesa por 

volta de 1842, e na inglesa em 1870, enquanto que, no Brasil, ele foi utilizado 
                                                
57 Há uma confusão entre gênero e sexualidade nesta época, o que ainda tem efeito social na 
contemporaneidade. Sujeitas/os transgêneros não eram reconhecidas/os como tais perante a 
sociedade, portanto, quaisquer mulheres que se travestissem, ou que se comportassem de forma 
masculinizada eram tidas primeiramente como lésbicas. Vale lembrar que, em nossa cultura, travestis 
masculinos – isto é, mulheres que se travestem de homens – sofrem um imenso processo de 
invisibilização, ainda sendo percebidas como lésbicas. A cultura dos drag kings ganha alguma 
visibilidade nos Estados Unidos e na Argentina, mas ainda assim mínima quando comparada às drag 
queens. 
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somente a partir de 1894 pelo famoso criminalista Viveiros de Castro, servindo para 

denominar as tais “invertidas sexuais”, isto é, aquelas mulheres que viviam como 

homens e/ou que eram acusadas de se deitarem e praticarem atos sexuais com 

outras mulheres. É neste século que, segundo Tania Navarro-Swain (2000), o sexo 

como o conhecemos passou a ser inventado, e, enquanto o pecado da sodomia era 

o motivo para se castigar e matar homens que praticavam sexo anal entre si, às 

mulheres que faziam sexo com mulheres restava a invisibilização, com 

pouquíssimos casos de mulheres julgadas e condenadas, já que relações que não 

envolvessem um pênis não eram consideradas práticas sexuais dignas de atenção. 

Interessante é que esta noção de sexo ainda tem efeito na contemporaneidade, mas 

sobre este assunto me debruçarei mais adiante. Mott (1987) também observa esta 

invisibilização, mas propõe como causa a falta de interesse em pensar nas vivências 

das mulheres para além de seu lugar58 social na época – dona de casa, mãe, 

esposa. O mesmo autor expõe, ainda, outras aplicações do termo lésbica: 

 
Lésbia pode ser também nome de mulher, como a famosa eleita de 
Catulo e até nome de uma família de colibris. “Livros Lésbicos” era o 
título da obra de Dicearco, onde se refutou a imortalidade da alma. 
Encontramos ainda na história luso-brasileira mulheres e livros com o 
nome de Lésbia, assim como famílias inteiras com o sobrenome 
Lesbos (MOTT, 1987, p.7). 

 

Já no século XX, mais especificamente na década de setenta, a categoria 

“lésbica política” surge, buscando denominar um fenômeno que em muito lembra as 

Amazonas. Isto porque lésbica política não era necessariamente uma mulher que 

tinha seu desejo sexual e afetivo voltado para outras mulheres. Antes, designava a 

mulher que rompia seus laços amorosos com homens buscando a construção de 

uma realidade social sem a dominação e a presença masculina (NAVARRO-SWAIN, 

2002). Em uma acepção que vai além da noção de sexualidade, Teresa de 

Lauretis59 propõe que o que “lésbica” designa não é uma mulher, nem econômica, 

                                                
58 O autor utiliza o termo “papéis”, ao invés de lugares. Percebo em tal termo uma espécie de 
sentença, a impossibilidade de mobilidade. Utilizo, portanto, o termo “lugar”, para fazer jus à ideia de 
trânsito, de fronteiras de gênero, e uma série de outros conceitos importantes para os estudos de 
gênero. Faço a utilização do termo “lugar” inclusive quando se trata do passado, como no caso da 
frase a que me refiro, porque tais mulheres não viviam atreladas a estes papeis, como uma série de 
trabalhos e resgates históricos feministas puderam denunciar. 
59  LAURETIS, Teresa de. When Lesbians Were Not Women. Disponível em: 
http://www.tanianavarroswain.com.br/labrys/special/special/delauretis.htm#_ftn1 Acesso em: 
10.05.2014 
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nem ideológica ou mesmo politicamente, entendendo que o que define esta é sua 

relação social de caráter físico, pessoal e econômico com o homem, da qual as 

lésbicas não compartilham por recusarem a heterossexualidade. Lauretis recorre à 

Monique Wittig e sua compreensão de lésbica, definindo como uma forma de 

consciência e prática cognitiva do sujeito historicamente determinada e 

subjetivamente assumida, “um sujeito excêntrico constituído em um processo de luta 

e interpretação; de tradução, ‘destradução’ e ‘retradução’ [...]; uma reescrita do eu 

em relação a uma nova compreensão da sociedade, da história, da cultura” 

(tradução minha)60.  

O entendimento de Lauretis deixa intacta a categoria mulher, impossibilitando 

enxergar as múltiplas possibilidades de ser/estar mulher que se apresentam nas 

lesbianidades61 e as múltiplas formas destas que reconstituem a própria categoria 

mulher, sendo, neste ponto, mais propício falar de mulheres – isto é, no plural.  

Contudo, esse não foi o único uso da palavra lésbica com o intuito de 

questionar o gênero. O termo também era (e ainda é) utilizado para designar 

quaisquer mulheres que escapassem da sua “essência” feminina. Com o forte peso 

social que o gênero carregava – e ainda carrega –, o feminino vai ser tudo aquilo 

que o masculino não é. Neste sentido, à mulher que escapasse de certos padrões 

de feminilidade era reservada a palavra “lésbica” como xingamento. Lésbica, 

portanto, também acaba designando nesta acepção alguém cujo o gênero está em 

questão. Feministas foram por muito tempo percebidas como lésbicas, não porque 

tinham sua sexualidade voltada para outras mulheres, mas porque questionavam 

certos padrões de feminilidade. Denise Portinari (1989, p. 44) evidencia certa frase 

que ficou famosa nos anos 1970: “o feminismo é a teoria, o lesbianismo é a prática!”. 

Em um texto apresentado em 1970 por organizações feministas à imprensa 

americana, a relação torna-se explícita: 

 
Lésbica é a palavra, o rótulo, a condição que mantém as mulheres na 
linha. Quando uma mulher ouve essa palavra jogada em sua direção, 
ela sabe que está pisando além dos limites. Sabe que cruzou a 
terrível fronteira de seu papel de gênero. Até pouco tempo atrás, 

                                                
60  “an eccentric subject constituted in a process of struggle and interpretation; of translation, 
detranslation and retranslation (as Jean Laplanche might put it); a rewriting of self in relation to a new 
understanding of society, of history, of culture.” 
61 Por vezes, utilizarei o termo lesbianidade no plural, por entender que, assim como as possibilidades 
de viver o gênero feminino são muitas, também a lesbianidade vai ter suas variações. 
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qualquer mulher bem-sucedida, independente, que não tivesse toda 
sua vida direcionada para um homem, ouviria essa palavra. Porque, 
em nossa sociedade, uma mulher ser independente significa que ela 
não pode ser uma mulher – tem que ser sapatão (GROSS apud 
GOMIDE, p. 413-414, 2007). 

 

Apesar das denúncias de pensadoras feministas como Wittig (1992) expondo a 

relação preconceituosa entre gênero e sexualidade, e mais recentemente de 

Guacira Louro (2009) – que evidencia esta relação quando observa que transgredir 

a heteronormatividade62 também resulta em uma aparente “perda” do gênero –, tal 

fenômeno ainda vigora firme em nossa sociedade. Alguns exemplos desse 

processo: com frequência temos a necessidade de saber quem em uma relação 

lésbica representa o homem e quem representa a mulher, seja nos trejeitos, seja 

nas práticas sexuais; nos julgamentos sobre uma mulher com trejeitos rústicos e 

imponentes, apreciadora de roupas produzidas como roupas próprias para homens. 

Certamente, não serão poucas/os que a considerarão lésbica, o mesmo se 

aplicando a uma mulher que, ao dizer-se lésbica, causa espanto se seu corpo e seu 

rosto forem aqueles dos padrões de beleza femininos, exacerbando feminilidade.  

Lésbica, então, serviu para designar e colocar “na linha” uma série de 

sujeitas/os que extrapolaram lugares de feminilidade, de heterossexualidade e de 

cisgeneridade63. Serviu, também, como recurso para confrontar tais padrões, e neste 

processo percebo tentativas de se fazer com esta palavra o que os estudos queer 

fizeram com este termo até então tido como xingamento. Com base nessas 

considerações, observo as potencialidades do uso de “lésbica”, assim como da 

palavra “lesbianidade” para designar a sexualidade da mulher assim identificada64.  

Neste ponto, parece-me importante pensar nas relações entre lesbianidade, 

gênero e sexualidade, explorando estes últimos conceitos em termos de sua 
                                                
62  Heteronormatividade é o termo utilizado para designar uma lógica em que gênero-sexo-
sexualidade seguem uma linearidade. Assim, de forma simplificada, uma pessoa nascida com vulva 
(sexo) vai ser denominada mulher (gênero), e terá uma sexualidade reprodutiva (heterossexual). 
Portanto, o termo diz respeito aos discursos com valor de verdade que constituem (ou não) tais 
instâncias a respeito dos indivíduos. Assim, relacionamentos homossexuais podem seguir uma lógica 
heteronormativa, correspondendo às expectativas de feminino e masculino, por exemplo, ou 
reproduzindo a lógica sexo vulva-gênero feminino.  
63 Cisgênero é o termo utilizado por movimentos transfeministas e LGBTQIs que serve para nomear 
pessoas que foram designadas de um gênero em seu nascimento e que se identificam como 
pertencentes a esse gênero. 
64 Isto não quer dizer que não utilizarei “homossexualidade feminina” algumas vezes, com o intuito de 
não sobrecarregar o texto com “lésbica” e “lesbianidade”. Além disso, ressalto que utilizarei o termo 
“homossexualidade” quando o assunto for esta como um todo, isto é, enquanto sexualidade voltada 
para pessoas de mesmo gênero.  
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construção histórica, e trazendo contribuições dos tumblrs analisados para pensar 

estas relações. Neste ponto, ressalto que o termo lesbianidade será utilizado no 

plural. Isto porque, na construção de um pensamento dicotômico, está implicada 

também a necessidade de reduzir sujeitas/os a duas possibilidades que, por si só, já 

são pensadas no singular (exemplo: mulher/homem). Na prática, contudo, estas 

duas possibilidades não abarcam todas as potencialidades. Portanto, reduzir a 

sexualidade da mulher que tem seu desejo afetivo-sexual voltado para outra mulher 

a uma categoria deixa de assumir que há modos de ser lésbica. Se é justamente 

esta pluralidade que busquei mostrar nesta pesquisa, pensar o termo no plural 

mostra-se também uma forma de explicitar que há possibilidades. 

 

 

3.1 Corpo feminino, corpo lésbico: diferenças, cruzamentos 
 

Nos tumblrs que escolhi para analisar, o corpo aparece como recurso, porque 

através de sua exposição e de suas performances nas imagens é que se expõe não 

apenas o interesse dessas páginas pelo feminino, mas pelas lesbianidades. 

Imperam imagens de mulheres nuas, vestidas, sozinhas, acompanhadas de outras 

mulheres, em poses diversas, em momentos íntimos. Neste processo, alguns corpos 

acabam não apenas generificados, mas sexualizados, isto é, trazem em seus corpos 

os efeitos dos discursos de gênero e, quando resistem a alguns destes discursos, 

suscitam especulações sobre sua sexualidade. Para expor essa dinâmica, foco meu 

olhar sobre imagens da atriz Kristen Stewart.  

Em dois dos quatro tumblrs, fotos da atriz Kristen Stewart aparecem. A 

princípio, o fato de estar presente ali não difere muito do que acontece com outras 

atrizes e cantoras nestas páginas. Contudo, colocando em prática um exercício de 

intertextualidade, identifico que aqui figura algo diferente.  

O The Gay Women Channel, canal do youtube já comentado neste trabalho, 

cita constantemente a atriz Kristen Stewart, e a questão sempre é a sua 

sexualidade. Um dos vídeos do canal é intitulado “Gay65 Stew (Kristen Stewart)66” e 

durante sete minutos as meninas expõem os motivos pelos quais a atriz é lésbica, e 

                                                
65 Com frequência no canal a palavra gay é utilizada como sinônimo de lesbian (lésbica). 
66 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=pzfZde6lIEw  Acesso em: 28.01.2015 
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se perguntam o porquê de Kristen Stewart ainda não ter se assumido como tal. Em 

certo momento do vídeo, uma delas diz que a atriz sabe que é lésbica, e que então 

ela só decidiu be gay, isto é, ser/estar gay e então pessoas homossexuais vão 

identificá-la como tal, enquanto pessoas heterossexuais não terão a mínima ideia. 

Neste sentido, pergunto-me: como se constitui este ser/estar lésbica de Kristen 

Stewart? Se a atriz nunca se assumiu como tal, como sua (homo)sexualidade é 

expressa? Para pensar nos discursos que as imagens veiculadas pelos tumblrs 

podem trazer, é interessante olhar para imagens mais atuais da atriz.  

 

 

 
Figura 4: Kristen Stewart 

Fonte: http://cantcontrolthegay.tumblr.com/post/109111474209 

 

 

Esta imagem foi retirada de um tumblr chamado can’t control the gay que, em 

português, pode significar algo como a impossibilidade de controlar a 

homossexualidade. O nome da página é interessante porque dá a entender que esta 

é uma sexualidade passível de controle, isto é, que ela pode ser disfarçada, mas 

que nem sempre a tentativa de controlá-la é bem sucedida. Kristen Stewart estaria 

neste lugar de quem não consegue disfarçar, de alguém que não precisa vir a 

público e assumir com palavras ou com um relacionamento com outra mulher sua 

lesbianidade, pois ela está impressa em seu corpo, nos seus trejeitos. 
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Situo o corpo a partir de uma perspectiva histórica e cultural, entendendo-o 

como uma construção que está em constante mutação, mas que vem sendo 

naturalizada ao longo do tempo, pois seu caráter histórico e cultural é apagado em 

favor de perspectivas biologicistas e o poder de verdade incontestável que estas 

ciências carregam no contexto atual. Dessa forma, desnaturalizo a compreensão de 

corpo, o problematizo para além de sua constituição física, hormonal, celular, 

assumindo que estas conceituações são o produto de perspectivas sócio-históricas 

e culturais sobre o corpo, e que delas deriva também as justificativas para 

diferenciar e desvalorizar certos corpos em benefício de um padrão corporal. Situá-lo 

neste lugar é também entender que “estamos constantemente redescobrindo o 

corpo” (SANT’ANNA, 2000, p. 50). Os movimentos de liberação sexual e, 

posteriormente, o advento da biotecnologia são alguns exemplos de acontecimentos 

que trouxeram novos sentidos e (im)possibilidades aos corpos. 

Silvana Goellner (2005), quando pensa nas práticas que guiaram (e ainda 

guiam) o cuidado e manutenção dos corpos, como a atividade física, também traz 

questões próprias das ciências da saúde, entre elas a classificação dos desvios 

sexuais e das paixões, práticas e saberes produtores da massa corporal, da 

anatomia, e, inclusive, das gestualidades. O corpo, portanto, é constituído não 

apenas de pele, cor, peso, tamanho, mas também de comportamento. Expectativas 

a respeito de como ele deve se portar entram em jogo e guiam o modo como 

determinados corpos são produzidos e classificados.  

O gênero e a sexualidade também compõem expectativas. Para Butler (2004b), 

os gestos constituem o corpo, o estilizam e, dessa forma, dão a ilusão de uma 

essência de gênero. Esperamos que corpos constituídos pela anatomia instituída 

como feminina comportem-se de forma feminizada, por mais plural e complexa que 

esta forma possa ser, e tal comportamento vai contribuir para a heterossexualização 

de um corpo. Portanto, quando pensamos na homossexualidade como algo que se 

traduz nos corpos, por mais que estes tentem escondê-la, como acusa o tumblr 

supracitado, também precisamos assumir que existem comportamentos, 

gestualidades que compõem um corpo heterossexual.  

Neste ponto, cabe pensar no conceito de performatividade de Butler (2007). 

Para a autora, os corpos seriam materializados a partir de um ideal de sexo – e 

acrescento, de gênero e de sexualidade – para tornarem-se viáveis e inteligíveis em 

termos sociais. A performatividade, portanto, seria a produção dos efeitos de 
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determinados discursos a respeito do corpo que, de forma reiterativa e citacional, 

viabilizam (ou não) a leitura deste. Os discursos que produzirão os corpos estão em 

processo de reconstituição, pois fazem parte de uma dinâmica do poder67 em que 

estão em jogo saberes e verdades de um tempo e de um contexto. Importa também 

assumir que neste processo de materialização dos corpos “o imperativo 

heterossexual possibilita certas identificações sexuadas e impede ou nega outras 

identificações” (BUTLER, 2007, p.155). A homossexualidade, portanto, só pode se 

fazer legível em um corpo porque a heterossexualidade também é identificável. 

Contudo, esta última tem sua materialidade “disfarçada”, dissimulada porque é tida 

como constituinte natural dos corpos que compõe, e também porque serve de 

pressuposto68 na produção de quaisquer corpos, assim como, via de regra, o gênero 

e o sexo feminino vão servir de pressuposto para corpos dotados apenas de vulva.  

Entretanto, tomar o gênero, o sexo e a sexualidade como pressupostos não 

significa dizer que eles são algo estático. Já os situei como construções, mas 

importa entender que  

 
a construção não apenas ocorre no tempo, mas é, ela própria, um 
processo temporal que atua através da reiteração de normas; o sexo 
[acrescento também o gênero e a sexualidade] é produzido e, ao 
mesmo tempo, desestabilizado no curso dessa reiteração. Como um 
efeito sedimentado de uma prática reiterativa ou ritual, o sexo adquire 
seu efeito naturalizado e, contudo, é em virtude dessa reiteração, que 
fossos e fissuras que podem ser vistas como as instabilidades 
constitutivas dessas construções, como aquilo que escapa ou excede 
a norma, são abertos (BUTLER, 2007, p.163). 

 

É nessa relação entre as normas e seus escapes que corpos vão dando pistas 

de seus gêneros, seus sexos e suas sexualidades desviantes (ou não), e, neste 

processo, mostram a precariedade de tais pressupostos. Nesse jogo, pouco importa 

a “verdadeira” sexualidade de Kristen Stewart – a atriz namorou durante anos um 

colega de profissão e nem esse fato a classifica como heterossexual ou bissexual, 

ao menos não para as fontes citadas. O que importa são as verdades que seu corpo 
                                                
67 Assim como Butler, entendo poder a partir dos escritos de Foucault, como uma instância positiva 
porque produz, organiza. Para além da hipótese repressiva, Foucault visualizará o poder como uma 
rede, retirando seu caráter de instituição e percebendo-o a partir de relações. Dessa forma, todos os 
indivíduos livres podem exercer poder, independentemente do lugar social que ocupam. Para mais 
especificações sobre poder em Foucault, indico Edgardo Castro (2009). 
68 Quando utilizo esta palavra penso não apenas em seu sentido de antecipação, mas também em 
algo que se busca alcançar, em uma ideia a ser realizada e materializada nos corpos, em uma 
violência. 
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traz, as verdades pelas quais ele parece ser constituído e produzido. Neste jogo, 

gênero e sexualidade se enredam como efeito de uma heteronormatividade que 

coloca o corpo da atriz em um lugar masculinizado, e, consequentemente, tornado 

homossexual.  

 

 

 
Figura 5: Kristen Stewart 

Fonte: http://love-my-girlfriend.tumblr.com 

 
Figura 6: Kristen Stewart 

Fonte: http://lovee-fuck-you.tumblr.com 

 

 

Nas duas imagens retiradas dos tumblrs analisados, certos aspectos ajudam a 

construir estas percepções. As roupas escuras e unissex, o semblante sério, a 

aparente despreocupação em frente a câmera vão dando pistas de um corpo que, 

apesar de ser aparentemente do gênero feminino, porque se dá também como efeito 

de discursos que constituem o feminino, não expõe aspectos próprios de uma 

feminilidade traduzida em gestos leves, em ser simpática e sorridente e em roupas 

via de regra exclusivas deste gênero. Até porque, no processo de negociação entre 

o que caracteriza determinado gênero, o feminino compõe a exceção, a diferença, o 

“segundo sexo” – ou melhor, gênero. Nos escritos, por exemplo, o termo “homem” 

pode ser utilizado para designar a humanidade – apesar de quase sempre essa 

humanidade ser pensada por homens para homens – mas o termo “mulher”, jamais. 
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O masculino é dominante na nossa língua, sendo necessário apenas uma pessoa do 

gênero masculino estar presente em um local cheio de indivíduos do gênero 

feminino para que o pronome “eles” suprima “elas”. Brinquedos para meninas se 

destacam pelas cores limitadas e também pela falta de variedades. Certas roupas 

são consideradas próprias apenas para mulheres, como vestidos e salto alto.  

Importa lembrar que as imagens de Kristen Stewart podem estar nos tumblrs 

pesquisados não apenas devido às especulações a respeito de sua sexualidade. 

Outras imagens de mulheres aparecem nestas páginas, e os motivos podem ser os 

mais variados. Contudo, algumas diferenças são perceptíveis quando relacionamos 

as imagens da atriz com as de outras mulheres das páginas selecionadas: 

 

 

 
Figura 7: Kristen Stewart 

Fonte: http://love-my-
girlfriend.tumblr.com 

 
Figura 8: Megan Fox 

Fonte: http://love-my-
girlfriend.tumblr.com/ 

 
Figura 9: Mila Kunis 

Fonte: http://love-my-
girlfriend.tumblr.com/ 

 

 

Quando relaciono estas imagens certas possibilidades de feminilidade vêm à 

tona. A exposição do corpo, roupas justas, a pose para a fotografia, a maquiagem 

perceptível. A preferência por expor fotos de Kristen Stewart que fujam dessa 

dinâmica a coloca em outro lugar de possibilidade de análise.  

Os indícios em seu corpo daquilo que se convencionou chamar na nossa 

cultura de próprios da  masculinidade – porque se distanciam de uma feminilidade – 

são constantemente celebrados nos tumblrs, porém, enfrentam certos preconceitos 



 

 66 

quando constituem parte da expressão de gênero nas mulheres em geral, devido a 

uma lógica cisgênero e heteronormativa que também regula o que é próprio do 

feminino e o que é próprio do masculino. Assim, ao corpo nascido com vulva que 

masculinizar-se em algum sentido, sobra sempre a condição de “imitação” de um 

gênero que não é o seu e, consequentemente, de uma sexualidade “artificial”69.  

O repúdio à imitação em nossa sociedade vem de muito tempo, inclusive no 

que diz respeito à constituição corporal do ser humano. Sant’Anna (1995) evidencia 

que na primeira metade do século XX não era bem vista a mulher que pintava o 

rosto. Isto porque a pintura era considerada um artifício à serviço da “imitação” da 

obra da natureza – que nesta época era escrita com a primeira letra maiúscula, tal 

era sua importância. Procedimento parecido parece reger a produção do corpo 

feminino que em alguma medida não se permite feminizar. Este corpo também 

estaria imitando algo que tem em sua “natureza” esses trejeitos e esse corpo 

masculinizado: o homem. A performatividade de gênero é invisibilizada e 

naturalizada na medida em que torna-se normativa.  

The star observer é um jornal LGBTI bastante famoso na Austrália. Além do 

material físico, há também um site em que são publicadas matérias. Uma destas, 

escrita por Jennifer Duke, é intitulada “com que(m) uma lésbica verdadeira se 

parece? Aparentemente não comigo”70. No artigo, a autora denuncia como precária 

e maldosa a referência a lésbicas como butch ou lipstick, que seriam, 

respectivamente, a lésbica masculinizada e a feminizada. Ela utiliza sua própria 

experiência como parâmetro, criticando uma cultura que marca todas/os como 

heterossexuais até que provem o contrário, a menos que se tenha um “estilo 

homossexual de ser”, que para ela no caso de lésbicas é ter cabelo curto e 

tatuagens. Jennifer também expõe que quando revela sua sexualidade, as pessoas 

entendem que o fato de dizerem que ela não parece uma lésbica – isto é, parece 

uma lispstick – é uma espécie de elogio, considerando bom que o corpo esconda 

sua lesbianidade – aqui mais uma vez a performatividade de gênero impõe limites 

ao corpo feminizado, e neste processo dá-se a hierarquia dos corpos, em que a 

                                                
69 Artificial enquanto contrário de natural, pois tais normas produzem a heterossexualidade como 
sexualidade natural, biológica. Principalmente em correntes religiosas lesbofóbicas e homofóbicas, a 
homossexualidade será tratada como estilo de vida. 
70 What does a real lesbian look like? Apparently, not like me.” Tradução minha. Matéria disponível 
em: http://www.starobserver.com.au/opinion/soapbox-opinion/what-does-a-real-lesbian-look-like-
apparently-not-like-me/128809  Acesso em: 02.12.2014 
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lésbica lipstick, porque feminizada, vai ter “mais valor”. Interessante é que este 

esconder da sexualidade denota, na verdade, um/a sujeito/a heterossexual.71  

Jennifer dá sequência a suas reflexões revelando inclusive um tumblr dedicado 

às lipstick lesbians, chamado lipstick lesbians problems, sobre o qual ela cita dois 

dos tais problemas: “quando você corta seu cabelo super curto e as pessoas 

pensam que você está se tornando uma butch, e quando nem mesmo sua namorada 

acredita que você é gay” (tradução minha)72. Aqui, mais uma vez expõe-se a lógica 

normativa de gênero sobre a sexualidade. Nesta lógica, a lésbica feminizada não vai 

ser constituída como lésbica. Jennifer ainda denuncia a relevância da tal pergunta 

que faz parte do discurso da homossexualidade (seja ela feminina ou masculina) 

desde seu reconhecimento como tal: “quem é o homem (ou a mulher) da relação?”. 

O sexismo também impera. 

No canal do youtube intitulado canal das Bee, Jessica, uma das 

apresentadoras, vai listar dez situações que toda a lésbica passa. Em uma das 

situações Jessica será enfática: “toda a lésbica vai ter sua sexualidade questionada 

algum dia, toda”73. O que o discurso do canal das Bee e do artigo acima citado 

mostram é que a lesbianidade, assim como a heterossexualidade, antes de ser 

da/do sujeita/o, é produzida por discursos que impõem limites aos corpos, 

moldando-os e educando-os para que então possam ser sujeitas/os de uma 

determinada sexualidade. Dessa forma, A sexualidade, assumida como discurso, 

precede o indivíduo. 

Adrienne Rich (2010, p.19) fala sobre a necessidade de disfarçar a 

lesbianidade que algumas mulheres têm, seja para encontrar um lugar para alugar, 

seja para evitar não ser perseguida e violentada nas ruas. Continua sua denúncia: 

 
Mesmo dentro de instituições influenciadas pelo feminismo, tais como 
os abrigos de mulheres agredidas e os programas acadêmicos de 
Women's Studies, lésbicas assumidas são demitidas e outras são 
persuadidas a ficar “no armário”. Abrigar-se no semelhante – 
assimilação para aquelas que, assim, o conseguem – é a mais 

                                                
71  Sobre esta questão também destaco o texto de Maria Eugênia Rodrigues. Disponível em: 
http://www.festivalmarginal.com.br/inspiracao/os-padroes-a-moda-e-as-lesbicas/ Acesso em: 
05.05.2015. 
72 “When you get your hair cut super short and people think you’re becoming butch” and “When not 
even your girlfriend believes you’re gay”. 
73  Disponível em: 
http://www.youtube.com/watch?v=B_onZqTlfFU&list=UUHlXQHrDRyWdaNdT9McCNHA  Acesso em: 
20.12.2014. 
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passiva e debilitante das respostas à repressão política, à 
insegurança econômica e à renovada “temporada de caça” da 
diferença. 

 

As palavras da autora permitem pensar sobre o que vem a ser esse disfarce. 

Seria não pegar na mão de outra mulher, não beijá-la em público? Se assumimos as 

lesbianidades como efeito de discursos, a sexualidade expressa nos corpos como o 

de Kristen Stewart a coloca no lugar de mulher lésbica que não precisa se assumir 

porque ela parece lésbica. Neste sentido, a lésbica que parece sequer precisa 

estar/ficar com outra mulher, sua forma de se colocar no mundo, a performatividade 

de gênero e de sexualidade expressa em seu corpo dá conta de legitimar seu status, 

sendo a adição de uma ficante/namorada/amante inclusive desnecessária, ou uma 

mera (re)afirmação de algo que já se presumia.  

Assim, Kristen Stewart constitui uma lésbica aparentemente destituída de 

práticas homossexuais74, e, dessa forma, expõe a forte relação entre gênero e 

sexualidade. Contudo, esta relação se dá como efeito de uma heteronormatividade, 

como já foi dito. Assim, cabe questionar: seria esta norma tão eficaz assim? Alguns 

exemplos trazidos aqui, como o texto de Jennifer Duke, mostram que não. Enquanto 

discurso, a heteronormatividade produz corpos, mas estes sempre escapam a ela. 

Mesmo Kristen Stewart, em sua aparente lesbianidade – enquanto efeito de 

discursos que produzem tal sexualidade com base em uma linearidade entre 

gênero-sexo-sexualidade – escapa a tais suposições, e se constitui, também, como 

mulher que mantém relacionamentos com homens75 e masculinizada, assim como 

exala feminilidade em uma série de imagens suas que estão disponíveis na web. 

Masculinidade e feminilidade, enquanto discurso, jamais produzem corpos que 

permanecem conformados e ajustados a estes dois lugares enquanto dicotômicos e 

opostos. Assim também se dá a relação entre gênero e sexualidade, no nível do 

discurso a lógica que impera é a heteronormativa, mas na prática tal linearidade vai 

se mostrar precária e, muitas vezes, inexistente. 

Tal cruzamento de fronteiras de gênero pode (ou não) causar desconforto. 

Indivíduos reconhecidos como de um gênero que expõem em seu corpo indícios de 
                                                
74  Digo aparentemente porque até a postagens destes blogs ela não havia assumido nenhum 
relacionamento ou tinha sido vista beijando uma mulher em sua vida pessoal. 
75  Kristen Stewart namorou o ator Robert Pattinson, entre outros homens. Disponível em: 
http://ego.globo.com/famosos/noticia/2013/05/pattinson-e-kristen-stewart-terminam-o-namoro-mais-
uma-vez-diz-site.html Acesso em: 27.02.2015 
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outro são vulneráveis às mais variadas formas de violência, entre estas olhares, 

deboches, agressões psicológicas, o rechaço no mercado de trabalho e a agressão 

física nas ruas. Contudo, Kristen Stewart não parece ter sua carreira e sua fama 

afetados por sua expressão de gênero. O fato de tal atriz ser famosa pode ajudar na 

aceitação do cruzamento entre as fronteiras do que pode constituir a expressão 

corporal masculina e do que pode constituir a expressão corporal feminina. Ademais, 

sua juventude ajuda no processo: Kristen Stewart é jovem e isto se expressa não só 

em sua idade, mas em suas roupas e suas atitudes nas fotos aqui exibidas. 

Conforme enfatiza Sarai Schmidt (2006), se anteriormente a juventude foi 

caracterizada pela aventura e rebeldia, agora os discursos a constituem como lugar 

de singularidade, originalidade e de individualidade, no sentido de ocupar-se consigo 

mesmo. Estar/permanecer jovem já não diz mais respeito à idade76, ou a fazer parte 

de um movimento, mas sim a um complexo de fatores econômicos-culturais-sociais 

que constituem a juventude como desejo (e como possibilidade) de/para qualquer 

um/a. Celebrar a juventude torna-se, assim, próprio da contemporaneidade. 

 

*** 

 

Um ponto comum entre todas as imagens analisadas nesta pesquisa é a 

presença e o protagonismo das mulheres. São imagens de mulheres, sobre 

mulheres, provavelmente muitas delas feitas para mulheres (tendo em vista a vasta 

quantidade de fotografias e desenhos com enfoque na relação amorosa-sexual entre 

duas mulheres). O que me permite evidenciar estas questões é todo o repertório que 

tenho a respeito de como uma mulher se constitui e de como uma lésbica se 

constitui, presumindo que há intersecções entre ambos. No entanto, este repertório 

não é só meu, antes, ele se fez possível como efeito de discursos que buscam 

diferenciar e nomear os corpos com base em diferenças biológicas – vale ressaltar 

que estas também são produto da linguagem –, sendo o principal fator histórico 

dessa nomeação a constituição da genitália.  

Dito isto, ressalto que muitas das imagens que trago nesta pesquisa não 

expõem a genitália das mulheres que nelas aparecem. A partir de tal diferença entre 

o corpo nomeado masculino e feminino, uma série de outras diferenças visuais 
                                                
76 Outras perspectivas interessantes a respeito de juventude podem ser encontradas em Soares 
(2005). 
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foram constituídas como próprias – e exclusivas – de cada gênero. Estas diferenças, 

discursivamente construídas, se fazem presentes de diversas formas nas imagens, 

sendo uma delas por meio do corpo dos indivíduos presentes nas fotografias. 

Portanto, nesta seção meu olhar recairá sobre os corpos individuais e suas relações 

com a feminilidade, com a sensualidade e, consequentemente, com a sexualidade. 

Como estes corpos tornados sujeitos do gênero feminino se constituem e, a partir 

disso, relacionam-se com a questão da sexualidade? 

Portanto, neste momento cabe refletir sobre o gênero enquanto conceito. 

Apenas no século XX Magnus Hirschfeld vai distinguir o desejo sexual voltado para 

pessoas do mesmo gênero do desejo por ser reconhecido socialmente como 

pertencente a outro gênero que não o designado no nascimento, condição esta a 

que vai nomear travestismo (DRESCHER, COHEN-KETTENIS, WINTER, 2012). 

Contudo, o conceito de gênero e sua distinção somente se tornará conhecido com 

os estudos do psicólogo John Money. Sua intenção, segundo Beatriz77 Preciado 

(2008), era utilizar o termo para designar o sentimento de pertença de um indivíduo 

a um grupo culturalmente reconhecido como “masculino” ou “feminino”, afirmando, 

inclusive, a possibilidade de se modificar o gênero de um bebê até seus dezoito 

meses. Este termo também servia para diferenciar de sexo algo entendido como 

culturalmente construído, sendo o sexo então categorizado como natural, intrínseco 

ao ser humano no sentido de que este não era significado e constituído por 

processos sociais, históricos e culturais, como o gênero. Tal entendimento regeu por 

muito tempo noções essencialistas de sexo e de sexualidade, inclusive para 

teóricas/os feministas. Os conceitos de feminilidade e masculinidade foram 

discutidos, em um primeiro momento, prioritariamente na dimensão de gênero, 

permanecendo o sexo intacto (LOURO, 2004a).  

Muito antes da diferenciação entre gênero e sexo, lá pelo século II d.C., o 

corpo nascido com vulva foi constituído como uma versão menos perfeita do corpo 

nascido com pênis. Galeno propõe nessa época a teoria unissexual, entendendo 

que todos os corpos nascem com o mesmo sexo, mas que, por falta de calor vital, o 

corpo com vulva tem seu sexo voltado para a parte interna (LAQUEUR, 2001). Nesta 

                                                
77  Início do ano de 2015, Beatriz Preciado passou a chamar-se Paul Beatriz Preciado. Nesta 
pesquisa, utilizarei ainda o nome Beatriz, pois todas as referências que serviram de base para meus 
escritos trazem o antigo nome. Disponível em: http://www.elestadomental.com/diario/catalunya-trans 
Acesso em: 28.04.2015. 
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perspectiva, todas/os nasciam com o pênis, sendo a vulva e a vagina uma inversão 

e imperfeição deste. Tal saber produziu o entendimento de sexo por muito tempo, 

pautando no biológico a produção das diferenças, e não na cultura, nesta 

perspectiva e em outras que ainda tomavam sexo e gênero como algo natural.  

Judith Butler (2003) aponta o gênero como o fator que possibilita a um corpo 

existir, expondo que as relações de gênero é que vão dar legibilidade e 

inteligibilidade  a um corpo. Butler (2000, p.154) é quem acaba retirando o sexo da 

natureza do indivíduo, quando introduz o conceito de performatividade, já citado 

aqui, do filósofo inglês J.L. Austin, nos estudos de gênero e sexualidade, definindo-o 

como “prática reiterativa e citacional pela qual o discurso produz os efeitos que ele 

nomeia”. Dessa forma, a autora expõe o caráter construtivo não apenas dos 

discursos sobre  gênero, mas coloca o próprio sexo e a sexualidade como efeito da 

linguagem, além da inexistência destes fora do discurso que os nomeia e, 

consequentemente, os constitui. Para exemplificar este processo, Butler (ibidem) 

traz a nomeação “menina”, e os efeitos que ela causa, denunciando que é a língua 

que vai iniciar em um corpo o processo de “tornar-se menina”. Preciado (2002) vai 

identificar na nomeação do corpo uma espécie de mesa de operações performativa, 

porque seus efeitos vão delimitar os corpos, as funcionalidades dos órgãos e os 

limites entre um funcionamento “normal” e “perverso”78. Assim, o corpo nascido 

apenas com vulva será definido “menina”, e isto desencadeará a imposição de tal 

corpo em um lugar de feminilidade, sendo este obrigado a encenar e, dessa forma, 

citar o gênero feminino para se manter viável em termos sociais, além de fazer uso 

de seus órgãos genitais, como a vulva, dentro das delimitações de gênero impostas 

a eles.  

A definição do que será esta feminilidade se dá, para a autora, a partir de um 

contexto histórico em que disciplina, punição e regulação estão implicadas. Para 

Preciado (2008), o poder que rege o sexo e a sexualidade perpassa desde as 

instituições disciplinadoras (prisão, escola, igreja, quartel, hospital, etc.) até os 

próprios textos científicos, as estatísticas e questões geográficas, assim como os 

                                                
78 A autora vai expor os efeitos protésicos de tal nomeação, que tornam-se explícitos nas operações 
realizadas em corpos transgêneros que buscam ajustar seus corpos aos ideais de masculinidade e 
feminidade, indicando que a mudança da nomeação vai exigir também um recorte físico do corpo 
para que aquele torne-se inteligível em termos sociais, buscando uma coerência tão heterossexual 
quanto a primeira (PRECIADO, 2002). 
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manuais, constituindo as verdades do sexo normal e também do anormal, da 

sexualidade e da raça.  

Aqui, cabe fazer uma rápida distinção entre ato sexual e sexo como uma 

naturalização de gênero sobre determinado corpo. Foucault (1988) disserta sobre o 

sexo em seu livro História da Sexualidade vol. 1, descrevendo-o como algo a ser 

gerido, regulamentado, para produzir e também diferenciar os corpos que governa, 

tendo em vista um bem social e econômico. Neste sentido, não só o sexo 

reprodutivo é denunciado como uma construção histórica e como efeito de discursos 

constitutivos de sua prática, mas também a genitália (devido à capacidade 

reprodutiva da heterossexualidade) entra como justificativa para denominar e 

diferenciar os corpos, tornando-os produtivos. Assim, geriu-se e produziu-se a 

prática sexual com base no sexo do indivíduo e em sua capacidade (re)produtiva. A 

categoria sexo passa a ter seu caráter natural questionado quando é assumido por 

Butler (2000) como algo que atua sobre o gênero e que não escapa de ser referido e 

definido pela/através da linguagem, tornando-se, neste processo, um produto de 

uma construção linguística. A autora, inclusive, denuncia: 

 
[...]Se o caráter imutável do sexo é contestável, talvez o próprio 
construto chamado ‘sexo’ seja tão culturalmente construído quanto o 
gênero; a rigor, talvez o sexo sempre tenha sido o gênero, de tal 
forma que a distinção entre sexo e gênero revela-se absolutamente 
nenhuma (BUTLER, 2003, p. 25). 

 

Preciado (2002) vai observar que um corpo sem sexo vai ser produzido como 

monstruoso. Nessa lógica, certos órgãos do corpo ganham centralidade, garantindo 

não apenas a reprodução da espécie, mas também a produção do humano. Os 

discursos de (re)produção do gênero e do sexo mostram seus efeitos nas imagens 

dos tumblrs: 

 

 



 

 73 

 
Figura 10 

Fonte: http://love-my-
girlfriend.tumblr.com 

 
Figura 11 

http://n-surte-sorria.tumblr.com 

 
Figura 12 

http://lovee-fuck-you.tumblr.com 

 

 

Nestas imagens, discursos de feminilidade acabam por emergir, através da 

repetição de atos estilizados (Butler, 2003). Isto quer dizer que reconheço que as 

poses, roupas, cabelos e corpos que compõem as fotografias são constituídas por 

uma série de discursos sobre o que é ser feminina. Neste processo de 

correspondência do que se espera do indivíduo feminino, tais corpos também 

produzem gênero e sexo e, com estes, o que pode ser tido como sensual, sexy, 

excitante dentro dos limites de gênero. Tais limites não são atemporais; eles fazem 

sentido e produzem efeitos em um determinado tempo e contexto. A construção e as 

mudanças de sentido dos próprios conceitos (gênero e sexo) evidenciados 

anteriormente, ajuda a conceber a incidência do tempo histórico no corpo nomeado 

feminino e no masculino.  

Assim, o feminino constitui-se não como efeito de diferenças biológicas, mas 

como efeito de uma educação do corpo, de discursos que constituirão os limites 

entre masculino e feminino, temporalmente e culturalmente localizados, mas que 

são naturalizados justamente porque compõem saberes que já têm valor de 

verdade. São estes saberes que me permitem ler os corpos das imagens do tumblr 

como femininos, num reconhecimento quase que automático. Também é dessa 

forma que o efeito da norma naturaliza-se e invisibiliza-se, ocultando que tais corpos 

necessitam de uma série de investimentos, aprendizagens e limites para estarem ali. 
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A exposição do seio em “10” me permite classificar este corpo como feminino. 

O efeito naturalizador da língua, portanto, torna-se exposto. Assim, ao ver o seio já 

descarto a possibilidade de identificar ali o gênero masculino. A exposição do seio 

evoca a sensualidade na medida em que tal parte do corpo feminino é tida como 

zona erógena e expô-la é algo da ordem do privado. Sua exposição, portanto, vai 

estar vinculada com o proibido. Nas ruas, por exemplo, os seios à mostra se dão em 

ocasiões especiais. São atualmente associados às passeatas feministas, são 

permitidos em lugares que pregam o nudismo, ou então em casas de prostituição e 

de strip-tease. Sua relação com a nudez feminina é clara – diferentemente da 

masculina, em que todo o torso do corpo poderá ser exposto na rua sem ser 

considerado nudez –, e socialmente a nudez feminina é, ao mesmo tempo exposta – 

vide produtos midiáticos como pornografias, revistas, audiovisuais, publicidades – e 

velada – servindo algumas vezes de motivo socialmente legitimado para o estupro 

de mulheres79 – e neste jogo é produzida. No ano de 2013, algumas mulheres foram 

às ruas nuas, e este fato despertou a curiosidade nacional80, mas nenhum homem 

mostrou sentir-se ameaçado, abusado ou em situação de perigo com tais atitudes. 

Assim, o nu da mulher se distancia do nu do homem, seja em suas possibilidades, 

seja nos sentidos que aciona.  

No contexto da imagem “10”, mostrar os seios numa atitude empregada pela 

própria pessoa aciona discursos sobre nudez feminina e compõe um jogo de 

sedução. Assim, feminilidade e sensualidade se relacionam para constituir o gênero 

deste corpo, mas elas antes só se constituem como tal porque são repetidas e 

estilizadas em corpos anteriores e contemporâneos a este.  

Em “12”, o que está amostra é uma parte da coxa e da bunda, e também a 

calcinha, que já traz em um de seus nomes sua característica: roupa íntima. A 

                                                
79 Pesquisa do IPEA causou polêmica ao trazer em seu resultado que 65% das/os brasileiras/os 
concordavam com a afirmativa “mulheres que usam roupas que mostram o corpo merecem ser 
atacadas”. Posteriormente, foi revelado que houve um erro na contagem, e a porcentagem caiu para 
26%. Mesmo o dado compreendendo uma minoria, ainda sim revela uma crença social. Ademais, não 
são poucos os produtos midiáticos em que são retratadas mulheres que mostram o corpo acabam 
sendo assediadas ou mesmo estupradas por isso. Disponível em: 
http://g1.globo.com/brasil/noticia/2014/04/ipea-diz-que-sao-26-e-nao-65-os-que-apoiam-ataques-
mulheres.html Acesso em: 13.03.2015. 
80  Algumas notícias sobre os acontecimentos: http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-
sul/noticia/2015/02/mulher-e-vista-caminhando-seminua-em-avenida-de-porto-alegre.html  / 
http://www.odocumento.com.br/noticias/policia-cidades/mulher-caminha-pelada-pelo-centro-de-
cuiaba-veja-video-,3444  / http://www.odocumento.com.br/variedades/novamente-mulher-anda-
completamente-pelada-nas-ruas-do-rs,2070  Acesso em: 02.03.2015. 
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posição do corpo arqueado e a região inferior “empinada” podem fazer alusão ao ato 

sexual em que à mulher é designado o lugar de penetrada/passiva, à utilização do 

salto alto, para elevar a bunda, à crença de que o corpo feminino tem que estar com 

“tudo em cima”, portanto bunda e/ou seios caídos não são esteticamente bonitos, 

entre tantas outras questões. A magreza entra como elemento indispensável ao 

corpo belo, já que é “saudável”. As meias grossas até as coxas e a blusa grande 

assim como o local em que a mulher se posiciona (a cama) jogam com a relação 

entre roupa para dormir e sexo, e aludem a uma certa inocência ocasionando na 

mistura entre características mais adultas (a nudez) e infantis/juvenis.  

A inocência tida como característica importante da feminilidade da mulher não 

vem de hoje. Jane Felipe (2006) evidencia que em diversas sociedades, em diversos 

momentos históricos, a associação entre sedução e o corpo infantil foi feita. A autora 

observa que uma série de produtos midiáticos acionaram e ainda acionam corpos 

infanto-juvenis de forma extremamente sedutora. Seja nas roupas, nas expressões, 

nas falas, seja nos modos de se comportar e de agir, crianças e jovens aprendem a 

chamar a atenção das/os adultas/os comportando-se como pequenas/os adultas/os, 

e neste processo a erotização acontece. Assim, o corpo infantil é apresentado como 

objeto de consumo e desejo para o deleite masculino, principalmente no que diz 

respeito às jovens meninas, processo que acaba por interpelá-las a pautar sua 

valorização social no embelezamento do corpo e nos trejeitos das mulheres adultas 

(ibidem). 

O fenômeno social descrito acima ao qual Felipe (2006) chamou “pedofilização” 

também funciona em outra direção. Na medida em que crianças são convocadas a 

adotarem trejeitos adultos, mulheres adultas percebem as potencialidades de 

sedução da infantilização dos trejeitos de seus corpos. Sant’Anna (1995) evidencia 

que antes dos anos 1950 conselheiros da beleza feminina (médicos e escritores 

moralistas) já prescreviam que a aparência feminina deveria expor uma alma pura, 

com vistas a manter o corpo belo, fecundo e limpo.  Assim, fez-se desejada e 

celebrada na mulher a demonstração de pureza. A relação de tal característica com 

a infantilidade se dá ainda hoje, e assim, nesse jogo, a sensualidade e a beleza da 

mulher se constituem na imagem “12”. 

Em “11”, a roupa branca que parece uma camisola lembra também aspectos 

de uma pureza e inocência infantis associadas às mulheres e tidas como sensuais 

porque outros elementos entram em jogo, como o tamanho da roupa, revelando boa 
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parte do corpo da menina. A pele extremamente branca é outro elemento que 

contribui, porque sua relação com a beleza se dá desde muito tempo. Sant’Anna 

(1995) evidencia que em 1900 muitas publicidades já focavam em produtos de 

beleza que buscavam “branquear a pele” – e daqui provêm discursos racistas que 

atribuem à mulher bastante branca a pureza, inocência e uma beleza clássica. Os 

cabelos compridos e coloridos muito atribuídos à juventude completam os elementos 

que constituem a feminilidade da mulher, assim como as pernas depiladas, que por 

muito tempo não eram uma preocupação feminina, mas que hoje pode tornar 

abjeto81 o corpo da mulher que não as possui. 

Foucault (2010, p.60) no curso O governo de si e dos outros discute o conceito 

de performatividade de Austin. O autor enfatiza algumas situações que devem estar 

implicadas nos enunciados para que estes sejam performativos. Enunciado, neste 

sentido, dirá respeito não apenas à palavra, à língua enquanto falada ou escrita, 

mas também à imagem, à leitura do corpo e da forma como ele é produzido – e se 

dá a entender – nas imagens acima, como mostrarei. A primeira delas é a 

necessidade de que determinada ação produza efeitos que já foram produzidos em 

algum momento anterior, e que em tal repetição constitui-se e regula-se o efeito de 

um ato, sendo considerado performativo apenas respeitando a essa condição. 

Assim, o autor explica que o ato performativo “provoca e suscita, em função do 

código geral e do campo institucional em que o enunciado performativo é 

pronunciado, um acontecimento plenamente determinado”. Nas imagens expostas 

acima, o gênero feminino se constitui através de percepções de corpo, 

sensualidade, inocência, e também de vestuário performáticos porque em um 

momento anterior já constituíram o gênero feminino como o conhecemos.  

Outra situação observada por Foucault (ibidem) a que o enunciado 

performativo deve obedecer diz respeito a quem faz a enunciação. Para o autor, 

quem anuncia deve ter poder para o fazer, deve ocupar um lugar que lhe dê 

autoridade para, por exemplo, falar o que fala. Assim, não só a fala vai exigir 

autoridade para tal, mas o lugar que se ocupa exigirá do indivíduo autoridade para 

ocupá-lo e para daí produzir efeito de performatividade. Nas imagens acima, pouco 

                                                
81 Abjeto seria o corpo cuja materialidade “não importa”. Ele impõe os limites entre o normal e o 
anormal, expondo sua necessidade de existência para que o normal se constitua como tal. No limite, 
corpos abjetos são aqueles cujo próprio direito à vida é questionado. Butler (2006) disserta sobre esta 
questão de forma mais aprofundada. 
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importa o que estas pessoas entendem por feminino. Perde importância, inclusive, 

se elas acreditam que este é o seu gênero (ou não). Ao se colocarem dessa forma 

nas imagens, produzem efeito performático citando as normas que as colocam numa 

condição de feminino, de beleza, sensualidade e inocência, entendendo que estes 

três vão constituir o lugar de feminilidade visibilizado nessas imagens.  

Até aqui, portanto, a sensualidade se dá a partir de sua relação com a nudez 

feminina, com posições de corpo, trejeitos e com atributos que constituem uma certa 

feminilidade normativa, já que performática. Neste ponto, pergunto-me: a 

citacionalidade, condição própria da performatividade, poderia abrir brechas para se 

escapar das normas? Exponho outras fotografias retiradas dos tumblrs analisados 

para pensar na possibilidade: 

 

 

 

 
Figura 13 

Fonte: http://butchlife.tumblr.com 
 

 
Figura 14 

Fonte: http://lovee-fuck-you.tumblr.com/ 
 

 

 

Apresento estes corpos para pensar nos desvios da norma, nos pontos em que 

a performatividade de gênero, sexo e sexualidade expuseram seu caráter de 

construção histórico-social. Algumas características presentes nas imagens 

produzem o gênero feminino. Em “14”, os seios grandes, a cintura fina, os cabelos 
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longos, a ausência de pelos e a lingerie constituem aquele corpo como feminino, 

citando aspectos que vejo se repetirem nos corpos feminizados. Já em “13”, os 

peitos são pequenos, mas em alguma medida avantajados na primeira e na terceira 

imagem, a ausência de pelos também nos dá indícios, assim como a magreza do 

corpo. Contudo, este corpo mais escapa à tentativa de torná-lo sujeito de um gênero 

do que se ajusta. Na esteira do pensamento de Butler (2003), nós sempre 

escapamos de sermos sujeitas/os de um gênero, já que tal conceito é uma 

construção discursiva, a qual somos obrigadas/os citar e repetir para termos 

legibilidade em uma determinada cultura e contexto. Em “13” e “14” há escapes 

potentes para pensar o gênero feminino e as lesbianidades. 

Estes corpos trazem outras possibilidades para o feminino. Para pensar nesses 

escapes, trago nas palavras de Deleuze (2006, p.10) o conceito de devir: 

 
Devir é jamais imitar, nem fazer como, nem ajustar-se a um modelo, 
seja ele de justiça ou de verdade. Não há um termo de onde se parte, 
nem um ao qual se chega ou se deve chegar. Tampouco dois termos 
que se trocam. A questão ‘o que você está se tornando?’ é 
particularmente estúpida. Pois à medida que alguém se torna, o que 
ele se torna muda tanto quanto ele próprio.  

 

Relacionando o devir à performatividade, posso complexificar a questão. Em 

sua citacionalidade, a performatividade contribui não só para que seu caráter 

normativo seja exposto, mas também para que seu efeito acabe criando a 

possibilidade de mudança. François Zourabichvili (2004, p.24) entende que devir é o 

“encontro ou a relação de dois termos heterogêneos que se ‘desterritorializam’ 

mutuamente”. Assim, desmancham-se binarismos, dicotomias, tornando-se exposto 

que estas estão implicadas umas nas outras, isto é, que um elemento não só 

precisa, mas cita o outro em alguma medida para se fazer dicotômico e assim existir, 

e neste processo cria possibilidades de desmanche de tal sistema. Em sua busca 

por citar a norma, a performatividade (de gênero, de sexualidade, de sexo) acaba 

sempre deixando vestígios de que ela não é do indivíduo, mas sim de algo anterior a 

ele (do discurso, da verdade, da idealização), porque sua repetição nunca é perfeita, 

abrindo sempre possibilidade para ressignificações, mudanças, devires. 

Assim, nas imagens acima, identifico devires. Criam-se possibilidades de 

gênero e sexualidade para além das normas que regem os limites entre os corpos 

femininos e masculinos, heterossexuais e homossexuais. O corpo com dildo está 
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numa posição sensual – as mãos nos seios, as pernas abertas – usando roupas 

provocativas, e estas compõem uma espécie de feminilidade normativa. Contudo, o 

dildo proporciona um outro efeito à imagem. Já não é apenas uma mulher em uma 

pose sensual.  

Algumas correntes feministas e de ativismo lésbico vão entender o dildo como 

a reprodução do pênis e, dessa forma, vão classificar o sexo com a prótese como 

heteronormativo. Assim, ao recorrerem ao dildo, lésbicas estariam indo ao encontro 

de discursos que retiram o estatuto de sexo da relação sexual entre duas mulheres, 

porque, nessa lógica, o sexo só existe quando há um pênis que penetra uma vagina.  

Tendo como ponto de partida os argumentos acima, Preciado (2002, p.57) vai 

trazer alguns questionamentos referentes ao dildo:  

 
Onde está o sexo de um corpo usando um dildo? Em si mesmo, o 
dildo: um atributo feminino ou masculino? Para onde vai o gozo ao se 
foder com um vibrador? Quem goza? Quantos pênis tem um homem 
usando um dildo? Se o dildo é nada, mas um pênis "substituto 
artificial", como explicar que os homens que já têm um pênis utilizem 
dildos? Como seguir falando do dildo como "a reprodução de um 
pênis artificial que preencheria uma falta" quando dois ou mais dildos 
são usados? Podemos continuar a tomar a imagem "natural" do corpo 
masculino como referente de imitação, quando o dildo é colocado em 
outras partes do corpo (braço, antebraço, coxa) diferente da região 
pélvica? (tradução minha)82. 

 

Assim, a autora acaba por pensar no dildo para além de uma imitação do 

pênis. Isto porque Preciado (2002) recorre ao estatuto performativo da prótese para 

problematizá-la como algo que expõe o caráter construído daquilo que, em um 

primeiro momento, buscou imitar. Ao simular o pênis e sua performance sexual, o 

dildo desloca do corpo (e do pênis) seu estatuto de produtor de prazer “natural”, e 

expõe a possibilidade de modificação protésica do contorno do corpo. No limite, a 

autora infere que o dildo acoplado ao corpo indica que os órgãos que naturalizamos 

como sexuais (e como femininos e masculinos) “já passaram por um processo 

                                                
82 Dónde se encuentra el sexo de un cuerpo que lleva un dildo? En sí, el dildo: ¿es un atributo 
femenino o masculino? ¿Dónde transcurre el goce cuando se folla con un dildo? ¿Quién goza? 
¿Cuántos penes tiene un hombre que lleva un dildo? Si el dildo no es más que un “sustituto artificial” 
del pene, ¿cómo explicar que los hombres que ya tienen un pene empleen cinturones-pollas? ¿ 
Cómo seguir hablando del dildo como “la reproducción de un pene artificial que vendría a colmar una 
falta” cuando se utilizan dos o varios dildos? ¿Podemos seguir tomando la imagen “natural”, del 
cuerpo masculino como referente de imitación, cuando el dildo se coloca en otra parte del cuerpo 
(brazo, antebrazo, muslo) distinta de la región pelviana? 
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semelhante de transformação plástica” (tradução minha) (ibidem, p.63)83. Assim, 

antes de “imitar” o pênis, o dildo vai mostrar como se constitui este órgão do corpo 

enquanto órgão sexual autêntico. 

Para Preciado (2002), o dildo acoplado ao corpo desloca e desterritorializa o 

lugar de produção do desejo e do prazer, isto é, retira-o do orgânico e o coloca como 

produto: 

 
Não confio de forma alguma no desejo, não acredito que há um 
desejo anterior a um conjunto de normas ou acordos sociais, mas sim 
que o desejo é criado nesta rede de relações, assim como não existe 
uma identidade que precede as interpretações normativas. Quando 
eu digo desejo não me refiro à noção psicanalítica ou inconsciente de 
desejo, mas a como o prazer e o corpo se estruturam em uma rede 
de relações. Desaprender seus desejos "próprios", aquilo que 
culturalmente aprendemos a desejar, é um tipo de tarefa longa, mas 
essencial (tradução minha).84  

 

O prazer que o corpo que utiliza o dildo sente não pertence a ele (corpo), 

antes, este se apropria, se molda, se limita a uma norma que dita como se dá este 

prazer. A autora evidencia que a prótese vai despertar a questão da falsidade e da 

simulação no sexo, obrigando (ou não) aos indivíduos que fazem uso dele a 

interrogarem-se sobre a subjetividade e a verdade do sexo. Assim, o prazer do dildo 

que goza do (no) sexo não é posse, não é real, é reapropriação e incorporação. 

Neste processo, torna-se exposto o caráter construído do prazer, além de suas 

limitações enquanto subordinado a uma lógica reprodutiva. 

Com o dildo “extraído” do corpo masculino, é o próprio estatuto de natural 

deste corpo que entra em questão. Para Preciado (2002), a prótese vai, portanto, 

possibilitar a desconstrução da heterossexualidade enquanto referência, 

impossibilitando ao pênis permanecer no lugar de origem da diferença sexual85. 

                                                
83 “[...] han sufrido ya un proceso semejante de transformación plástica.” 
84 “No confío nada en el deseo, no creo en absoluto que haya un deseo anterior a un conjunto de 
normas o acuerdos sociales, sino que el deseo se crea en esa red de relaciones, del mismo modo 
que no hay una identidad que precede las interpelaciones normativas. Cuando digo deseo no me 
refiero a la noción psicoanalítica o inconsciente de deseo sino a cómo el placer y el cuerpo se 
estructura en una red de relaciones. Desaprender tus 'propios' deseos, aquello que culturalmente 
aprendemos a desear, es una especie de tarea muy larga pero fundamental.” PRECIADO, Beatriz. 
Las Políticas del Sexo y del Deseo. Disponível em: 
http://edant.revistaenie.clarin.com/notas/2010/06/19/_-02203127.htm  Acesso em: 02.03.2015. 
85 Torna-se exposto o caráter de origem das diferenças sexuais atribuído ao pênis quando olhamos 
para certas compreensões a respeito deste e da vulva no corpo. Com frequência, o pênis é percebido 
como “algo a mais”, enquanto a vulva seria a “falta de”. Benitez (2009) vai observar que em filmes 
com travestis femininas as chamadas publicitárias “mulheres com algo a mais” ou “fêmeas com vários 
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Outrossim, a autora assume que o dildo vai expor a possibilidade de que diferentes 

órgãos/objetos possam ser ressignificados enquanto sexuais por sua proximidade 

semântica, complementando que, nessa relação, “tudo é dildo, incluindo o pênis” 

(tradução minha) (ibidem, p.65)86. Assim, o dildo ultrapassa, em performance e 

estética, aquilo que buscou, antes, imitar, tornando-se o referente perfeito, inclusive 

para o pênis. A tecnologia supera o corpo, retirando desse sua verdade de origem e 

fonte primeira de prazer. 

No corpo em que o dildo está acoplado na imagem “14”, discursos que 

atribuem a função penetrativa/ativa ao corpo nascido com pênis e posteriormente 

masculinizado entram em jogo com discursos de uma sensualidade e de um corpo 

feminino e expõem a possibilidade de ressignificação de ambos. Como argumenta 

Butler (2004a, p. 117), “se o texto actua uma vez, poderá actuar novamente, e é 

possível que dessa vez o faça contra o acto precedente, sendo que esta re-

significação abre possibilidades a uma leitura alternativa da performatividade e da 

política”. Assim, a presença do dildo na imagem expõe, no limite, que no corpo 

feminizado podem haver escapes a essa lógica feminino-masculino, mostrando não 

apenas o efeito constituidor de tais categorias, mas sua precariedade. A função de 

“imitação” do dildo é sobrepujada: 

 
De fato, [o dildo] não se basta em si mesmo como uma imitação do 
órgão. Ele não se contenta em imitar. Por isso, deve constantemente 
transformar-se, autoexceder-se de forma que literalmente vá além da 
forma, do tamanho e da excelência do que supostamente imita. O 
dildo coloca o pênis contra si mesmo. Até agora, o órgão-sexual-de-
carne-e-osso, concebido como natural, como presença, parecia auto-
suficiente. Por esta razão, no imaginário heterocêntrico médico e 
psicológico moderno, a utilização terapêutica do dildo foi limitada a 
situações em que os órgãos já não funcionam (por causa de um 
acidente ou doença). Pensar que a sexualidade lésbica é 
necessariamente uma sexualidade com dildo seria incluir o corpo-
sapatão entre estes corpos inválidos para foder. É apenas quando a 
natureza já falhou, anunciando a morte, que o dildo é considerado 
pelas instituições médicas heterossexuais como medida de 

                                                                                                                                                   
centímetros a mais de satisfação” reinam. Nessa relação, a vulva se dá como ausência do pênis, 
enquanto este se dá como presença (e não como ausência da vulva). Preciado (2002) vai denunciar 
a imposição de uma norma cisgênero e heterossexual ao corpo intersex que é obrigado a tornar-se 
inteligível nestes termos. Assim, aquilo que poderia ser visto como um clitóris avantajado em um 
corpo intersexual vai ser motivo para que se construa ali um pênis. Em documentário da Cats & Dogs 
em associação com a Arte France chamado “Clitóris, o prazer proibido” (2004) Helen O’Connell, 
urologista da Universidade de Melbourne evidencia a ausência de escritos sobre o clitóris e a grande 
quantidade de informação sobre o pênis em livros sobre sexualidade, como se, ou se tivesse o pênis, 
ou nada. O pênis, assim, é constituído como o excesso; a vulva, a falta. 
86 “todo es dildo, incluso el pene”. 
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emergência, ou um instrumento de compensação para preencher a 
falta. Mas o dildo não funciona como haveria de se esperar se fosse 
um simples consolo. (tradução minha) (PRECIADO, 2002, p.66).87  

 

Assim, o valor masculino atribuído ao pênis é colocado em questão. Seu 

potencial não é mais exclusivo, todas/os podem “imitá-lo”, e nesse processo, expô-lo 

enquanto produto de discursos com valor de verdade, historicamente localizados, e 

não mais como produto de uma natureza, algo imutável. Sua precariedade é 

exposta, porque o pênis só tem valor enquanto ereto, e seu caráter orgânico vai 

torná-lo frágil e imperfeito perante o dildo, sempre ereto. Dessa forma, questiono: 

poderia uma mulher possuir um pênis e continuar sendo uma mulher? A linguagem 

nos afirma que não, pois a aparência feminina sustentada na (e pela) linguagem 

(ainda) não comporta um pênis. Contudo, a imagem “14” e outras imagens nos 

trazem possibilidades de ressignificação do próprio estatuto do pênis enquanto 

órgão sexual, e a língua torna-se mais precária ainda se pensarmos em mulheres 

transgênero que feminizam o seu corpo a ponto de serem reconhecidas socialmente 

como mulheres e que ainda comportam um pênis em sua constituição. Assim, o 

feminino se alarga. 

Na imagem “13”, vemos outra possibilidade. Nela está um corpo difícil de ser 

tornado sujeito de apenas um gênero. As características que apontei anteriormente, 

aliadas ao fato da imagem ter sido compartilhada num tumblr dedicado a lésbicas 

butch abre possibilidades de "encaixe" de tal indivíduo no gênero feminino. A certeza 

enquanto resultado de uma interpretação normativa, contudo, não se faz presente 

como se faz na imagem “14”. Relembrando os escritos de Foucault (2010) sobre 

enunciados performativos, entra em questão o estatuto de quem faz a enunciação. 

Este corpo cita que gênero? Teria este corpo autoridade para citar o gênero 

feminino?  Os gestos que o constituem são masculinizados, a forma como tira a 

                                                
87 “En realidad, [el dildo] no se basta en sí mismo como imitación del órgano. No se contenta con 
imitar. Por eso debe transformarse constantemente, autoexcederse de tal manera que va literalmente 
más allá de la forma, de la talla y de la excelencia de aquello que supuestamente imita. El dildo dirige 
el pene contra sí mismo. Hasta ahora el órgano-sexual-de-carne-y- hueso, concebido como natural, 
como presencia, parecía auto-suficiente. Por esta razón, en el imaginario heterocéntrico psicológico y 
médico moderno, el dildo ha visto limitada su utilización terapéutica a situaciones donde los órganos 
vivos ya no funcionan (a causa de un accidente o de una enfermedad). Pensar que la sexualidad 
lesbiana es forzosamente una sexualidad con dildo sería incluir el cuerpo-bollo entre estos cuerpos 
inválidos para follar. Es solo cuando la naturaleza ya ha fallado, anunciando la muerte, cuando el 
dildo es considerado por las instituciones médicas heterosexuales como una medida de urgencia, o 
un instrumento de compensación para colmar la falta. Pero el dildo no funciona como habría de 
esperarse si fuera un simple consolador.” 
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camisa, o cabelo curto, o rosto sério e que encara o/a espectador/a, as pernas 

abertas, numa atitude de imposição espacial exagerada muito mais do que como 

expressão de uma sensualidade atribuída ao corpo feminino, parecem deslocar este 

corpo. Contudo, ainda não o encaixam no gênero masculino. Nas fronteiras, este 

corpo cita uma série de discursos contraditórios entre si, aparecendo não apenas 

como possibilidade, mas como uma crítica, como uma exposição da precariedade do 

gênero enquanto classificador do corpo. Ao colocar este corpo em um ensaio 

fotográfico e sensual, provoca, inclusive, sua existência enquanto sujeito que 

desperta desejo. 

Nas possibilidades que tais corpos acionam, não apenas o gênero entra em 

questão, mas a sexualidade se faz aparente. Nas imagens anteriores (10, 11 e 12), 

em que os discursos emergentes não escapam às normas de gênero, via de regra, a 

sexualidade das meninas não é colocada em questão. Isto porque há uma suposta 

linearidade entre gênero e sexualidade (LOURO, 2009), sendo que, nesta relação, 

caberá ao gênero produzir a falsa sensação de estabilidade por meio da dicotomia 

formada por dois sexos fixos e coerentes, além de complementares: macho/fêmea, 

homem/mulher, masculino/feminino, pênis/vulva. Assim, a matriz heterossexual 

permanecerá assegurada, constituindo uma ordem compulsória (BUTLER, 2003). 

Esta mesma matriz não deixará espaço para se questionar ou pensar sobre o 

gênero daquelas meninas, também não deixando espaço para se questionar ou 

pensar sobre sua sexualidade. Dessa forma, a cisgeneridade e a 

heterossexualidade se constituem enquanto normas e invisibilizam-se, 

permanecendo naturalizadas.  

Adrienne Rich (2010, p. 23) utiliza como esquema oito classificações retiradas 

de um ensaio de Kathleen Gough intitulado The Origin of Family, para pensar como 

se constitui a heterossexualidade compulsória:  

 
A habilidade dos homens ao negar a sexualidade das mulheres ou ao 
forçá-las a isso; ao comandar ou explorar o trabalho delas a fim de 
controlar sua produção; ao controlá-las ou roubá-las de suas 
crianças; ao confiná-las fisicamente e privá-las de seus movimentos; 
ao usá-las como objetos em transações masculinas; ao restringir sua 
criatividade; ou quando as retiram de amplas áreas de conhecimento 
e de realizações culturais da sociedade. 
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A autora explica cada uma destas categorias, o que não cabe fazer aqui. 

Invenções sociais como a pornografia, a clitoridectomia, o uso do salto alto, a falta 

de oportunidades de ascensão econômica e profissional, o apagamento das 

mulheres lésbicas da história e da cultura e a idealização do romance heterossexual 

como única possibilidade de felicidade para a mulher etc., estão na lista das formas 

como se constitui e se mantém a heterossexualidade compulsória. Muitas destas 

questões se atualizam e se repetem enquanto escrevo este texto, tanto no ocidente 

quanto no oriente. O controle da (expressão da) sexualidade da mulher torna-se 

ainda mais explícito em certos processos culturais. A clitoridectomia é denunciada 

por Kathleen Barry como uma forma de também impossibilitar que mulheres 

relacionem-se sexualmente entre si nos casos de casamentos compostos por um 

homem e várias mulheres (Rich, 2010). Paralelamente, temos aqui no ocidente a 

crueldade normalizada nos relacionamentos sexuais entre homens e mulheres – 

Adrienne Rich cita o depoimento de um homem acusado de estupro que revelou não 

ter utilizado mais força em sua investida do que a usualmente utilizada por homens 

nas chamadas preliminares –, enquanto que nos relacionamentos sexuais entre 

duas (ou mais) mulheres representados na indústria pornográfica mainstream, por 

exemplo, o teor pornográfico e fetichista toma conta.  

Quando o assunto é o mercado de trabalho, Rich expõe o comportamento 

heterossexual como obrigatório para mulheres que querem manter seu emprego. A 

autora complementa:  

 
Isso coloca uma diferença específica entre as experiências das 
lésbicas e as dos homossexuais masculinos. Uma lésbica “no 
armário”, devido ao preconceito heterossexista no trabalho, não é 
simplesmente forçada a negar a verdade sobre suas relações no 
mundo exterior ou na sua vida privada. Seu emprego depende de que 
ela finja ser não apenas heterossexual, mas também uma mulher 
heterossexual em termos de seu vestuário, ao desempenhar um 
papel feminino, atencioso, de uma mulher “de verdade” (RICH, 2010, 
p. 28). 

 

Assim, em “10”, “11” e “12” a heterossexualidade aparece como pressuposto 

ao gênero feminino, a partir da linearidade entre sexo-gênero-sexualidade. Seus 

efeitos são perceptíveis nas imagens e a lesbianidade enquanto sexualidade só 

emerge como possibilidade na medida em que tensiono as imagens com o lugar de 

análise, isto é, tumblrs focados nas lesbianidades. O lugar que ocupam, portanto, 
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pode colocar em questão a referida linearidade. Talvez, tal lugar implique na 

colocação da lesbianidade enquanto pressuposto nos corpos ali expostos. 

Nas imagens “13” e “14” a sexualidade se faz aparente. No caso da imagem 

“13”, a desestabilização do gênero provoca o questionamento da sexualidade. 

Discursos que articulam as lesbianidades e corpos masculinizados em seus trejeitos 

e características são acionados. Na imagem “14” é invocada a associação da 

utilização do dildo com o sexo lésbico, associação esta que já acontecia nos stag 

films do início do cinema (ABREU, 2012).  

Na medida em que a sexualidade se torna aparente e questionável nestas 

imagens, as normas que regem as performatividades de gênero e sexualidade 

tornam-se expostas, assim como o caráter construído das primeiras imagens 

discutidas nesta seção, os discursos de gênero e sexualidade que as produzem 

enquanto normativas. Estas imagens expõem também a precariedade da dicotomia 

heterossexual-homossexual, visto que, em “14”, o corpo que comporta o dildo 

constitui não apenas um corpo feminizado, sensualizado, mas heterossexualizado (e 

pensado no lugar de passivo) na medida em que o dildo é escondido. Quando 

exposto, traz uma contradição, e assim a própria heterossexualidade enquanto 

performance sexual acaba desestabilizada. O corpo sensual e feminizado é o corpo 

que pode/vai penetrar. 

 

 

3.2 O que podem fazer duas vulvas? Sexo, pornografia e prazer 
 
O sexo explícito88 aparece nos tumblrs pesquisados, em especial no “lovee-

fuck-you”, em 85 das 410 postagens realizadas nesta página no período de análise.  

Para pensar sobre o sexo recorro a Foucault (1998), entendendo que o sexo é 

gerido. Em sua análise da sociedade vitoriana, o autor percebeu que, justamente por 

seu teor secreto, perigoso, privado, o sexo incitou a fala. Seja nas ciências da 

saúde, seja nas escolas, nas famílias, nas instituições jurídicas, o sexo aparecia 

como motivo de preocupação e, portanto, de produção de conhecimento.  

                                                
88  Especifico que considero sexo explícito quaisquer imagens em que o ato sexual esteja 
acontecendo, inclusive naquelas do indivíduo consigo mesmo. Genitálias expostas também serão 
consideradas sexo explícito. 
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Na contemporaneidade, não parece ser diferente. Do sexo ainda se fala (e 

muito). Aliás, hoje mais do que nunca, o sexo se mostra, ou, pelo menos, se “dá a 

entender”. Filmes, novelas, programas como o Big Brother Brasil, são apenas alguns 

exemplos de lugares em que o sexo aparece das mais diversas formas. A web é 

outro exemplo. Em 2014, a versão on-line da revista VIP89 publicou que 12% dos 

sites que existem na internet são pornográficos, algo em torno de 76,2 milhões. 

Certamente em 2015 os números já não são os mesmos – esta é uma característica 

das estatísticas da web, elas variam diariamente –, mas os dados da VIP expõem a 

dimensão que tem a pornografia em um ambiente como o da web.  

Quando abrimos as possibilidades para incluir quaisquer conteúdos que falem 

de sexo na internet, os números aumentam muito. Paula Sibília (2008) refere-se a 

este fenômeno em seus escritos sobre diários íntimos na internet. Cita o exemplo de 

Bruna Surfistinha, garota de programa que mantinha um blog bastante famoso no 

qual contava suas aventuras sexuais. Posso citar ainda os diversos vídeos e 

fotografias caseiras de sexting90, ou simplesmente de pessoas que gostam de se 

exibir em sites de transmissão de vídeo.   

Dito isto, neste momento quero me ater à pornografia, pois assumo as imagens 

de/sobre sexo nos tumblrs analisados como pornográficas, e os motivos para tal 

classificação apresento adiante. Antes disso, cabe discutir que a pornografia 

também foi (e é) uma produtora de discursos sobre os sexos, os gêneros e as 

sexualidades. A própria captação ótica e mecânica da realidade, quando se fez 

possível no século XIX, passou a ser mais uma produtora de falas (ou melhor, de 

imagens) sobre o sexo. Nuno Abreu (2012) traz como exemplo os stag films, que 

tinham como público exclusivo os homens e que consistiam muitas vezes em cenas 

de sexo explícito sem preocupações com história. Nestes, ménages com duas 

mulheres e um homem eram bastante comuns. Aqui, também surgem as primeiras 

imagens de interação sexual entre duas mulheres, sempre visando o prazer 

masculino91: 

                                                
89  Disponível em: http://vip.abril.com.br/12-estatisticas-sobre-pornografia-na-internet-que-vao-te-
surpreender/ Acesso em: 24.02.2015 
90 Junção das palavras inglesas sex e texting, significa o ato de trocar imagens, textos ou vídeos 
íntimos com outra pessoa. 
91 Um dos stag films que acabei encontrando na web traz inclusive a utilização de um dildo no sexo 
entre duas mulheres. O acessório busca tomar o lugar do pênis, sendo simulado, inclusive, o saco 
escrotal, como é possível ver nos fragmentos. O homem, assim, se fazia presente na figura do dildo. 
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Um traço comum a todos eles é a presença de atividades lésbicas. A 
ação geralmente começa com duas mulheres se acariciando com 
beijos e manipulação dos seios e da vagina, dando a oportunidade de 
closes na exploração dos lábios genitais. A entrada em cena de um 
homem completa o trio do ménage, também recorrente em dez dos 
doze filmes. (...) Os outros dois filmes incluem relações 
homossexuais masculinas (ABREU, 2012, p.66).  

 

Veja-se que nas interações entre mulheres o homem estava presente, como o 

próprio autor diz, ele “completa o trio do ménage”, já nas interações entre homens a 

mulher não fazia parte. Eram produtos de homens para homens, a eles aquele 

material deveria servir, incluindo os atos sexuais entre mulheres. Nas salas de 

cinema brasileiras, a tarja que acompanhava os filmes considerados impróprios 

dizia: “proibido rigorosamente para menores e senhoritas”, delimitando a qual 

público aquelas películas eram destinadas. O autor também explica que estes filmes 

tinham teor pedagógico, pois faziam com que homens pudessem explorar 

visualmente o corpo feminino, o corpo masculino e o sexo em si (ibidem). 

Provavelmente, muitas das imagens compartilhadas por “lovee-fuck-you” e que 

mostram sexo explícito advém de filmes pornográficos. O que me permite inferir isto 

é o conteúdo das imagens: sexo explícito com foco principalmente nas genitálias, 

performances exageradas, e uma breve análise das mulheres que compõem estas 

imagens: todas estão depiladas, são magras e correspondem a um padrão de 

beleza e feminilidade. Contudo, algumas imagens escapam a esta suposição, pois 

trazem meninas vestidas com roupas que não correspondem àquelas presentes na 

pornografia, ângulos de câmera e mesmo qualidade de captação próprias muito 

mais de uma produção caseira do que de um filme ou de um produto midiático 

pornográfico: 

 

 

                                                                                                                                                   
Disponível em: https://archive.org/details/1940sFrenchStagFilmWhippingSpankingFetish  Acesso em: 
19.02.2015. 
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Figura 15: GIF  

Fonte:  http://lovee-fuck-you.tumblr.com 
 

Figura 16: GIF 

Fonte:  http://lovee-fuck-you.tumblr.com 
 

 

A pornografia de que venho falando até aqui com base em Nuno Abreu (2012) 

se restringe à pornografia clássica, aquela dos filmes comercializados em salas de 

cinema, VHS e, posteriormente, DVD. Contudo, quero pensar a pornografia para 

além desses produtos: o que torna uma imagem pornográfica?  

Parece muito fácil discriminar o que é pornográfico do que não é. Utilizamos a 

palavra “pornografia” não apenas para indicar conteúdo de sexo explícito, mas, 

também, para nomear imagens de mulheres (semi)nuas na Playboy, filmes e vídeos 

eróticos, e também como xingamento, quando algum produto cultural que tenha 

como característica o corpo nu nos ofende ou escandaliza. Abreu (2012, p. 21) 

busca a origem da palavra pornografia, indicando seu significado primeiro como 

“escritos sobre prostitutas”. Sua ligação com o sexo e com o ilícito, portanto, se dá 

desde o seu surgimento. Na versão on-line de um dicionário brasileiro conhecido92, e 

na versão impressa de outro93, seu significado é associado a obsceno. Abreu 

(ibidem) também expõe tal relação, e busca as origens desta palavra, remetendo-a a 

scena, que literalmente significa “fora de cena”, isto é, algo que não faz parte do 

cotidiano, que não está (e não deve estar) à mostra. Portanto, o obsceno vai ser 

justamente aquilo que se coloca na cena, mas que não deveria estar. Aqui, sua 

relação com a pornografia torna-se clara. Ganha o rótulo de pornográfico aquilo que 

                                                
92  Refiro-me ao dicionário Michaelis. Disponível em: 
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-
portugues&palavra=pornografia Acesso em: 19.02.2015. 
93 BUENO, Silveira. Minidicionário da língua portuguesa. Ed. rev. e atual. por Helena Bonito C. 
Pereira, Rena Signer. São Paulo: FTD: LISA, 1996. 
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expõe algo que não deveria ser exposto no cotidiano, que é interditado no espaço 

comum. 

Imagens de sexo explícito no tumblr ganham, então, caráter pornográfico. Não 

só pelo seu conteúdo ser o sexo e ele ali estar explícito, mas principalmente porque 

expõem o que ali não deveria estar, já que o corpo, o sexo e a sexualidade sempre 

foram vistos como “da ordem do privado” (HOOKS, 2012; LOURO, 2012, 1997; 

WEEKS, 2012; BRITZMAN, 1996). Ao discutir as diferenças entre erótico e 

pornográfico, Abreu (2012, p. 22) percebe uma semelhança entre os dois: “são, cada 

qual a seu modo, expressões do desejo que triunfam sobre as proibições”. 

Presumindo que as proibições às quais o autor se refere são da ordem do social, 

esta definição coloca a pornografia em um lugar de subversão. Neste sentido, a 

pornografia, já que triunfa sobre as interdições, tira o sexo explícito do seu lugar 

secreto, privado, e o disponibiliza aos olhos do público – principalmente hoje, em 

que conteúdos pornográficos estão à disposição não apenas daquelas/es que 

possuem televisão por assinatura, aparelhos de VHS e DVD em casa, ou que 

podem frequentar vídeo locadoras especializadas em pornografia, mas também 

daquelas/es que podem acessar a web, e com isso refiro-me às mais variadas 

idades, gêneros, raças, etnias, e tantas outras classificações que ainda utilizamos 

para identificar as pessoas. 

Contudo, o caráter subversivo da pornografia de que fala Abreu pode ser 

questionado. Além da necessidade de ter à disposição um destes aparelhos que 

citei, ela (a pornografia) também servirá para organizar o lugar do sexo explícito. 

Colocando este no seu devido lugar, ela o constitui ainda como da ordem do 

secreto; ali, diferentemente do que diz Abreu (2012, p. 26), a sexualidade não me 

parece estar fora de lugar, obscena. Chama a atenção e desperta a curiosidade 

justamente porque designa um lugar público, porque de acesso fácil e comum, e 

lícito ao sexo como prática e como espetáculo. Este é seu charme. Assim, a 

pornografia tem lugar, seja nas vídeo-locadoras, seja nos cinemas especializados 

em conteúdo erótico, seja no horário da madrugada ou nos canais por assinatura 

especializados em conteúdo erótico-pornográfico, ou nas páginas de pornografia da 

web, como os famosos domínios xxx94.  

                                                
94  “O domínio .xxx surgiu da necessidade de reconhecer e divulgar a indústria global do 
entretenimento adulto e deve ser visto como uma marca reconhecida em termos globais”. Disponível 
em: https://www.dominios.pt/domain/domain-types.aspx  Acesso em: 24.02.2015 
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Contudo, os tumblrs analisados, ao publicarem imagens e GIFs de sexo 

explícito, retiram o sexo do lugar tradicional da pornografia, que seria aquele lugar 

onde se espera que aquele – o sexo explícito – seja público. Isto não apenas porque 

o tumblr não é um lugar dedicado especificamente ao sexo – o que não impede que 

alguma página específica no seu domínio seja –, mas também porque as páginas 

analisadas aqui não se dedicam exclusivamente a postar sexo explícito; estas 

imagens aparecem às vezes em sequência, às vezes entre uma imagem de uma 

menina vestida e outra de meninas se beijando, às vezes entre duas paisagens, as 

possibilidades são inúmeras. Neste contexto sim, parece-me que a sexualidade está 

“fora de lugar” (ABREU, 2012), obscena e, portanto, pornográfica, porque está fora 

dos limites que organizam e instituem o lugar da pornografia (e do sexo) na 

sociedade.  

Pensando em algumas imagens dos tumblrs como pornográficas, devido ao 

seu conteúdo, e como deslocadas do lugar socialmente destinado à pornografia, 

importa discutir e problematizar os discursos e possibilidades que emergem dos 

recortes analisados e deste deslocamento. Para tanto, contrapor tais imagens com 

escritos sobre a pornografia malestream95 pareceu potente porque, via de regra, 

esta traz discursos sobre sexo, gênero e sexualidade normativos, e porque os 

acontecimentos que expõe estão apoiados numa sensação de realismo, de 

veracidade, que se faz possível pelos discursos com valor de verdade que a 

produzem e “por intermédio da exposição pormenorizada dos corpos e das práticas” 

(BENITEZ, 2009, p. 142). Esta qualidade é atingida através de alguns recursos, 

sobre os quais disserto a seguir. 

Maria Benitez (2009) em seu estudo sobre o mercado pornográfico brasileiro, 

expõe ser recorrente nas falas de diretores que, para o filme sair bom – e neste caso 

o bom tem a ver com a sensação de veracidade – as atrizes e atores têm que gostar 

de sexo. Até aqui a recomendação é para quaisquer gêneros e papéis na 

performance sexual. Contudo, as recomendações e expectativas mudam conforme a 

atuação do elenco. No caso da pornografia convencional, em que uma pessoa será 

a passiva, isto é, a penetrada, e a outra será a ativa – a que penetra –, da primeira é 

exigido que aparente de forma correta a excitação, enquanto à segunda é delegada 

a dominação de seu prazer (BENITEZ, ibidem). Estas instruções do lugar de ativo 
                                                
95 Termo alternativo ao mainstream, para explicitar que este tipo de material tem como referência o 
homem (male). 
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são, obviamente, para pessoas que possuem pênis, os homens na pornografia 

convencional, que precisam manter sua genitália ereta e evitar a ejaculação antes 

do tempo.   

Assim, a prática sexual desempenhada no produto pornográfico deve 

corresponder ao que se entende por sexo na cultura em que ele está sendo 

desenvolvido. Nuno Abreu (2012) traz algumas diferenciações existentes entre 

filmes pornográficos. Seu foco de análise encontra-se naqueles considerados hard 

core, que segundo o autor são reconhecíveis por duas características principais: o 

close nas genitálias em ação sexual e a exposição da ejaculação masculina96 para a 

câmera. O gozo do pênis, neste caso, é o que finaliza o ato sexual, complementa o 

autor, além de certificar que o ato ali explícito realmente aconteceu. De todas as 

imagens de sexo encontradas nos tumblrs, nenhuma trazia a imagem do homem ou 

do pênis. Mulheres se masturbando97, fazendo/recebendo sexo oral, utilizando as 

mãos e partes do corpo como a própria vulva para dar prazer umas às outras foram 

o conteúdo mais expressivo.  

Abreu (2012) classifica como próprio do pornográfico a separação, o corte, a 

decupagem de corpos. Esta é uma característica bastante presente nas imagens 

analisadas. Alguns exemplos: 

 

 

                                                
96 Neste contexto o autor recorre à concepção social de masculino e feminino biologicista. Os filmes 
de que fala são voltados para o público cisgênero heterossexual. 
97 Ressalto que a palavra masturbação vem do latim masturbari = estuprar com as mãos. Por isso, o 
termo politicamente correto para tais práticas seria autoerotismo. Contudo, por ser de uso corrente e 
acreditar que “masturbação” já não carrega unicamente este sentido negativo, optei por utilizá-la. 
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Figura 17 

Fonte: http://lovee-fuck-you.tumblr.com/ 

 
Figura 18; GIF   

Fonte: http://lovee-fuck-you.tumblr.com/  

 

 

Para o referido autor este processo retira a integridade física e social dos 

corpos. Complementa: 

 
Ao abstrair-se dos fatos reais e das trocas simbólicas entre as 
pessoas, a sexualidade pela ótica pornográfica "seria estranhamente 
semelhante à metafísica. Ela imagina um universo composto de 
partes genitais, de pedaços de corpos, de peles que se roçam, se 
atraem, desfrutando-se com verossimilhança, mais uma matéria 
abstrata sem outra função que o êxito da eficiência sexual” (CHABOT 
apud ABREU, 2012, p. 23). 

 

Percebo que, na decupagem, a tal eficiência sexual não aparece como a única 

função. Neste processo assumido por Abreu como a retirada da integridade física e 

social dos corpos, o sexo acaba produzido como impulso “natural”. O recurso joga 

com a dicotomia corpo/alma e expõe uma espécie de mecanicismo do sexo. A parte 

física, negada o rosto, permanece destituída de moralidade. Susan Sontag busca na 

cultura judaico-cristã ocidental certos sentidos para o rosto e sua relação com o 

corpo, evidenciando uma frequente separação destes: 

 
Essa separação é um dos principais elementos de uma das tradições 
iconográficas fundamentais da Europa – a representação do martírio 
cristão, com um abismo surpreendente entre o que é expresso pelo 
rosto e o que está acontecendo com o corpo. As incontáveis imagens 
de são Sebastião, santa Ágata, são Lourenço (mas não a do próprio 
Cristo), em que o rosto demonstra sua superioridade tranquila em 
relação às atrocidades sofridas pela parte inferior – lá embaixo, a 
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ruína do corpo; no alto, a pessoa encarnada no rosto, geralmente 
voltado pra cima, sem exprimir nem dor nem medo; pois a pessoa já 
não está mais lá. (Só Cristo, ao mesmo tempo Filho do Homem e 
Filho de Deus, manifesta sofrimento no rosto: ele sofre sua Paixão). 
O próprio conceito de pessoa, de dignidade, depende da separação 
entre o rosto e o corpo, da possibilidade de que o rosto esteja isento 
– ou ele próprio se isente – do que está acontecendo com o corpo 
(SONTAG, 2007, p. 109). 

 

Em tal dinâmica, sexo é, no limite, incontrolável. Destituído do rosto, portanto 

de alma e, consequentemente, de valor moral, o sexo ganha respaldo para se 

naturalizar enquanto impulso sexual. Contudo, sexo é discurso, ou melhor, sexo é 

performatividade. Efeito de discursos, ao sexo são impostos inúmeros limites. Este 

processo de decupagem faz emergir outras possibilidades para a expressão do 

prazer no sexo exposto nessas imagens. Antes de discorrer sobre isso, no entanto, 

cabe o questionamento: Como se constitui o sexo? Como o sexo é produzido 

enquanto tal?  

O sexo tem limites. Seus limites são reconhecíveis para nós, pois é a partir 

deles que conseguimos distinguir o que é o sexo e o que não é. Neste processo, o 

sexo organiza lugares, cria expectativas e produz a ordem das coisas, assim como 

lugares de gênero e sexualidade. Como já citei aqui, o sexo reprodutivo 

heterossexual manteve e ainda mantém esta ordem, encontrando na “natureza” a 

base para sua existência e consistência. No entanto, a própria relação entre 

reprodução e prazer sexual pode ser questionada. Acionar os limites do sexo a partir 

dos limites da reprodução é arbitrário, uma produção social produto das tecnologias 

que regulam o sexo e o constituem dentro de uma lógica produtiva. Como denuncia 

Preciado (2002, p. 20) em seu Manifesto contra-sexual: 

 
A contra-sexualidade afirma que o desejo, a excitação sexual e o 
orgasmo  são os produtos retrospectivos de certa tecnologia sexual 
que identifica os órgãos reprodutivos como órgãos sexuais, em 
detrimento de uma sexualização da totalidade do corpo (tradução 
minha).98 

 

                                                
98 La contra-sexualidad afirma que el deseo, la excitación sexual y el orgasmo no son sino los 
productos retrospectivos de cierta tecnología sexual que identifica los órganos reproductivos como 
órganos sexuales, en detrimento de una sexualización de la totalidad del cuerpo. 
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 Assim, definidas e produzidas zonas erógenas em corpos também produzidos 

discursivamente como femininos e masculinos, determinando onde e como cada 

gênero está autorizado a sentir prazer sem exceder os limites de gênero, e, também, 

da heterossexualidade, naturalizam-se as práticas sexuais, o sexo, o gênero, a 

sexualidade. 

Entendendo, portanto, a prática sexual como uma construção histórica que 

(ainda) justifica e ordena lugares de feminino e masculino, volto meu olhar para as 

imagens “17” e “18”. Nelas, o corte é definitivo, sendo que na "18" a presença de 

uma das pessoas se dá apenas pela sua genitália. É interessante ressaltar que, 

mesmo sem a ejaculação do pênis – definido por Abreu (2012) como aquilo que traz 

veracidade ao ato sexual dos filmes pornográficos –, o sexo se faz presente (e real) 

nestas imagens, a ponto de eu conseguir identificá-las como conteúdo pornográfico 

e sexual. Como, então, constitui-se este sexo presente nas imagens?  

Primeiramente, o terceiro elemento (o homem) tão comum nas pornografias 

com interações sexuais entre mulheres não se faz presente. Se ele existiu em algum 

momento, foi retirado, excluído. Neste processo, a relação sexual entre duas 

mulheres ganha destaque e é deslocada de um lugar de “preparação” para o sexo 

heterossexual, considerado o ato principal. A imagem começa e termina em si, 

limitando a possibilidade de se pensar em um terceiro elemento presente no 

momento do sexo.  

Se na imagem “18” prontamente posso classificar o ato como sexo oral, porque 

compartilho de um repertório de discursos sobre como se dá o sexo que me permite 

constituí-lo como tal, contudo, a imagem “17” talvez abra espaços para dúvidas a 

respeito do tipo de sexo que acontece ali. Isto porque nela estão duas mulheres em 

uma posição que compõe o sexo heterossexual com penetração, e ali nada indica 

que há uma penetração acontecendo. Poderia ser classificado como sexo o ato 

desta imagem?  

Para refletir sobre o tema, recorro a Preciado mais uma vez. Se entendo que a 

prática sexual foi construída discursivamente, como o gênero e a sexualidade, e que 

sua materialidade se dá através da performatividade que guia os corpos dentro dos 

limites do sexo, constituindo-os não apenas linguisticamente, mas corporalmente, 

isto é, moldando e produzindo o que pode, o que não pode, e como estes corpos 

devem agir/sentir/fazer o sexo, a prática sexual expressa em “17” pode ter seu 

estatuto de sexo questionado. Neste sentido, Preciado (2002, p. 22) vai expor que 
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boa parte do corpo não tem significado no sexo. A prática sexual se dará em prol de 

uma diferenciação sexual entre as pessoas engajadas no ato. Portanto: 

 
Esta operação é estrutural, e os benefícios sexuais, que os homens e 
mulheres heterossexuais extraem dela, obrigam a reduzir a superfície 
erótica aos órgãos sexuais reprodutivos e a privilegiar o pênis como 
único centro mecânico de produção do impulso sexual (tradução 
minha).99 

 

Apesar disso, o caráter explícito e sexual da imagem se faz presente. Que sexo 

é este que duas vulvas podem fazer? Ao estarem despidas e unirem os corpos em 

uma posição sexual heteronormativa, algo acontece. A união das duas vulvas e dos 

dois corpos, neste contexto, desperta uma possibilidade. Butler (2003) chamará de 

“performatividade queer” a força política do ato de descontextualizar um insulto – 

que compõe um enunciado performático – e da inversão das posições hegemônicas 

de enunciação que esta descontextualização provoca. Foi assim que os estudos 

queer decidiram tomar para si este termo utilizado para subjugar e ofender 

homossexuais e transgêneros. Na esteira do pensamento de Butler, assumo a força 

política do ato sexual da imagem “17”, que se utiliza de uma série de significantes do 

sexo heteronormativo para então expor uma outra possibilidade e inseri-la no 

repertório do sexo. Este processo de ressignificação só é possível porque o sexo 

heterossexual se constitui a partir de uma performatividade de gênero e sexualidade 

que constantemente escapa, produzindo brechas, fissuras, e neste processo 

expondo seu caráter construído. Assim, valendo-se da performatividade que produz 

o sexo, se dá a possibilidade de existência de um sexo sem penetração em que 

duas vulvas tomam o lugar designado historicamente a uma vulva e um pênis. Tal 

existência subverte o prazer produzido pela lógica heteronormativa nos corpos com 

vulva, retirando o foco da penetração (da vagina) e colocando no clitóris (vulva). Se 

existe a possibilidade desta imagem ter sido uma espécie de preliminar sexual em 

algum produto midiático, ali no tumblr, contudo, ela é seu início e seu fim, e assim 

acaba constituindo o sexo que nas páginas toma forma. 

                                                
99  Esta explotación es estructural, y los beneficios sexuales, que los hombres y las mujeres 
heterosexuales extraen de ella, obligan a reducir la superficie erótica a los órganos sexuales 
reproductivos y a privilegiar el pene como único centro mecánico de producción del impulso sexual. 

 



 

 96 

Portanto, duas vulvas fazem sexo em “lovee-fuck-you”. Ao fazer, (re)produzem. 

(Re)produzem porque o sexo só existe enquanto produto de discursos, verdades, 

histórias. Ao recusar a penetração, este sexo movimenta o sexo, faz pensar sobre o 

que ele é, como se faz, e acaba por expor o sexo enquanto construção. Quem nega 

o estatuto de sexo a esta prática deixa explícito que o sexo é limite. Antes de 

natural, impulso do corpo incontrolável, expõe que o sexo é racional. Seja 

rechaçado, seja admitido, o sexo de “17” desestabiliza, e, no limite, incita quem 

especta a pensar: mas, afinal, como se faz (o) sexo?! 

Voltando à observação de Abreu (ibidem, p.123) sobre o gozo do pênis, o autor 

justifica a ausência do foco no gozo feminino, afirmando que “por uma fatalidade 

anatômica – a impossibilidade de exibir materialmente o gozo da mulher na imagem 

–, a representação do prazer feminino é remetida às possibilidades de utilização 

dramática do som". Benitez (2009) não delega às mulheres a impossibilidade de 

ejacular, como o faz Abreu, ao ignorar que a ejaculação da vulva existe e é visível. 

Ela expõe a invisibilização desta reação do corpo, enfatizando que não apenas 

mulheres, mas todas as pessoas colocadas no lugar de passividade tem sua 

ejaculação invisibilizada100, e que o recurso para mostrar o prazer recai sobre os 

sons e as palavras – recursos que, para Linda Williams (apud Benitez, 2009), são 

insuficientes quando comparados ao prazer visual de quem ejacula. Se o prazer 

masculino não tem lugar nas imagens e GIFs analisados, os sons que para o 

referido autor determinam o prazer feminino também são excluídos, provavelmente 

por uma impossibilidade da tecnologia (mas vale ressaltar que vídeos também 

podem ser compartilhados no tumblr, e nenhum foi encontrado). Apesar disso, o 

prazer feminino se faz presente nesses conteúdos, principalmente através da face, 

como nas imagens abaixo: 

 

 

                                                
100 Benitez (2009) enfatiza que as atrizes dos filmes pornográficos inclusive sentem vergonha de suas 
ejaculações e procuram escondê-las. 
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Figura 19: GIF 

Fonte: http://lovee-fuck-you.tumblr.com 
 
 

 
Figura 20 

Fonte: http://lovee-fuck-you.tumblr.com 

 

 

Os olhos fechados (ou quase fechados) e a boca parecem ser os elementos 

mais expressivos na face que (re)produz o prazer. Na imagem “19”, ele se dá em 

quem está recebendo alguma ação. A menina com expressão de prazer mantém as 

mãos ao lado da cabeça, sem tocar o corpo da parceira, enquanto a outra parece 

ser quem está agindo sobre o corpo dela. Na imagem “20” a única pista que tenho é 

que de alguma forma esta pessoa está sentindo prazer, devido à intertextualidade 

que ela aciona em relação com as outras imagens e com o repertório de cenas de 

sexo ao qual fui exposta no decorrer de minha vida. Seria então a expressão de 

prazer algo natural, no sentido de que ela acontece apenas como uma reação 

involuntária do corpo que sente prazer? Quem está autorizada/o a demonstrar o 

prazer dessa forma?  

Expressar prazer carrega uma série de expectativas. Sabemos como e em 

quais circunstâncias demonstrar que sentimos prazer. Gemer e fazer “caras e 

bocas” carrega, também, expectativas de gênero.  Sant’Anna (1995, p.127) 

evidencia que já nos anos 1950 à mulher era aconselhado fingir em benefício de seu 

casamento: “‘fingir’ ser bela, fingir, sobretudo perante o homem amado, que se tem 

uma cintura fina, um porte de rainha e uma voz aveludada é, para os conselheiros 

de um passado recente, uma estratégia correta e mesmo saudável”. Os inúmeros 
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textos e livros dedicados a relacionamentos heterossexuais trazem sem pudores 

dicas de “recursos” para as mulheres que querem agradar seus namorados/maridos, 

e fingir, ou exagerar na demonstração de prazer é uma dica recorrente101 . A 

utilização da expressão facial para expor o prazer feminino em conteúdos midiáticos 

não é novidade. A associação do prazer feminino com expressões faciais 

consideradas sensuais é uma espécie de pré-requisito que nesta lógica também 

serve ao prazer da/o outra/o. Há uma certa correspondência desse ato com a 

“passividade” seguidamente delegada à mulher no sexo heteronormativo. Abreu 

(2012) cita uma lista de tipologias de atos sexuais que são indicados para fazerem 

parte dos filmes pornôs e que tem o intuito de instruir novos pornógrafos no que 

filmar e como filmar. Nesta lista, ele cita o sexo convencional, definindo-o como a 

penetração do pênis na vagina. Além disso, delimita o ménage, sugerindo que 

quando composto por duas mulheres e um homem, as mulheres devem interagir 

entre si, mas que isso jamais pode acontecer num ménage entre dois homens e uma 

mulher – isto é, os dois homens interagirem sexualmente – sugerindo, neste caso, 

que ocorra a dupla penetração (mais uma vez a ênfase na penetração do pênis na 

vagina/ânus feminino). Nestes formatos, cabe à mulher o lugar de “passiva”, de 

penetrada, e suas expressões de prazer estarão ligadas prioritariamente à 

penetração, sendo ela inclusive considerada o sexo, restando ao sexo oral, por 

exemplo, sempre o lugar de preliminar.  

Benitez (ibidem, p.138) disponibiliza em sua tese a transcrição de uma 

conversa com certo diretor da indústria pornográfica, na qual este comenta que a 

mulher “deve mostrar que está gostando” do ato sexual. Como se constitui este 

mostrar? A autora observa que a expressão da dor vinculada ao prazer daqueles 

que ela denomina receptores no sexo heteronormativo – isto é, mulheres e outras 

pessoas que são penetradas – é um dos elementos constituintes da pornografia. 

Para a autora, a expressão facial denuncia este fenômeno. A associação da dor com 

a penetração constitui, inclusive, um problema social, que engloba uma série de 

discursos sobre o sexo heteronormativo, e que vem sendo abordado por alguns 

movimentos feministas que discutem também o prazer e a saúde da mulher, 

buscando denunciar que sexo penetrativo não deve ser doloroso.  

                                                
101 Em uma busca rápida no google com a frase “fingir orgasmo” já é possível encontrar uma série de 
textos dedicados ao ensinamento dessa performance. Destaco um satirizado pelo blog “lugar de 
mulher”: http://lugardemulher.com.br/como-fingir-o-orgasmo-perfeito/ Acesso: 30.03.2015. 
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Em algumas imagens do tumblr a expressão de dor não parece estar vinculada 

necessariamente à penetração. Práticas de sexo oral e mesmo de posições em que 

se unem as genitálias também trazem essa característica. Alguns exemplos: 

 

 

 

 
Figura 21 

Fonte: http://lovee-fuck-you.tumblr.com/ 

 
Figura 22 

Fonte: http://lovee-fuck-you.tumblr.com/ 
 

 

Ao expressarem dor em práticas que não associamos culturalmente como 

doloridas, as mulheres nestas imagens expõem o caráter performático do sexo: a 

expressão facial se repete no indivíduo que se espera que a expresse, contudo, não 

há outro elemento que dê base para esta expressão de dor – no caso, algo que 

mostre que, de alguma forma, está proporcionando a dor que estas mulheres 

parecem sentir. Por outro lado, mais uma vez a associação entre dor e prazer se dá 

na expressão facial, dificultando, inclusive, a separação entre elas nesse processo. 

Assim, fica explícito que, no sexo, para demonstrar que sente prazer, à mulher cabe 

também expressar a sensação de dor.  

Entretanto, a possibilidade da expressão de prazer desvinculada da expressão 

de dor aparece em algumas imagens, principalmente em mulheres que estão 

fazendo sexo oral ou penetrando outra mulher: 
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Figura 23 

Fonte: http://lovee-fuck-you.tumblr.com/ 

 
Figura 24: GIF 

Fonte: http://lovee-fuck-you.tumblr.com/ 
 

 

Nestas imagens, o prazer aparece também expresso na face de quem está 

engajada em alguma ação sobre o outro corpo. Na imagem “23”, a ênfase recai 

sobre a expressão de prazer daquela que beija o corpo da outra, e em “24” a mulher 

que toca/penetra a vulva da outra também sente prazer neste ato, expressando 

principalmente através da face. É possível que este seja um recurso da pornografia 

malestream que demanda do gênero feminino uma performance exacerbada, em 

geral para o deleite do espectador masculino que é seu público-alvo. Contudo, será 

a partir da própria citacionalidade da performatividade de gênero que a precarização 

da norma irá se dar, como diz Butler (2003). Assim, outras possibilidades de sentir 

prazer são acionadas para além de concepções normativas de sexo, principalmente 

porque, no ato de capturar um instante, a imagem direciona toda a ênfase àquele 

momento específico. Dessa forma, o prazer sexual ganha outra possibilidade que o 

desvincula de sua relação direta com as genitálias, já que o prazer se dá também 

nos rostos de quem está tocando/estimulando o corpo da outra.  
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Tendo como referência a pornografia heterossexual, Benitez (2009) lista 

algumas diferenças encontradas nos filmes em que o foco são duas mulheres ou 

mulheres e travestis. Em relação ao sexo entre mulheres, a autora observa que a 

utilização de dildos e vibradores para penetração é bastante comum, visando uma 

performance semelhante a do pênis nas pornografias de práticas heterossexuais. 

Segundo Benitez, apenas em alguns casos a penetração ocorre exclusivamente por 

dedos e mãos. Nos tumblrs, esta relação não se aplica. De todos os conteúdos 

compartilhados que englobavam sexo, apenas três mostravam a utilização de dildos, 

sendo que nos dois da página “lovee-fuck-you” somente a cinta em que o objeto é 

acoplado aparece. A outra imagem foi compartilhada no “butchlife”, e nesta sim o 

dildo ocupa certo lugar de destaque, com closes dedicados a ele. Esta acabou 

sendo a única imagem de sexo explícito compartilhada pelo “butchlife” durante o 

período analisado, ocupando, dessa forma, um lugar de destaque. 

 

 

 

 

 

 
Figura 26 

Fonte:  http://lovee-fuck-you.tumblr.com/ 



 

 102 

 

 

Nas imagens acima, alguns discursos de gênero são acionados. Em “25”, 

apenas uma das mulheres utiliza o dildo, enquanto em “26” ele é compartilhado 

pelas duas mulheres. Nas duas imagens, contudo, quem utiliza o dildo assume uma 

posição de penetradora-ativa, não apenas porque o faz com o objeto, mas sua 

posição a coloca em um lugar de atividade. Na primeira imagem, a mulher que é 

penetrada mantém-se praticamente estática, está amarrada à cama e permanece 

em uma posição normativa de passividade, com pernas abertas e deitada. A outra 

pratica toda a ação: faz sexo oral, estimula o clitóris, lubrifica o dildo e comanda a 

penetração. Em “26”, quem utiliza o acessório aparece sempre em uma posição de 

 

 

 
Figura 25: GIFs 

Fonte: http://butchlife.tumblr.com 
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controle sobre a penetração, utilizando as mãos para manter a parceira junto ao 

dildo.  

Uma espécie de hierarquia se constrói nessa dinâmica, em que o dildo parece 

delegar à mulher que o utiliza o lugar de ativa, não apenas no sentido de quem 

penetrará, mas de quem terá mais controle sobre a situação e certa vantagem, por 

ter mais mobilidade. Parece que, ao ter o dildo acoplado a sua cintura, em uma 

espécie de “troca” de sexo, a mulher vai ter de corresponder a outras expectativas. 

Desde o lugar que o dildo vai ocupar em seu corpo, até os modos como ela vai 

utilizá-lo, este sexo permanece restrito a uma performatividade de gênero e de 

expectativas a respeito do coito. 

A associação do pênis e do dildo com o lugar masculinizado delegado a ele 

nas relações sexuais heteronormativas e cisgênero parece constituir estas imagens. 

Talvez por isso elas sejam escassas ou inexistentes nos tumblrs analisados. No 

limite, dá-se a associação deste lugar com o próprio homem, e se estes tumblrs 

celebram as lesbianidades, que mantém um lugar de inferioridade em relação às 

outras sexualidades, conforme já foi discutido, excluir o homem (e o lugar destinado 

a ele) desta celebração é compreensível – e, provavelmente, esperado de mulheres 

lésbicas. 

Em contrapartida, a prática da penetração com dedos é bastante comum nas 

imagens. Mais do que isso, a utilização das mãos para dar prazer é imperativa: 

 

 

 
Figura 27 

Fonte:  http://lovee-fuck-you.tumblr.com 
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Benitez (2009, p.75) diz que nos filmes pornográficos com prática lésbica as 

mulheres “[...]‘brincam’ (grifo meu) muito mais com os seios umas das outras”. A 

autora também enfatiza que nas pornografias com atividade sexual entre mulheres 

as carícias devem ser caprichadas, pois, segundo os diretores destes filmes, 

ilustrariam como o sexo acontece entre duas mulheres, suas potencialidades. 

Enquanto recurso, além das mãos, a língua também ganharia lugar de destaque, e 

isto se aplica às imagens do tumblr:   

 

 

 

 
Figura 28: GIF 

Fonte:  http://lovee-fuck-you.tumblr.com/ 

 
Figura 29: GIF 

Fonte:  http://lovee-fuck-you.tumblr.com/ 
 

 

É interessante resgatar as palavras utilizadas e ouvidas por Benitez para definir 

o sexo lésbico. Brincar e carícias se destacam no parágrafo acima. Diferentemente 

da pornografia hard core, e muitas vezes compondo esta, o sexo lésbico vai 

aparecer como algo delicado, e as interações serão produzidas antes como carícias, 

como brincadeiras entre mulheres. É como se, neste sexo, não houvesse sexo, ao 

menos não nos termos da pornografia hard core – que vale lembrar, busca sua 

legitimidade nas práticas sexuais heteronormativas. Seja como for, nas imagens dos 

tumblrs elas ganham estatuto de sexo e de pornografia, conforme venho 
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demonstrando até aqui. O contato direto com as genitálias (e a exposição destas), 

as expressões faciais de prazer (incluindo o famoso dedo na boca numa 

exacerbação de uma feminilidade e de um prazer que quer se mostrar e que quer 

provocar prazer, como em “27”), são algumas das formas em que o sexo se dá. Nas 

imagens “28” e “29”, o ato de lamber é o que parece ser prazeroso, indicando a 

exploração de outras formas de prazer talvez não tão recorrentes nos filmes 

pornográficos, não porque não o componham, mas porque não ganham lugar de 

destaque, pois o ato da penetração do pênis na vagina é o mais esperado e o que 

ganha mais tempo de filmagem (BENITEZ, 2009). Nos tumblrs, imagens de cenas 

somente da língua em ação, sejam estáticas, sejam animadas, dão destaque a esta 

ação por si só. 

A prática do sexo anal também aparece nas imagens analisadas. Preciado 

(2002) vai denunciar que os órgãos sexuais são uma ficção, o produto de uma 

tecnologia que vai prescrever o contexto em que estes órgãos vão adquirir sua 

significação. Neste processo, o ânus ficará de fora, será abjeto, constituirá o sexo 

“anormal”. Historicamente, o ânus como região de prazer foi característico de um 

sexo condenado. Jorge Leite (2006) vai apontar uma série de razões para isto: a 

finalidade primeira do ânus, o que o torna um lugar impuro; sua associação com a 

sodomia e também com o questionamento da masculinidade do indivíduo que utiliza 

o orifício anal na prática sexual; sua associação com a violência; por ser uma prática 

estéril. 
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Figura 30 

Fonte:  http://lovee-fuck-you.tumblr.com 

 
Figura 31 

Fonte:  http://lovee-fuck-you.tumblr.com 

 

 

A prática do sexo anal aparece em “lovee-fuck-you”. Neste ponto, cabe refletir 

sobre a “anormalidade” do sexo anal discutida pelos autores acima. Acredito que há 

uma questão de gênero envolvida, e que, portanto, o sexo anal realizado em um 

indivíduo do gênero feminino suscitará discursos diferentes do sexo anal realizado 

em um indivíduo do gênero masculino. Essa diferença será clara: à mulher é 

permitida a prática do sexo anal (desejável em certo sentido, já que vivemos em um 

tempo de estimulação das vivências que o sexo pode nos proporcionar, bem 

localizadas, generificadas e em grande medida heteronormativas), enquanto ao 

homem não. Zago (2009) observa, em sua pesquisa, que os homens gays ativos 

vão ter mais valor, serão mais desejados no site de relacionamento disponivel.com. 

Assim se dá a associação do lugar da/o passiva/o com uma espécie de feminização 

do corpo (e neste processo, seu “rebaixamento” em uma hierarquia de gênero que 

ainda persiste). O homem penetrado tem a sua masculinidade (des)feita102. Aos 

homens heterossexuais, a travessia desta fronteira pode (des)fazer também sua 

sexualidade.  

Por estas questões, a prática do sexo anal em homens também é potente para 

mostrar a precariedade das verdades do prazer que têm o foco no determinismo 

                                                
102 Coloco o prefixo “des” entre parênteses porque, neste processo de superação de uma norma, a 
masculinidade encontra potencial para se fazer de outro jeito, sob outras circunstâncias e verdades. 
Ao desfazer-se, refaz-se. 
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biológico. Se o pênis e a vagina são lícitos no sexo porque são produzidos como 

zonas de prazer, o ânus também pode reclamar seu reconhecimento como zona 

erógena em todos os indivíduos que possuem a próstata. Neste ponto, a próstata 

aproxima-se do clitóris. Ambos são órgãos-produtos de uma lógica cisgênero e 

heteronormativa que produz os corpos masculino e feminino, delegando a estes 

órgãos lugar de apagamento, rechaço, tornando-os abjetos em vários períodos 

históricos, enquanto o pênis e a vagina, com seu estatuto de órgão sexual 

constituíram a normalidade do sexo. Neste sentido, o clitóris e a próstata expõem o 

quanto o sexo heteronormativo é limitador, já que estes órgãos são reconhecidos 

como produtores prazer. No entanto, cabe ao gênero feminino as expectativas de ter 

seu ânus penetrado/estimulado. Dessa forma, a penetração vai constituir também 

lugares e relações de gênero. 

Por outro lado, ao dar visibilidade a mulheres engajadas em práticas sexuais 

com outras mulheres envolvendo o ânus como zona erógena, a possibilidade de se 

pensar o prazer para além de pontos “g” vêm à tona. Assim, o sexo lésbico reclama 

para si o direito de também existir por meio de uma prática sexual delegada a gays e 

em alguma medida ao sexo heterossexual, deslocando a lógica heteronormativa (e 

reprodutiva) vagina-pênis, penetrada-penetrador e, em alguma medida, 

deslegitimando sua hegemonia.  

A utilização de dedos na penetração do ânus em “30” e da língua em “31” é 

potente para pensar nos órgãos do sexo. A série Girls do canal HBO causou 

polêmica103 em 2014 ao mostrar explicitamente uma cena de anilingus, como a da 

imagem “31”, só que no caso da série tratava-se de um homem que penetrava com 

a língua o ânus da mulher. Brincadeiras sobre o “péssimo” dia que o ator que 

desempenhou o papel devia ter tido por “se submeter” à prática do anilingus na cena 

foram inúmeras. Assim, as possibilidades do ânus no sexo vão se delineando. À 

mulher é permitido “dar o cu”, ao homem, é permitido “comê-lo”, desde que seja com 

o pênis. Os dedos e a língua são uma forma de aproximação demasiada de um 

órgão constituído como sujo, que vai chocar, incomodar, inclusive em um produto 

midiático que seguidamente mostra sexo explícito, como é o caso de Girls. Nesta 

prática, fica explícito em que termos ao ânus é permitido fazer parte do sexo. Nas 

imagens compartilhadas por “lovee-fuck-you” as mãos, língua e ânus reclamam do 
                                                
103 Uma das várias notícias sobre a polêmica: http://www.brasilpost.com.br/2015/01/20/girls-cena-
sexo-oral_n_6502542.html Acesso em: 31.03.2015 
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sexo. Reclamam o sexo. Práticas permitidas em certos produtos midiáticos, porque 

pornográficos, são violentamente expostas no tumblr e chocam, enquanto fazem 

existir estas práticas fora do lugar da pornografia. Assim, o sexo se alarga.   

Se a vagina e a vulva têm seu estatuto de órgão sexual, cabe dissertar sobre 

elas. Nas imagens compartilhadas por “lovee-fuck-you”, a vulva se mostra, a vulva 

se toca:  

 

 

 
Figura 32 

Fonte: http://lovee-fuck-you.tumblr.com 

 
Figura 33 

Fonte: http://lovee-fuck-you.tumblr.com 

 

 

Muitas são as imagens em que mulheres aparecem de alguma forma tendo 

controle sobre seu corpo, seja ao tirar a roupa, seja ao tocar-se. As práticas 

masturbatórias carregam potencial para se pensar não apenas nos deslocamentos 

do prazer no sexo, mas na apropriação por parte dessas mulheres do próprio corpo 

enquanto dotado de vulva e feminizado, como elas usufruem de si mesmas 

sexualmente.  

O corpo nascido com vulva, ovários e outras características atribuídas ao 

feminino foi por muito tempo considerado um corpo mítico. Causador de fascínio, 

despertou a curiosidade dos homens, inicialmente detentores, monopolizadores e 

produtores da ciência, abrindo possibilidade para que as mais variadas teorias 
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surgissem a respeito dessa anatomia “estranha” e muitas vezes proibida aos 

homens. No que se refere especificamente às mulheres e ao sexo, é perceptível as 

mais variadas classificações advindas desses conhecimentos: a solteirona, vista por 

sua suposta incapacidade de arranjar um homem, seja pela sua aparência, seja pelo 

seu jeito; a frígida como aquela que não gosta de sexo; a ninfomaníaca, que gosta 

demais, etc. Desse modo, os limites da prática sexual se impõem e estreitam as 

possibilidades de trânsito do sexo e da sexualidade feminina. Algumas dessas 

classificações, advindas inclusive das ciências da saúde, foram construídas como 

perversões e loucuras, diretamente ligadas as suas genitálias e órgãos implicados 

na reprodução. Por conta de tais concepções, a clitoridectomia, a retirada do útero e 

dos ovários foram alguns dos procedimentos indicados em épocas diferentes e 

reconhecidos como soluções para os “desvios”104 psicológicos femininos. 

Preciado (2002) faz uma espécie de genealogia da produção do orgasmo 

feminino, em que percebe a prática masturbatória como chave nesse processo. Isto 

porque, voltando seu olhar para o século XVIII, a autora expõe uma série de 

mecanismos e instrumentos técnicos que vão gerir – ou melhor, impedir – a relação 

entre a mão e os órgãos genitais, regulando as possibilidades inquietantes que a 

mão que o indivíduo utiliza para explorar seu corpo e proporcionar prazer para si 

mesmo trará à tona. Neste período, até o século XX, a masturbação será condenada 

sob a ótica da medicina como prática produtora de enfermidades. Assim, o ato de 

dar prazer a si mesma/o com as mãos passa a ser assumido como abuso de si, que 

levará a uma decadência “moral e física” (ibidem, p.81, tradução minha). 

Em 1760, o porquê da masturbação ser condenada torna-se explícito através 

de uma publicação do médico suíço Samuel Auguste Tissot, em que ela será 

colocada ao lado de quaisquer práticas sexuais que não tenham como objetivo a 

procriação – assim, adiciona-se à lista a utilização do ânus no sexo, práticas não 

vaginais/penetrativas, como a estimulação do clitóris, e, certamente, o sexo 

homossexual. Dessa forma, o médico evidenciará em tais práticas um desperdício 

desnecessário de energia corporal, que poderá levar o indivíduo, inclusive, à morte. 

                                                
104  Coloco entre aspas porque o entendimento de que as mulheres que passavam por esses 
procedimentos eram loucas deve ser colocado em questão. Tendo em vista a vida extremamente 
limitada e regrada a que as mulheres foram submetidas durante muito tempo, e também a referência 
utilizada nessa relação saudável-louca/o, que partia de uma lógica centrada no homem 
heterossexual, branco e cisgênero. 
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Nesta perspectiva, a masturbação não se dá como doença, mas como efeito de 

enfermidades, como a epilepsia, a loucura e a estupidez (ibidem).  

Assim, trabalho, sexo e sexualidade acabam por pertencer a uma lógica em 

que o fim será sempre a (re)produção. O sexo heteronormativo tem seu estatuto de 

sexo garantido e celebrado, porque é capaz de produzir, e tal sistema tem, na mão 

masturbadora, uma ameaça a sua hegemonia. Portanto, reprimi-la será preciso. 

Preciado (2002, p. 83) complexifica a questão: 

 
Note-se que estas tecnologias de sexo e gênero não existem em 
isolamento ou especificamente, sem ser parte de uma biopolítica 
mais ampla, que inclui tecnologias coloniais de produção do corpo-
europeu-heterossexual-branco. Assim, o novo corpo masturbador, 
ameaçado por uma contaminação interna aos seus próprios limites, 
opera também como uma metáfora fisiológica dos novos estados 
modernos em pleno período de expansão colonial. A pele, submetida, 
assim como a fronteira, a um processo imunológico de auto-proteção 
e auto-demarcação, torna-se a superfície de registro das novas 
estratégias de formação de estados soberanos europeus. A mesma 
economia de regulação energética protege o corpo e  o estado-nação 
de "deploráveis manobras solitárias" que poderiam tornar-se um 
perigo para sua segurança e sua reprodução. Por exemplo, na 
França, durante o século XIX os movimentos anti-masturbatórios e 
higienistas interpretaram a masturbação não apenas como um 
problema de "morbidade individual", mas também como uma forma 
de patologia social, representando ao(a) masturbador(a) como um(a) 
"agente contaminador(a)" no conjunto do corpo social que ameaça a 
sobrevivência da raça branca nativa (tradução minha).105 

 

Neste contexto, as práticas domésticas serão produzidas por meio de técnicas 

e instrumentos tecnológicos, constituindo a vida ordinária, e também seu âmbito 

sexual. Cinturões anti-masturbatórios entrarão em cena, assim como práticas mais 

extremas, como a queima da parte interna das nádegas que ficam próximas do 

                                                
105 Es preciso señalar que estas tecnologías del sexo y del género no existen aisladamente o de 
manera específica, sin formar parte de una biopolítica más amplia, que reúne tecnologías coloniales 
de producción del cuerpo-europeo-heterosexual-blanco. De este modo, el nuevo cuerpo masturbador, 
amenazado por una contaminación interna a sus propios límites, opera también como una metáfora 
fisiológica de los nuevos estatales modernos en pleno período de expansión colonial. La piel, 
sometida, del mismo modo que la frontera, a un proceso inmunológico de auto-protección y auto-
demarcación, se convierte en la superficie de registro de las nuevas estrategias de formación de los 
estados soberanos europeos. La misma economía de regulación energética protege al cuerpo y al 
estado-nación de “deplorables maniobras solitarias” que podrían convertirse en un peligro para su 
seguridad y su reproducción. Así, por ejemplo, en Francia, durante el siglo XIX los movimientos anti-
onanistas e higienistas interpretarán la masturbación no solo como un problema de “morbosidad 
individual”, sino también como una forma de patología social, representando al masturbador como un 
“agente contaminador” en el conjunto del cuerpo social que amenaza la supervivencia de la raza 
blanca autóctona. 

 



 

 111 

órgão sexual e, raramente, a clitoridectomia. Posteriormente, com a comercialização 

das pilhas e baterias, os cinturões serão eletrificados (PRECIADO, 2002). 

Refletir sobre a masturbação feminina abre espaço para pensar sobre prazer e 

orgasmo. Enquanto as práticas masturbatórias eram controladas e medicalizadas, o 

orgasmo da vulva – que na época será sinônimo de orgasmo feminino, herança que 

ainda carregamos –, se constituirá nos consultórios médicos como uma das 

possíveis curas para a histeria, uma das “doenças” femininas da época. Nesta 

perspectiva, a histeria se dará como uma espécie de indiferença ao coito 

heterossexual, podendo chegar ao lesbianismo106. Preciado (ibidem) cita Nicolaus 

Fontanus, que em 1960 produziu uma relação entre a histeria e a ejaculação da 

vulva, entendendo a segunda como consequência da primeira. Assim, o próprio 

estatuto feminino do corpo dotado de vulva corria perigo, devido à semelhança que 

aproximava a performance da vulva da performance do pênis ao ejacular. Mais uma 

vez a relação entre histeria e lesbianidade se dá, e paradoxalmente, a cura para 

esta doença (a histeria) realizada nos aparelhos vibradores que proporcionavam à 

mulher o orgasmo, poderia induzi-la também ao “lesbianismo”, segundo o autor.  

O procedimento de “cura” da histeria não focava no ato penetrativo. O vibrador 

utilizado estimulava o clitóris, e se provava um método efetivo no alcance do prazer 

da vulva, mais do que o sexo heteronormativo e reprodutivo. Na imagem “32”, a 

manipulação do clitóris se dá no ato masturbatório. De todas as imagens dos tumblrs 

voltadas para a masturbação, quando possível discriminar a que partes da vulva a 

mão chega, em nenhuma a penetração acontece. Em um documentário francês e 

americano chamado “Clitóris, o prazer proibido” (2004), especialistas da medicina e 

sexólogas discutem as (re)descobertas do órgão, que tem como única função 

proporcionar prazer (ao menos até agora). As semelhanças entre ele e o pênis107 

são evidenciadas – ambos crescem ao se excitarem, ambos podem ejacular, tem 

um certo comprimento – mas a falta de informação sobre o clitóris é latente nas mais 

variadas fontes que tratam dos órgãos sexuais, pois estes privilegiam a constituição 

da vagina enquanto órgão reprodutor. Por estar dissociado da prática reprodutiva, o 

clitóris foi rechaçado e/ou invisibilizado nas ciências da saúde, assim como na 
                                                
106 Quando percebida como doença, a lesbianidade foi chamada “lesbianismo”. 
107 Uma das informações que o documentário traz e que ajudam a deslegitimar a crença de que o 
homem ao excitar-se perde o controle de si porque o sangue está concentrado em seu órgão sexual 
é a de que também o sangue acaba por concentrar-se no clitóris e nos lábios internos da vulva, 
tornando o clitóris ereto e inchado. 
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sociedade. O documentário também denuncia a prática da clitoridectomia realizada 

em bebês de genitália ambígua cujo clitóris era “avantajado”. Feminizar o corpo 

capaz de reproduzir porque dotado de ovários e útero não será apenas uma 

operação discursiva, mas cirúrgica. 

O clitóris enquanto órgão de prazer potencializa a inteligibilidade das práticas 

sexuais mostradas anteriormente, em que a fricção das genitálias era o foco. Em 

“lovee-fuck-you”, o sexo penetrativo e heteronormativo é que acaba praticamente 

invisibilizado, forçado às margens. O canal vaginal, tão importante e prescritivo na 

cirurgia de “ajuste” do sexo no corpo intersexual “feminino” e no corpo transgênero, 

porque não produz só o órgão, mas prescreve a prática sexual penetrativa como 

ideal naquele corpo, é inutilizado em boa parte das imagens de/sobre sexo 

compartilhadas em “lovee-fuck-you”. A ênfase está na vulva, ela vai dar/receber 

prazer e, dessa forma, vai expor que, antes de ser “falta de”, ausência, buraco, ela 

vai ser presença, volume, e também produtora de prazer. 

Tais observações sobre o sexo e como ele se constitui nos tumblrs analisados 

retiram a ênfase do coito como relação sexual. Quando penso na lógica 

heteronormativa que ainda rege as práticas sexuais e impõe os limites entre o que é 

sexo e o que não é – como, por exemplo, o sexo oral que não vai ser considerado 

sexo, por mais que carregue em seu nome o termo, ou vai ser considerado menos 

sexo que o coito – não posso deixar de contrapor com o cenário atual em que uma 

série de mecanismos de controle e impedimento da reprodução foram criados e são 

massivamente utilizados. O sexo reprodutivo rege a norma, mas certamente 

podemos dizer que seu objetivo quase nunca vai ser a reprodução. Preciado (2002) 

denuncia que o sistema sexo/gênero permanece em grande medida estável, por 

mais que os estudos queer e feministas tenham exposto seu caráter construído e, 

portanto, mutável. O sexo, nesse processo, acaba quase como que o último 

resquício de natureza do corpo, tão efetivas que são as tecnologias que constroem e 

produzem o corpo. Assim, resta o questionamento: por que ainda o temos (o sexo 

reprodutivo, o sexo impresso no indivíduo) como referência para poder classificar o 

que é – e o que não é – sexo? Uma pergunta retórica e não foucaultiana, mas que 

faz pensar.  

Assim, o sexo nestes tumblrs se dá como sexo não apenas lésbico, mas 

sobretudo, feminino. Não porque os corpos investidos ali são anatomicamente ou 

biologicamente femininos, mas porque são produzidos a partir de uma 



 

 113 

performatividade de gênero feminino, e é a partir desta que, por vezes, fazem ruir 

tais normas. Quando desconstrói o sexo heteronormativo, tal sexo traz 

possibilidades de gênero para além de um ideal de feminilidade. Trabalha, ainda, em 

uma lógica dicotômica, mas é nos termos dessa lógica que vai expor seus limites, 

sua precariedade. O gênero, enquanto performatividade, vai expandir as 

possibilidades do feminino, correndo o risco de perder, inclusive, este estatuto, 

porque engajado em um sexo que não é “normal”, é lésbico. O gênero do sexo é 

lésbico, o sexo do gênero é feminino, inclusive quando é dildo. 
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4 O AMOR LÉSBICO: CASAIS, SÉRIES E O AJUSTE SOCIAL 
 
Todos os tumblrs pesquisados compartilharam imagens de casais de mulheres 

demonstrando afeto. Quando as defino como casais, quero sobretudo dizer que 

compõem estas imagens duas mulheres. Não tenho como saber se são, realmente, 

casais que se relacionam afetivo-sexualmente, mas sim que no momento do registro 

agiram como tal, o que me permitiu problematizar tais imagens como acionadoras de 

discursos sobre o amor romântico. Importa, neste momento, discutir como se dá 

esse “agir como tal”, que me permite discorrer sobre amor romântico com base nas 

imagens que trarei neste capítulo. No título já discrimino que imagens de produtos 

midiáticos também foram analisadas. Isto porque imagens de algumas séries eram 

bastante recorrentes nos tumblrs analisados, e a preferência era pelos 

relacionamentos lésbicos que compunham tais produtos midiáticos. Assim, pareceu-

me importante pensar em como se constituem estes casais, não apenas nas 

imagens, mas também nos produtos midiáticos dos quais fazem parte. Contudo, 

primeiramente manterei o foco em imagens de casais aleatórios: 
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Figura 34 

Fonte: http://n-surte-sorria.tumblr.com/ 

 
Figura 35 

Fonte: http://love-my-girlfriend.tumblr.com/  

 
Figura 36 

Fonte: http://lovee-fuck-you.tumblr.com/ 

 
Figura 37 

Fonte: http://butchlife.tumblr.com 

 

 

Sem dúvida, o beijo é uma das características do amor romântico. Apenas em 

“35” ele se concretiza, mas em outras duas (“36” e “37”) o efeito é tal que leva a crer 

que vai acontecer, ou que está acontecendo um beijo ali. Na primeira a que me 

refiro, que foi retirada do tumblr “butchlife”, o instante que a fotografia captou institui 

uma espécie de limite, impondo uma continuidade àquele instante capturado. Butler 

(2010) expõe que a fotografia chega a ser, no limite, coercitiva, porque delimita, 

direciona nosso olhar, impondo não apenas um enquadramento, mas também a 

maneira como a imagem será interpretada. Certamente, neste processo o/a 

espectador/a vai ser indispensável na construção dos sentidos, mas a imagem 

fotográfica, assim como a linguagem escrita, será limitadora. Assim, o beijo não é 

necessário, em seu lugar de promessa, de intenção delegado pela fotografia, ele já 

produz tal imagem como romântica. 
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Na imagem “36” quero me ater principalmente à forma como uma delas segura 

a outra. Não são poucas as referências em que esta pose encontra intertextualidade, 

principalmente nos casais representados em produtos midiáticos. Via de regra estes 

casais são compostos por uma mulher e um homem, e é delegado ao segundo o ato 

de segurar no colo, enquanto à primeira cabe deixar-se ser carregada. Não há a 

necessidade de uma espécie de negociação no caso de casais heterossexuais e 

heteronormativos, e este arranjo se justifica com base em alguns discursos com 

valor de verdade, como, por exemplo, a crença de que o homem é o mais forte e o 

protetor, e de que a mulher é a mais delicada, frágil e que necessita ser protegida. 

Mesmo que muitas mulheres sejam visivelmente maiores que os homens em alguns 

relacionamentos, dificilmente à mulher será delegado o lugar de quem carrega, pois 

o casal que se colocar neste lugar estará arriscando o lugar de masculinidade do 

homem e de feminilidade da mulher, podendo ser alvo de chacotas. Não apenas por 

isso, mas principalmente porque o discurso enquanto verdade naturaliza a dinâmica 

deste ato, constituindo lugares de feminino e masculino que via de regra não são 

pensados ou criticados, apenas (re)produzidos. 

No caso das mulheres da imagem, a lógica não funciona tão automaticamente 

assim. Acordos devem ser feitos, e aqui possibilidades aparecem. Um destes 

acordos pode ter sua inspiração na própria heteronormatividade, se há lugares de 

masculinidade e feminilidade ocupados por cada uma das mulheres. Outro pode 

estar baseado na capacidade de carregar peso, se uma delas tem mais facilidade 

pode ser que a ela seja delegada a tarefa de carregar. Pode ser que as duas tenham 

tal facilidade e sintam-se confortáveis em ambos os lugares, e que então este 

acordo seja momentâneo. Com isto quero dizer que, por mais que a lógica 

heteronormativa encontre respaldo nesta imagem – pois a forma romantizada como 

esta pose é produzida é um efeito dela –, ela (a lógica) perde o sentido na imagem 

"36", e assim torna-se exposta. 

Quando disserta sobre amor romântico, Felipe (2007) traz a noção de 

completude, enfatizando que esta é acionada a partir de uma série de ditos 

populares e discursos religiosos e sobrenaturais. Sozinhas/os nunca estamos 

completas/os, diz o amor romântico, e é aqui que a/o outra/o entra em cena. As 

expectativas do amor sempre são depositadas na outra pessoa, mas esta é vista 

como uma – e apenas uma – que será o alvo de nosso sentimento. Nos ditos sobre 

o amor não há espaço para três, a não ser nos triângulos amorosos, mas estes já 
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são finitos, são apenas mais um dos obstáculos ao amor verdadeiro, aquele entre 

duas (e apenas duas) pessoas: 

 
A versão aristocrática do amor apresenta-nos já o ideal romântico 
que irá ser glorificado nas obras literárias da burguesia dos séculos 
seguintes. A proposta é uma atração sentimental apaixonada entre 
um homem e uma mulher jovens, ambos solteiros: essa paixão só 
pode realizar-se no casamento, com exclusão de qualquer outra 
solução. A paixão deste homem é toda por aquela mulher, a paixão 
da mulher é toda por aquele homem. Um ideal como este já 
pressupõe, portanto, uma individualização muito marcada. Exclui 
todo e qualquer laço amoroso, mesmo fugaz, de qualquer dos 
apaixonados por uma terceira pessoa. (ELIAS apud COSTA, 1998, 
p. 65) 

  

Dessa forma, também não encontrei espaço para terceiras pessoas nas 

imagens que expõem o amor romântico compartilhadas nos tumblrs. O casal acaba 

sendo sempre a referência, e é apenas entre um casal que carícias e envolvimentos 

afetivos-sexuais vão se dar nos tumblrs analisados. 

As imagens comentadas até aqui podem, muito bem, estar “encenando” o amor 

romântico. Este, enquanto discurso, preexiste aos indivíduos dessas fotografias, e, 

por isso, viver o amor romântico será viver nos termos desse, que possui limites, 

normas, modos. Neste sentido, todas/os simulamos o amor romântico, assim como 

podemos dissimulá-lo. É neste simular, ou melhor, é neste performatizar –  para 

voltar aos conceitos de Butler – que o amor romântico se constituirá e se legitimará 

como tal, assim como poderá se transformar. Na imagem “34” estão duas meninas 

deitadas em uma cama, e um gato está entre elas. As duas meninas não interagem 

no quadro, apenas sorriem e olham para o/a espectador/a. Apesar da falta de 

contato físico, a impressão de que ali está um casal se constitui. Elas estão deitadas 

juntas na mesma cama, estão de baixo das cobertas, confortáveis naquele lugar, 

como se ele fosse das duas. Estarem deitadas na mesma cama, nessas condições, 

ajuda a criar o efeito de intimidade. Além disso, a presença do gato também produz 

sentido. O gato aparece entre elas, em uma imagem típica de família com a/o filha/o 

entre o casal.108 

                                                
108 Felinos são “coisa de lésbica”. O The gay women channel, canal do youtube já citado aqui, realiza 
esta associação em um vídeo chamado Lesbian relationships: expectation vs reality. O canal 
brasileiro das Bee, citado anteriormente, também atribui gatos a casais de lésbicas no vídeo intitulado 
frases lésbicas. Antes disso, felinos já eram relacionados a mulheres. A começar, existe o velho 
ditado que atribui gatos a mulheres que são solteiras. A tal “louca dos gatos”. Eles também são o 
animal de estimação das bruxas. Assim como o cão é o melhor amigo do homem, o gato será o da 
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O instante retratado nestas imagens parece real, parece verdadeiro, porque 

uma série de discursos a respeito de amor, afetividade e relacionamentos entra em 

jogo ao lado de referências de como se constitui uma fotografia que traz um 

momento impulsivo, sincero, verdadeiro, e por isso real. Este momento capturado 

também traz em si a eternidade. Pelo tempo que estas imagens forem preservadas 

(e na web a ideia de “para sempre” é bastante viável) esse momento viverá. Felipe 

(2007) lembra que a idealização do amor romântico opera com a ideia de 

eternidade, como forma de perpetuar o sentimento e a relação amorosa. Ainda que 

os tempos tenham mudado, dando visibilidade aos movimentos de liberdade sexual 

e às novas formas de conjugalidade, incluindo a ideia da finitude do amor, amar, 

mesmo que por um tempo limitado, continua sendo uma necessidade. A vida sem 

amor romântico parece não ter grande sentido, e, assim, estas imagens preservam, 

antes de relacionamentos eternos, a própria ideia de amor como um sentimento 

eterno, naturalizando-o como próprio do ser humano – ao menos essa é a sua 

verdade atual. Afinal, como observa Costa (1998, p. 101): 

 
A meu ver, é extremamente difícil imaginar outros modos de auto-
realização pessoal numa cultura em que o amor romântico se tornou 
sinônimo de praticamente tudo que entendemos por felicidade 
individual: êxtase físico-emocional socialmente aceito e 
recomendado, segurança afetiva, parceria confiável, consideração 
pelo outro, disponibilidade para a ajuda mútua, solidariedade sem 
limites, partilha de ideais sentimentais fortemente aprovados e 
admirados, como a constituição da família e a educação de filhos, 
enfim, satisfação sexual acompanhada de solicitude, ternura, carinho 
e compreensão.  

 

Neste ponto, pergunto-me: será que quaisquer imagens de casais de meninas 

seriam compartilhadas nestes tumblrs? Do amor também se espera que seja 

esteticamente agradável. Com isso, não quero me referir exatamente a um padrão 

                                                                                                                                                   
mulher. A associação entre felinos e lésbicas, portanto, advém de uma associação da mulher, no 
limite, com a ausência de um homem em sua vida, mas no sentido de que elas não são capazes de 
conquistá-los,  – a solteirona e a bruxa jamais têm pretendentes à sua volta. Também é o gato o 
animal doméstico, mas selvagem, dissimulado, que não expõe suas “verdadeiras” emoções, e à 
mulher essas são algumas características tradicionalmente atribuídas. Neste ponto, relacionar gatos 
a casais de lésbicas vai ao encontro também de alguns ditos (preconceituosos e) populares a 
respeito de mulheres que se relacionam com outras mulheres, como aquele que diz que a mulher 
lésbica o é por falta de homem. Contudo, na imagem “34” esta relação é ressignificada. O gato 
aparece entre elas, em uma imagem típica de família com a/o filha/o entre o casal. Estar em um 
relacionamento lésbico, ter um gato e mostrar-se feliz com isso vai deslegitimar em alguma medida 
todas essas associações históricas e míticas entre mulheres, solidão e felinos.  
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de beleza ao qual as pessoas devem corresponder. Mesmo assim, não posso deixar 

de notar que há sim um padrão estético que é repetido nas fotografias. Todas as 

meninas nestas imagens são brancas, de cabelos lisos e magras, além de haver um 

componente fashion nestas imagens. Para além disso, contudo, o jeito de amar 

exposto ali é um jeito socialmente aceitável e esteticamente agradável: há a 

provocação na imagem “37”, o beijo apaixonado – aquele que as mãos vêm ao rosto 

numa espécie de carinho – no “35”, o beijo também apaixonado em que uma agarra 

a outra no colo enquanto a outra abraça a primeira com as pernas em “36”, e, por 

último, em “34” o casal na cama, sorrindo e feliz.  

Como as imagens acima mostraram, todos os tumblrs analisados celebram as 

relações afetivo-sexuais. As imagens de casais – e por casais quero dizer duas 

meninas tendo algum tipo de interação afetivo-sexual – são muitas. Meninas se 

beijando, abraçando-se, de mãos dadas, tendo gestos de carinho são só alguns dos 

exemplos de possibilidades encontradas nas páginas. Contudo, ressalto que 

algumas imagens de interação talvez sejam assumidas como românticas apenas 

porque estão nestes tumblrs, que claramente têm interesse em lesbianidades. Isto 

porque às mulheres em alguma medida é permitido tocarem-se, abraçarem-se sem 

terem seu estatuto de heterossexual – a sexualidade compulsória (SALIH, 2013) – 

questionado. Estando nestes tumblrs, estas imagens vão se destituir de tal 

pressuposto. 

Uma das características mais marcantes dos casais das imagens é que todos 

são de meninas jovens, e isto é perceptível não apenas nos rostos, nos corpos, mas 

também nas roupas, nas atitudes. Nestas relações celebra-se também a união entre 

juventude e lesbianidade, glamourizando-a.  

Outra imagem que é potente para pensar a relação entre amor romântico e 

lesbianidades é, na verdade, uma junção de várias fotografias, além de ser 

composta também de texto. Ela foi compartilhada pela página “n-surte-sorria”: 
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Figura 38 

Fonte: http://n-surte-sorria.tumblr.com/ 
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Assim como o gênero e a sexualidade, também o amor foi naturalizado em 

nossa cultura. Sua forte relação com o campo das emoções e a produção da 

dicotomia emoção-racionalização contribuem para que identificamos nele algo que 

sempre existiu e que sempre foi assim. Como poderia o amor fazer parte do campo 

da razão? Dirão aquelas/es que amam, provavelmente exclamando que não têm 

controle sobre seus sentimentos.  

Em outra direção, Jurandir Freire Costa (1998, p. 12) pensará no amor para 

além do indivíduo, como construto, constituinte de uma sociedade em um 

determinado tempo. Assumindo-o como tal, o autor afirmará, indecorosamente, que 

o “amor é uma crença emocional e, como toda crença, pode ser mantida, alterada, 

dispensada, trocada, melhorada, piorada ou abolida”. Para sustentar sua afirmação, 

Costa evidenciará que, quando amamos ou sentimos atração afetivo-sexual por 

alguém, ela seguidamente irá ao encontro de nossos gostos, e neste processo estão 

implicados também nossos preconceitos. Basicamente, o autor quer dizer que 

sabemos a quem devemos ou podemos amar, que tipo de pessoa vai nos atrair e 

quais pessoas não vão surtir o mesmo efeito em nós, e por isso a afirmação de que 

não temos controle sobre o amor não se sustenta.  

Em um resgate histórico da construção do amor romântico e de sua prática na 

modernidade, Costa (ibidem, p.19) expõe que este esteve intimamente relacionado 

com a ênfase na vida privada burguesa, sendo assim um elemento-chave na busca 

pelo equilíbrio entre “o desejo de felicidade individual e o compromisso com ideais 

coletivos”. Dessa forma, o amor romântico foi orientando-se por normas sociais e 

pessoais. No cenário atual não parece haver este equilíbrio, mais do que nunca o 

amor romântico é sinônimo de felicidade, aliado ao consumo e ao sexo:  

 
A atração romântica é considerada a mais adequada e, de fato, a 
única base para a escolha do(a) parceiro(a) para o resto da vida; (...) 
supõe-se que os impulsos sexuais de ambos(as) os(as) parceiros(as) 
devem ser completa e permanentemente satisfeitos no interior do 
casamento (...) e a ternura, o mistério e a excitação devem coexistir 
com os cuidados da casa, problemas da educação das crianças e a 
rotina de quinze mil noites juntos(as). Os(as) antropólogos(as) 
consideram-no uma das mais difíceis relações humanas já tentadas, 
como também uma das mais atrativas (HUNT apud Costa, 1998, p. 
148). 
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 Sobre o amor se fala inclusive com o intuito de ensiná-lo, em livros de 

autoajuda, nas religiões, em ramos da astrologia, sobretudo na própria ciência como 

alguns psicanalistas e sexólogos que investem seus estudos no tema, determinando 

os limites entre o normal-saudável e o anormal-doente. 

Sendo assim, não é à toa que a imagem “38” que tem como motivo o amor 

romântico é tão extensa assim. Ela procura representar este sentimento, e ele 

compreende boa parte daquilo que entendemos como bom para nós. Neste 

processo, os discursos que sustentam o amor romântico enquanto natural e 

irracional ajudaram a normatizar e a eleger a união afetivo-sexual como 

exclusivamente entre homem e mulher. 

Alguns dos discursos que sustentam o caráter heteronormativo do amor 

romântico constituem essas imagens, outros são atualizados por ela. Na primeira 

fotografia, vemos duas meninas de vestido de noiva, no que parece ser um 

casamento. As duas dançam bem juntas e se beijam, e o texto nos diz knowing 

she’s the one you want to marry (saber que ela é aquela com quem você quer 

casar). Butler (2010) indica que os textos que acompanham as fotografias, seja 

como suporte para descrevê-las, seja para nomeá-las, também atuam na produção 

de uma matriz interpretativa do que se vê. Felipe (2007) evidencia que em nossa 

sociedade o casamento é tido como a maior prova de que se ama alguém. O 

casamento também é, por tradição, a união entre um homem e uma mulher, e 

algumas religiões batalham para que ele permaneça assim109.  

O casamento também é, em alguma medida, uma forma de estabilizar e confiar 

na infinitude do amor, ou, pelo menos, de dizer que aquela união é mais sólida 

porque é reconhecida na religião e/ou no campo jurídico. Dessa forma, apesar de 

indivíduos do mesmo gênero constituírem estas imagens, algumas questões 

heteronormativas permanecem intocadas, como o casamento e sua importância 

para o reconhecimento do amor e da união de um casal. A fotografia que vem logo 

após a do casamento também corrobora com a idealização de amor como um 

sentimento infinito, quando traz, em seu texto, a frase “querer ficar com ela para 

sempre”, associada a um casal em um campo deserto, dando mais destaque ainda 

para aquela união, que é de duas apenas.  

                                                
109 Exemplo são os deputados evangélicos e católicos que mantêm uma disputa ferrenha com 
organizações e movimentos LGBTQI, que, por sua vez, buscam a aceitação e o reconhecimento 
social e jurídico do casamento homossexual. 
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Uma das imagens traz a frase kissing her in public, que em português quer 

dizer “beijá-la em público”. Beijar em público para duas pessoas do mesmo gênero 

acaba ganhando outros sentidos. Isso porque esta atitude ainda demanda coragem, 

já que nela expõe-se uma sexualidade que não corresponde à normativa, e que por 

isso é alvo de críticas e, inclusive, atos de violência. As várias polêmicas que giram 

em torno dos beijos homossexuais nas novelas brasileiras são efeito desse processo 

de aceitação/rechaço. A expressão de afeto heterossexual via de regra não precisa 

passar por este processo. Assim, beijar em público constitui algo a mais para 

pessoas que estão engajadas em uma relação homossexual. Beijar em público pode 

ser uma grande prova de amor, pode ser uma forma de mostrar que aquele 

sentimento é tão forte que motiva aquelas pessoas a “saírem do armário”, 

arriscando, no limite, a própria vida naquele beijo. O amor romântico será aquele 

pelo qual tudo se faz e, neste processo, será também um instrumento de 

questionamento da heterossexualidade enquanto norma.  

Se o amor legitimado é aquele da união heterossexual, esta união também é 

caracterizada por questões de gênero. Características tidas como de um 

determinado gênero, ou de outro, aparecem nessas relações. Lugares de feminino e 

masculino são assumidos, porque ainda compõem uma dicotomia que nos permite 

discriminá-los. Esses lugares, contudo, podem ser ocupados por indivíduos de 

quaisquer gêneros, e isso também pode se reproduzir em um relacionamento 

lésbico entre duas mulheres. A penúltima imagem traz a inscrição “quando ela é 

mais alta que você” além de duas meninas com os rostos bem próximos, uma delas 

um pouco mais alta que a outra. Quando pensamos na união romântica 

heterossexual, certas expectativas são acionadas. Uma delas também diz respeito 

às alturas dos indivíduos que compõem esta união. Via de regra, discursos de 

masculinidade exigem do homem que ele seja a pessoa mais alta em um 

relacionamento heterossexual, enquanto à mulher cabe ser a mais baixa. 

Obviamente, a regra expõe sua própria debilidade, porque são muitos os 

relacionamentos em que ela não se sustenta. A imagem mostra como estes 

discursos podem também permear e constituir relacionamentos lésbicos. Ao 

compartilhar ou ler essa imagem, uma mulher pode se colocar no lugar de quem 

espera que a outra (a she, no caso) seja mais alta. Aqui, a importância da diferença 

de altura expõe uma expectativa heteronormativa e também de gênero, sendo 

atribuída à parte feminina a expectativa de estar com alguém maior, dando ênfase 
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para a que é “mais alta” como aquela com quem uma mulher vai sonhar, aquela que 

vai ser alvo do seu amor, reproduzindo expectativas de gênero que constituem 

relacionamentos heteronormativos entre homens e mulheres. Neste caso, estar com 

uma mulher mais alta, assim como estar com um homem mais alto, atribui 

legitimidade ao casal. Contudo, o caráter construído de tais expectativas vem à tona 

neste processo. Isto porque a expectativa acaba voltada para um indivíduo de 

mesmo gênero, e assim a norma perde sua razão de ser enquanto expectativa de 

gênero. Ademais, mesmo que o casal que apareça nas imagens seja composto por 

mulheres, ainda assim um indivíduo do gênero masculino pode contemplá-las e 

sentir-se tocado por tal frase, desejando para si uma parceira mais alta. 

Por último, a ênfase no beijo como expressão de amor é clara, pois aparece 

em oito das nove imagens, assim como a produção do relacionamento afetivo-

sexual como algo que se dá apenas entre duas pessoas, em detrimento de outras 

possibilidades, como os relacionamentos entre três, quatro ou mais indivíduos. 

 

 
 

4.1 Casais fictícios que se amam e que são amados nos tumblrs 
 
 

Todos os tumblrs pesquisados dedicaram algumas de suas postagens a 

personagens, filmes e séries com conteúdo lésbico. Orange is the new black foi o 

produto midiático que mais apareceu, e o casal principal da trama, Alex e Piper, 

também. A série é inspirada no livro Orange is the new black: my year in a women’s 

prison, no qual a autora, Piper Kerman, conta sobre o ano em que esteve presa. Na 

série, Piper vai para a prisão porque sua ex-namorada, Alex, entregou seu nome 

como cúmplice em uma ação de tráfico de drogas ocorrida há dez anos.  

A personagem principal tem uma vida comum: namorado, amigas/os, está 

começando um negócio próprio, e o encarceramento se dá como uma violência em 

sua vida de cidadã de classe média. Piper reencontra sua ex-namorada na prisão, e 

a paixão volta, seguida de idas e vindas do casal.  

A série tem um elenco majoritariamente feminino, com várias mulheres 

cisgênero e uma transgênero. Muitas são lésbicas, algumas passam pela 

experiência de praticarem o safismo apenas na prisão, mas mantêm o rótulo de 

heterossexuais, outras permanecem fiéis à heterossexualidade. Latinas, negras e 
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brancas vivem juntas e expõem um pouco das suas culturas. Apesar da diversidade 

de personagens, a atenção das páginas do tumblr esteve especialmente voltada 

para o casal Alex e Piper: 

 

 
 

 

 
Figura 39: Piper e Alex 

Fonte: http://n-surte-
sorria.tumblr.com/ 

 
Figura 40: Alex e Piper 

Fonte: http://love-my-
girlfriend.tumblr.com/ 

 
Figura 41: Alex e Piper 

Fonte: http://lovee-fuck-
you.tumblr.com/ 

 
 
 

Nas imagens selecionadas, as duas aparecem sempre em momentos de 

carinho, ou pelo menos de proximidade. A preferência por imagens que retratem 

seus momentos juntas demonstra a aceitação do casal por parte das usuárias. 

Importa refletir sobre como este casal é constituído nas imagens, e para tanto 

recorrerei também a fatos da série. 

Piper é branca, alta, magra, loira e advém de uma classe social no mínimo 

média, além de demonstrar ter mais estudo que a maioria das prisioneiras. É uma 

personagem que não possui algum atributo caricaturado, excessivo, o que a torna 

passível de ser aquela personagem com qual a maioria se identifica, razoável, em 

geral honesta e bondosa. Contudo, Piper vai ganhando outras características 

conforme a série se desenvolve, deixando de ser tão bondosa e honesta. Ela tem 

sua sexualidade direcionada também para homens, sendo Alex sua única relação 

homossexual. 

Alex, a morena, acaba compondo o triângulo amoroso entre ela, Piper e o atual 

namorado da última. Alex também é alta e magra, mas seu cabelo escuro, óculos e 

tatuagens ajudam a compor uma personagem mais sombria e de caráter duvidoso. 
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Alex acaba sendo a mulher lésbica que consegue seduzir pela segunda vez Piper, e 

as duas mantêm um relacionamento dentro da prisão. Piper tenta, em um primeiro 

momento, resistir a Alex, mas acaba apaixonando-se novamente. Alex é retratada 

como uma mulher sedutora, de vida excitante, uma traficante de drogas de nível 

internacional, que faz fortunas em suas vendas de heroína e que foi capaz de 

seduzir uma garota até então de práticas sexuais exclusivamente heterossexuais e 

com ela viveu grandes aventuras. 

Apesar de a diferenciação entre personagem tradicional e não tradicional não 

se limitar às sexualidades de Piper e Alex, elas também constroem estes dois lados, 

este binarismo, reafirmando o lugar da homossexualidade como o lugar do incerto, 

do diferente, e até mesmo do excitante, qualidades expressas seja pela figura de 

Alex, seja por sua vida como fora da lei. Piper, a “certinha”, vai ter uma vida em 

muitos aspectos heteronormativa, e tratar sua relação antiga com Alex como uma 

experiência de uma juventude rebelde. Na medida em que esta personagem vai 

mudando sua conduta, abdicando de seu caráter honesto e “certinho”, sua relação 

com Alex vai acontecendo, a ponto de Piper se ver novamente apaixonada pela ex-

namorada. A heteronormatividade acaba por manter as personagens em lugares 

bem delimitados, organizando a “ordem das coisas”, e neste processo a 

lesbianidade vai se dar em um indivíduo de vida incerta, instável, enquanto a 

heterossexualidade se constituirá no indivíduo de vida estável e tradicional. Este 

binarismo se mantém na relação romântica das duas, em que Piper vai buscar 

constantemente a certeza, a estabilidade, qualidades rejeitadas por Alex. Contudo, 

Piper em seu relacionamento com Alex acaba rompendo com tais binarismos, seja 

porque rompe com seu lugar de heterossexual ao se relacionar com uma mulher, 

seja porque tenta trazer para seu relacionamento com Alex a estabilidade 

heteronormativa. 

Sempre há a possibilidade de alguma das usuárias não conhecer a série e só 

ter compartilhado a imagem porque de alguma forma sentiu-se instigada a isto. 

Mesmo assim, as considerações acima ajudam a pensar em como se constitui 

também o interesse em compartilhar este casal nestas condições. 

Independentemente da história da série, Piper e Alex compõem um casal de 

mulheres que corresponde às expectativas de um padrão de beleza: magras, de 

cabelo liso e de pele clara, feminizadas.  
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Outro produto midiático dedicado às lesbianidades e que teve algumas 

imagens compartilhadas nos tumblrs foi a série estadunidense The L Word: 

 

 

 

 
Figura 42: GIF Shane e Carmen 

 Fonte: http://butchlife.tumblr.com 
 

 
Figura 43: GIF Carmen e Shane 

Fonte: http://lovee-fuck-you.tumblr.com/ 
 

 

The L Word foi a primeira série de sucesso focada exclusivamente nas 

lesbianidades. Apesar de ter acabado em 2004, ainda é referência, principalmente 

porque, até o começo de Orange Is The New Black (2013), nenhuma outra série 

com o foco em lésbicas que fizesse sucesso havia surgido. 

Referências à The L Word foram encontradas em dois tumblrs, sendo que um 

deles compartilhou o mesmo GIF duas vezes em momentos diferentes (43). O casal 

que ganha destaque, portanto, é Carmen e Shane, sendo a primeira aquela que 

aparece de lingerie na imagem “43”, e a segunda a que está de vestido branco em 

“42”.  

Shane é uma lésbica que parece, isto é, aquela que só de olhar é reconhecida 

como tal. No episódio 4 da temporada 2, quando Shane e Jenny estão entrevistando 

pessoas para alugar uma parte de sua casa, Jenny conversa com uma moça que 

está bastante disposta a fechar o acordo. Quando Shane chega do trabalho e senta 
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ao lado de Jenny, a moça passa a reparar muito em Shane, e então pergunta se as 

duas são namoradas. Ao receber a resposta negativa, a moça não se convence, e 

então retira da bolsa dois panfletos da sua igreja para entregar às meninas, 

enquanto fala que Jesus as ama e que elas conseguirão sair do “estilo de vida 

homossexual”. Shane, portanto, expõe a lesbianidade em seu corpo, em uma 

espécie de performatividade lésbica. Assim como no caso de Kristen Stewart, as 

roupas, o corte de cabelo, o jeito de agir, e, no caso de Shane, o corpo magro, 

definido e a quase ausência de seios vão colocá-la em um lugar de uma 

homossexualidade pressuposta, embaralhando, mais uma vez, expectativas de 

gênero e sexualidade. Shane será, por vezes, confundida com um menino, o que a 

coloca em um lugar “entre gêneros”. A personagem também terá características que 

a diferenciam das outras mulheres lésbicas da série. Ela será a lésbica mais 

cobiçada, a ponto de sequer precisar demonstrar interesse em alguém, pois as 

meninas sempre cairão a seus pés e farão loucuras para ter sua atenção. Shane 

não gostará de relacionamentos, e, por mais que se apaixone algumas vezes no 

decorrer da série e mantenha alguns relacionamentos monogâmicos, dirá até o final 

que nunca se apaixonou, e acabará traindo sempre suas namoradas. Apesar das 

complicações que vai criar para sua vida, Shane vai comentar diversas vezes no 

decorrer da trama que lésbicas são difíceis, gostam de drama e são pegajosas, em 

uma tentativa de se distanciar desse universo, mostrar-se diferente. Assim, na 

construção desta personagem mostram-se muitos fragmentos de discursos 

constituidores da masculinidade hegemônica. 

Carmen nos traz uma outra possibilidade. Vestidos, lingeries. Ela é quem se 

exibe para Shane, ela é quem demonstra estar confortável neste lugar. Shane, 

diferentemente de Carmen, mostra seu desconforto ao usar um vestido na imagem 

“42”, quando Carmen tenta ver o que ela estava usando por baixo. Enquanto 

Carmen usa calcinha, sutiã e cinta-liga, Shane aparece de calcinha com desenho de 

cueca, ou com uma cueca, e com uma regata branca em “43”.  A ausência de sutiã é 

uma característica constante nesta personagem. Suas roupas, reconhecidas como 

masculinas, parecem também acusar sua homossexualidade, como no caso do 

episódio supracitado, enquanto seu corpo magro e malhado constituído por bunda e 

seios pequenos, e seu cabelo curto auxiliam na categorização de Shane como 

lésbica. Aqui, via de regra, não há a necessidade de colocar esta personagem 

beijando outra mulher – ou aparecendo ao lado de outra mulher, como no caso da 
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cena de Jenny e Shane citada anteriormente –  para que ela seja categorizada como 

homossexual. Carmen, enquanto isso, permanece em um lugar de feminilidade 

característico da mulher que é produzida como heterossexual. Enquanto Shane 

acaba sendo uma personagem em que as expectativas de gênero vão “acusar” sua 

sexualidade, Carmen, também lésbica, vai expor a debilidade da norma. Shane, 

apesar de seus trejeitos masculinizados também vai escapar à norma, porque, 

designada como mulher em seu nascimento, vai rejeitar em grande parte a 

feminização de seu corpo, sem, contudo, aceitar as tentativas de lê-la como do 

gênero masculino. A correspondência entre as normas de gênero e a expressão de 

uma sexualidade mostra-se precária, assim como as próprias normas em sua função 

de limitar e assujeitar. 

Cabe também pensar na relação entre as personagens. Constituí-las como um 

casal não deriva apenas de um olhar de quem está familiarizado com estes produtos 

midiáticos, mas pode contemplar a visão de quaisquer pessoas que entrem em 

contato com estas imagens nos tumblrs analisados. Isto porque a interação das 

personagens configura algo que é próprio de um casal envolvido romântico-

sexualmente. Os beijos, as carícias, o engajamento no sexo unem estas pessoas 

numa relação que entendemos como afetivo-sexual. Na interação entre o casal 

Shane e Carmen certos discursos heteronormativos são reafirmados. Ambas 

permanecem em lugares de feminilidade e masculinidade: Carmen é quem dança 

para Shane, as posições das mãos (as de Shane na cintura de Carmen e as desta 

no pescoço de Shane) também reafirmam uma atitude clássica do beijo romântico 

heterossexual.  

Este casal (re)constitui uma lógica heteronormativa em um relacionamento 

homossexual, entretanto, abrem-se possibilidades de expressão de sexualidade e 

de gênero que mostram também a fraqueza de certos discursos heteronormativos 

que buscam impor limites aos gêneros e a linearidade entre gênero e sexualidade: 

Shane, apesar de não trazer aspectos próprios de uma feminilidade normativa, ainda 

é produzida como mulher, e Carmen, em toda sua feminilidade põe o mito da 

heterossexualidade assumida na expressão corporal de um indivíduo em xeque.  
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4.2 Lesbianidades x heterossexualidades: naturalizar para aceitar? 
 

Jeffrey Weeks (2000) explica que, no século XIX, Karl Kertbeny cunha o termo 

“homossexualidade” na tentativa de pensá-la como uma variante benigna da 

sexualidade, e, com isso, revogar as leis anti-sodomitas da época. A partir deste 

momento, a heterossexualidade também passa a ser nomeada, e então, o até agora 

tido como sodomita ou pederasta vê-se definido por uma variante da sexualidade. 

Neste processo, Foucault percebe que a sexualidade do homossexual passa a ser 

sua maior característica: 

 
Nada daquilo que ele é, no fim das contas, escapa à sua 
sexualidade. [...] A homossexualidade apareceu como uma das 
figuras da sexualidade quando foi transferida, da prática da sodomia, 
para uma espécie de androgenia interior, um hermafroditismo da 
alma. O sodomita era um reincidente, agora o homossexual é uma 
espécie. (FOUCAULT, 1988, p.43) 

 

Este homossexual de que se falava era do gênero masculino. Como evidenciou 

Mott (1989), pouquíssimas foram as mulheres perseguidas sob a acusação de 

pederastia. Contudo, na frase compartilhada pelo tumblr “lovee-fuck-you” a 

lesbianidade acaba por se dar como a característica mais marcante da mulher: “Daí 

você é lésbica, e até sua vizinha de 50 anos acha que você quer pegar ela!”. Ao que 

parece, a exposição da homossexualidade de uma menina vai torná-la alguém que 

“exala” desejo sexual. Em outra frase da mesma página lê-se: “Amigas: não é 

porque sou lésbica que vou dar em cima de vocês”. A homossexualidade que se dá 

a descobrir vai, portanto, ser uma espécie de resumo do indivíduo. A antes mulher – 

e, portanto, heterossexualizada –, agora será lésbica. 

Se a heteronormatividade impõe uma espécie de linearidade em relação ao 

gênero e a sexualidade, a lesbianidade vai se aproximar das expectativas em torno 

da heterossexualidade do homem no nível do discurso. As frases retiradas de 

“lovee-fuck-you” expõem tal aproximação, ao dar a entender que a mulher lésbica 

vai querer se relacionar com quaisquer mulheres. Assim, certa expectativa a respeito 

da sexualidade do homem heterossexual pode estar implicada nessa 

hipersexualização da mulher lésbica, que atribui ao homem a necessidade de 

desejar sexualmente quaisquer mulheres, impossibilitando uma relação no nível 

apenas da amizade. A mulher, antes constituída como alguém para quem o sexo 
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não ganha a mesma importância do que para o homem, quando lésbica, passa a ser 

reconhecida primeiramente a partir de sua homossexualidade. Além disso, a 

lesbianidade pode carregar ainda uma herança histórica de sua patologização, em 

que o indivíduo homossexual vai ser constituído como promíscuo. 

Para Butler (2013), há um processo de naturalização do desejo heterossexual 

baseado em discursos que regulam a sexualidade, de forma que ela permaneça 

uma heterossexualidade reprodutiva. Monique Wittig (1992), em seu texto intitulado 

O Pensamento Heterossexual, denuncia os discursos da psicanálise como discursos 

da heterossexualidade, e os expõe como opressores, porque impossibilitam a fala 

que não se coloca nos termos deles. Penso nessa observação de Wittig para além 

da psicanálise, pois, se hoje a homossexualidade (tanto a feminina quanto a 

masculina) é mais discutida e possui mais visibilidade do que na década de setenta, 

em que Wittig escreveu este texto, ainda a pensamos e a referenciamos em relação 

à heterossexualidade. Além disso, “heterossexualizamos” indivíduos em todos os 

lugares, pressupomos a heterossexualidade em cada um/a que corresponde às 

expectativas de seu gênero e, em tal relação, a homossexualidade se dá como 

desvio, como diferença. Nesta dicotomia, ainda não há espaço para tornar viáveis 

outras sexualidades, constituí-las em termos sociais como possibilidades, antes de 

desvios da heterossexualidade. 

Wittig (1992, p. 3) chama de pensamento hétero todo um aglomerado de ideias 

e conceitos que dizem respeito a “mulher”, “homem”, “diferença”, “sexo”, e também 

aos conceitos de “real”, “cultura” e “história”. A autora vai conceituar o pensamento 

hétero para além da heterossexualidade como sexualidade, enfatizando que é 

próprio deste pensamento “universalizar a sua produção de conceitos em leis gerais 

que se reclamam ser aplicáveis a todas as sociedades, a todas as épocas, a todos 

os indivíduos”. O pensamento hétero é, então, aquele que categoriza, que coloca 

“cada coisa em seu lugar”, que usufrui de uma lógica dicotômica como elo mais 

forte. As considerações da autora denunciam a força que a relação homem-mulher, 

macho-fêmea, como relação primeira, carrega em si. O próprio fato de não 

conseguirmos pensar as pessoas fora dessa lógica expõe sua força. Wittig (ibidem, 

p.4) complementa: 

 
A consequência desta tendência para a universalidade é que o 
pensamento hétero não pode conceber uma cultura, uma sociedade 
onde a heterossexualidade não ordenaria não só todas as relações 
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humanas mas também a sua própria produção de conceitos e 
também todos os processos que escapam ao consciente. Além disso, 
estes processos inconscientes são historicamente cada vez mais 
imperativos naquilo que nos ensinam sobre nós próprio(a)s através 
da instrumentalidade dos(as) especialistas. 

 

Podemos pensar estas/es especialistas de que fala Wittig para além 

daquelas/es da saúde a quem a autora se refere. Nós mesmas/os, especialistas da 

educação, da comunicação, de quaisquer outras áreas e que refletimos sobre 

gênero podemos nos colocar aqui. Quando tudo que impera, seja nas mídias, seja 

na cultura, seja na nossa história é a relação heterossexual como pressuposta e a 

homossexual (ou quaisquer outros tipos de sexualidade) como diferenças, exceções, 

e quando o próprio pensamento trabalha nestes termos (como o pensamento hétero 

nomeado por Wittig), os espaços para se pensar outras sexualidades e as formas de 

pensá-las acabam limitadas a esta relação. 

Assim, a heterossexualidade é naturalizada quando constitui as/os sujeitas/os. 

Os argumentos para se condenar a homossexualidade acabam provando esta 

naturalização, pois muitos exclamam que tal sexualidade é uma abominação, uma 

monstruosidade, um “estilo de vida”, tentando evidenciá-la como o contrário da 

heterossexualidade, que seria, nestes termos, o natural. Em contrapartida, alguns 

movimentos sociais LGBTQI vão expor a homossexualidade como uma condição: 

nasce-se homossexual, é da natureza do ser humano. Muitos estudos da saúde vão 

manter seu foco exatamente neste ponto, mesmo na contemporaneidade, conforme 

observam Maria Dal Igna e Luiz Alvarenga (2004). Esta questão passará também a 

ser respondida por religiões e doutrinas em seus escritos sobre espiritualidade, 

buscando justificativas para o indivíduo nascer homossexual e, por isso, não poder 

ter sua sexualidade condenada.  

É interessante problematizar que esta lógica acaba por entender a 

homossexualidade apenas como algo bom se ela não puder ser escolhida. Dessa 

forma, a homossexualidade se faz aceitável nos termos da heterossexualidade. Nos 

tumblrs analisados, esta questão também estará presente: 
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Figura 44 

Fonte: http://love-my-girlfriend.tumblr.com 

 
Figura 45 

Fonte: http://lovee-fuck-you.tumblr.com 
 

 

Em “44”, a imagem é composta por vários homens musculosos, sorridentes, 

expondo a parte de cima de seu corpo e, dessa forma, reiterando um padrão de 

masculinidade com ênfase na exibição de um corpo aparentemente detentor de um 

ótimo condicionamento físico. Todos os homens são escurecidos por um filtro e a 

frase à frente condiciona a interpretação da imagem: “eu não me importo, eu sou 

lésbica” (tradução minha). Neste sentido, a lesbianidade aparece como a negação 

do desejo afetivo-sexual por homens, exaltando certo tipo físico e estético como 

masculino e mais desejável, dando a entender que nem mesmo este padrão é capaz 

de despertar o interesse afetivo-sexual de uma mulher lésbica. Se a 

heterossexualidade constitui a atração afetivo-sexual unicamente por uma pessoa 

de gênero diferente – e diferente ainda implica o oposto nessa lógica –, a 

lesbianidade, portanto, será o oposto da heterossexualidade – isto é, a atração pelo 

mesmo gênero, e este gênero não vai se resumir apenas à genitália, mas a toda 

uma construção oposta à masculina. Na imagem “44”, não é unicamente a negação 

do desejo pelo homem que é realizada; é, também, a definição do que é o homem. 

Dessa forma, caberá à lésbica não desejar o que o homem é. A homossexualidade 

vai se dar nos termos da heterossexualidade, definindo limites bem estabelecidos 
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entre gêneros e, dessa forma, naturalizando não apenas a sexualidade, mas 

também o gênero. 

Wittig (1992) denuncia que lésbicas e gays acabam como instrumentos na 

manutenção da heterossexualidade quando continuam a definir-se como mulheres e 

homens. Se pensarmos na historicidade dos conceitos, a sexualidade estará 

subordinada ao sexo e ao gênero, já que a primeira é pautada em relação às outras 

duas. Se não há gênero, não há sexualidade, ao menos não nos termos em que 

esta é produzida. 

Além disso, a imagem “44” vai mostrar que outros limites se estabelecem: à 

mulher lésbica que ficar/transar com um homem, é sua homossexualidade que 

estará em perigo. O filme Go Fish de 1994, considerado um clássico cult lésbico, 

debate esta questão. No enredo, uma mulher lésbica – e considerada butch – faz 

sexo com um amigo, e então todas as outras mulheres lésbicas a colocam 

literalmente contra a parede e a acusam de bissexual, enquanto ela se defende a 

todo o custo, argumentando que quando um homem homossexual faz sexo com 

uma mulher, seu ato é caracterizado como o de alguém que está entediado, “coisa 

de bêbado”, ou como efeito de uma solidão, enquanto uma mulher que passa pela 

mesma situação tem toda sua opção e vida110 – no caso, a sua lesbianidade – 

questionada. A imagem que nega o desejo sexual por homens mostra o quanto este 

discurso ainda tem lugar na contemporaneidade, expondo, também, seu caráter 

aprisionador.  

Em “45”, várias imagens de casais de mulheres retiradas de filmes e séries são 

associadas à frase “e eu não posso mudar, mesmo que eu tentasse” (tradução 

minha). Quando traduzida, esta frase causa certo estranhamento, porque o verbo 

can aparece no presente, destoando do segundo verbo tried, que está no passado. 

Para além de pensar nisso como simples erro de gramática ou mesmo forma 

coloquial da língua, evidencio que tal junção de tempos verbais traz à frase a 

impossibilidade de mudança no passado e no presente. Tal mudança diz respeito ao 

desejo e ao amor lésbico. Assim, naturaliza-se o desejo lésbico como algo que 

“sempre foi assim”, e que é mais forte do que o próprio indivíduo. Acaba presumindo 

também que existe a necessidade de se discutir sobre isso, sobre a possibilidade de 

mudança desta sexualidade. Tal frase se mostraria absurda caso tratasse da 

                                                
110 No filme, a personagem utiliza a expressão life choice, que aqui traduzi como “opção de vida”.  
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heterossexualidade. É como se, para existir, a lesbianidade precisasse justificar sua 

existência, e esta deverá ser feita tendo como referência a heterossexualidade. 

Mostrando que a questão não é isolada, cito o canal das Bee, do youtube, em que 

Jessica, uma das apresentadoras, vai listar dez situações que toda a lésbica passa. 

Em uma das situações Jessica será enfática: “toda a lésbica vai ter sua sexualidade 

questionada algum dia, toda.”111. 

Tal naturalização se dá como efeito da linguagem situada no contexto histórico 

que venho evidenciando até aqui. Nestes termos, não preciso considerar se há um 

fator biológico, religioso ou inerente ao ser humano que determina sua sexualidade, 

mas sim que esta sexualidade é (re)produzida na linguagem e, dessa forma, 

constitui a/o sujeita/o a quem se refere e que dela se apropria para falar de si. Como 

explica Portinari (1989, p.33), com base nas reflexões de Foucault: 

 
é preciso visualizar o poder e o saber enquanto forças absolutamente 
disseminadas na linguagem e entender o seu funcionamento não 
apenas enquanto um somatório de prescrições morais coercitivas, 
mas sobretudo enquanto um jogo complexo de produção da 
subjetividade. Uma parte importante desse jogo consiste em que os 
indivíduos são levados a se reconhecerem como sujeitos de uma 
dada sexualidade – legítima ou não – e a buscarem aí a verdade do 
seu desejo, percebida nesse contexto como a sua verdade enquanto 
sujeitos.  

 

Assim, esta naturalização aparece como recurso. Na dicotomia homem-mulher, 

gay-lésbica o gênero e a sexualidade da mulher permanecem como elo mais fraco, e 

isto faz não apenas com que a homossexualidade masculina seja constantemente a 

referência, mas que as lesbianidades, enquanto produto de uma lógica 

heteronormativa e ainda centrada no homem, sejam colocadas nos lugares de 

fetiche, de “falta de homem”. Com isso, o próprio caráter de sexualidade da 

lesbianidade é questionado. O homem heterossexual que se permitir ter uma 

experiência homossexual terá sua sexualidade questionada, assim como sua 

masculinidade. Em contrapartida, a mulher heterossexual que se colocar na mesma 

situação via de regra sua heterossexualidade permanecerá intacta. Não são poucas 

as mulheres que atualmente se permitem viver tais experiências sem sair da 

                                                
111Disponível em: 
http://www.youtube.com/watch?v=B_onZqTlfFU&list=UUHlXQHrDRyWdaNdT9McCNHA Acesso em: 
05.01.2015 
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segurança que é denominar-se heterossexual. Neste sentido, algumas imagens dos 

tumblrs vão questionar esta situação. 

 

 

 
Figura 46 

Fonte: http://lovee-fuck-you.tumblr.com  
Figura 47 

Fonte: http://lovee-fuck-you.tumblr.com 
 

 

Tal liberdade sexual acaba resultando na ordem “natural” das coisas. Neste 

processo, a lesbianidade acaba como sexualidade errante, o excesso, aquilo que 

não é capaz de abalar a norma. As imagens "46" e "47" satirizam uma das 

possibilidades, que é a de duas meninas denominarem-se amigas. Certamente, tal 

denominação também pode ocorrer numa relação heterossexual, mas aqui ela 

ganha outros sentidos. Denominar-se amiga de outra mulher com quem se mantém 

relações sexuais pode ser uma forma de deslegitimar também a possibilidade de 

uma mulher ter desejos afetivos e sexuais por outra mulher. Seguidamente a 

lesbianidade vai ser colocada em lugar de preparação para uma sexualidade 

heterossexual, como “coisa de amigas”. Em "46", a palavra “amigas” (tradução de 

friends) é deslegitimada pela imagem ao fundo de duas mulheres se beijando de 

forma intensa. Em tal relação, a palavra perde sua força, ganha outro sentido. Em 

"47" a mesma relação se dá, mas, nesse caso, a imagem de uma mulher claramente 

duvidando da frase “ela é só minha amiga”.  

Portanto, o que é colocado em questão são os relacionamentos afetivo-sexuais 

entre meninas como “coisa de amigas”. Com a produção da heterossexualidade 
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compulsória e a permissividade que a intimidade entre mulheres ganha em nossa 

sociedade, uma prática que acaba bastante comum na contemporaneidade, como já 

foi dito, é a de meninas “ficarem” umas com as outras sem considerarem a 

possibilidade de existir desejo sexual ou mesmo afeto para além de uma amizade 

neste “ficar”. Assim, a sexualidade lésbica é deslocada do lugar de sexualidade, 

aparecendo como uma possibilidade de experimentação que não “afetará” a 

heterossexualidade da menina que a praticar. Neste ponto, a lesbianidade também 

se distancia da homossexualidade masculina: ao homem a experimentação 

homossexual vai constantemente acarretar o questionamento de sua 

heterossexualidade.  

Portinari (1989) resgata o mito das amazonas para levantar duas questões a 

este respeito: a primeira, é que diante da terra dessas guerreiras, o homem se cala; 

a segunda vai definir que é do homem a voz da história e a cultura, o que acaba por 

colocar o mito das amazonas num lugar de afasia. Com base nestas observações, a 

autora (ibidem, p.45) expõe: 

 
parece que a homossexualidade feminina não se coloca como algo 
que estaria em oposição à heterossexualidade, como é o caso da 
homossexualidade masculina, mas antes como algo que está em 
oposição à própria sexualidade como um todo, uma vez que esta 
pertence ao universo do falado (do falo?), que seria justamente o 
universo masculino. 

 

Apesar de considerar a reflexão de Portinari interessante, quero, antes, pensar 

que a lesbianidade é por vezes deslocada do lugar de sexualidade, e nas 

potencialidades que isso desperta. Isto se faz viável inclusive em dois dos tumblrs 

analisados, como mostrarei adiante. Antes, contudo, cabe refletir sobre este 

deslocamento.  

Em debate entre candidatos/as à presidência da república transmitido pela rede 

Record112, um político deu o que falar quando utilizou uma série de argumentos 

preconceituosos e desrespeitosos para justificar sua repulsa pela 

homossexualidade. Um de seus argumentos foi a já conhecida frase “dois iguais não 

fazem filho”, muito comum para justificar a não aceitação por parte de algumas 

religiões e indivíduos. A produção da família tradicional, portanto, aparece como 

                                                
112 No youtube estão disponíveis muitos vídeos do debate. Um deles pode ser acessado pelo link: 
https://www.youtube.com/watch?v=XWfLie-qBNI  Acesso em: 11.02.2015 
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recurso para deslegitimar outra possibilidade de amor e de família. Importa 

identificar e discutir em que termos isto se dá. 

Na frase dita pelo candidato, o igual diz respeito ao gênero. Em uma lógica 

binária, homem e mulher serão duas categorias determinantes de opostos, além de 

as únicas alternativas disponíveis enquanto gênero, produtoras e nomeadoras dos 

corpos. Dessa forma, a produção do gênero produz, também, a heterossexualidade 

enquanto única possibilidade. Trabalhando em uma relação “mulher é aquilo que 

homem não é, e vice-versa”, aprendemos, também, a identificar nessa dicotomia 

uma espécie de outra metade. Pessoas que se relacionam romanticamente podem 

ter o mesmo tom de cabelo, de pele, de olhos, os mesmos gostos, a mesma altura, 

nada disso torna seu amor diferente, exceto quando o assunto é gênero.  

Outras relações são condenadas e categorizadas como abominações, como, 

por exemplo, o incesto entre irmãs/ãos. Assim, a repulsa a certas igualdades vai 

tomando forma. É perceptível esta relação também nos argumentos utilizados para 

condenar a homossexualidade e o incesto: abominação, crime contra a natureza, 

contra a vontade de Deus, a impossibilidade de se fazer uma criança – no caso do 

incesto, existe a “certeza” de que a criança obrigatoriamente terá algum tipo de 

“problema”, seja físico ou mental. Nos dois casos, a questão central parece ser a 

reprodução. Como já citado nesta pesquisa, Preciado (2002) vai expor que a lógica 

(re)produtiva domina a produção dos sexos, gêneros e da heterossexualidade 

enquanto sexualidade única. 

Ademais, não é incomum um casal de mulheres ser percebido como duas 

irmãs. As associações entre lesbianidade e irmãs de sangue vêm de algum tempo. 

O filme Sister My Sister de 1994 traz este tema e é baseado em uma história real, 

ocorrida em 1933, na qual duas irmãs francesas foram acusadas de matar 

brutalmente a esposa de seu empregador e a filha dele, e depois do crime foram 

encontradas juntas e nuas na cama. Relatos de que elas tinham uma relação lésbica 

são inúmeros. O filme russo A sister’s kiss de 2007 também traz uma temática 

parecida. Neste, porém, as irmãs de sangue por boa parte do filme não sabem de 

seu parentesco, mas desde o início constitui-se uma estranha ligação entre elas, 

para além de um relacionamento afetivo-sexual. Pensando em termos de referência 

popular, o livro Extremamente alto, incrivelmente perto lançado em 2005 e que deu 

origem ao filme Tão forte e tão perto de 2012 traz em seu enredo uma senhora que 

é avó do personagem principal. Contudo, essa não é sua única característica. A 
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personagem é marcada pela obsessão por sua irmã, que a leva inclusive a beijá-la 

na boca, beijo este que é retribuído. 

Assim, aproximada de uma relação incestuosa, a lesbianidade vai sendo 

deslocada do lugar de sexualidade. Portinari (1989, p.48) vai lembrar que uma das 

reivindicações de movimentos lésbico-feministas foi a de que a única linguagem que 

a homossexualidade feminina encontra para se expressar é a linguagem dos 

homens (grifo da autora), e complementa: 

 
Também não é de causar espanto que o relacionamento 
sexual/amoroso entre mulheres só possa ser visualizado ou bem 
como prelúdio e intermezzo à relação heterossexual ou bem como 
algo que só acontece à faut de mieux 113 . Se não for possível 
domesticá-lo nesses termos, ele tende a se tornar qualquer coisa de 
aterrorizante e belicoso, como o grito das amazonas, que mesmo 
assim ainda é, reparemos, algo vagamente compreensível. Mas 
quando nenhuma dessas traduções ou traições é feita, aí então esse 
relacionamento se torna absolutamente ininteligível. Como observa o 
amigo, macho e hétero, de um casal de mulheres: “eu aceito, é claro, 
mas não entendo”. O que diabos, afinal, pode se passar de tão 
importante lá entre duas mulheres? As amazonas respondem: Nada 
que possa ser dito na linguagem dos homens (grifo da autora) 
(ibidem, p.48). 

 

Neste sentido, pensar na proximidade de duas mulheres como “coisa de irmãs” 

aparece como uma das tais traições e traduções a que se refere a autora. Neste 

ponto, tal afirmação se distancia da “coisa de amigas” e coloca a lesbianidade como 

algo mais abominável e condenável ainda. Identificar duas meninas juntas como 

duas irmãs é efeito de uma sociedade que enxerga a possibilidade de 

relacionamento afetivo-sexual primariamente em relacionamentos heterossexuais, 

isto é, entre pessoas de gêneros diferentes. Nesta lógica, duas mulheres que 

passam muito tempo juntas, não se beijam em público (o que é muito comum, visto 

o preconceito que ainda existe) e são extremamente próximas seriam constituídas 

como irmãs (ou melhores amigas) antes de namoradas, enquanto um homem e uma 

mulher que passassem pela mesma situação (mesmo que irmãos) seriam mais 

facilmente produzidos como casal, ou, pelo menos, como “amigos que ficam”114.  

A partir destas considerações, exponho algumas imagens que encontrei em 

dois dos quatro tumblrs analisados: 
                                                
113 Expressão da língua francesa que significa “na falta de melhor”. 
114 Expressão utilizada para classificar pessoas que são amigas e que por vezes se relacionam 
sexualmente.  
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Figura 48 

Fonte: http://lovee-fuck-you.tumblr.com 

  
Figura 49 

Fonte: http://lovee-fuck-you.tumblr.com/ 
 

 
Figura 50 

Fonte: http://n-surte-sorria.tumblr.com 

 
Figura 51 

Fonte: http://lovee-fuck-you.tumblr.com 

 
Figura 52 

Fonte: http://lovee-fuck-you.tumblr.com/ 
 

Figura 53 

Fonte: http://n-surte-sorria.tumblr.com  
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Evidencio, nas imagens expostas acima, uma espécie de resposta-efeito 

às/das relações que deslocam a lesbianidade do lugar de sexualidade. As roupas 

iguais e os cabelos da forma como foram colocados na imagem “48” causam a 

impressão de que as duas formam uma figura. É como se uma fosse a continuação 

da outra. Nesta imagem, a semelhança é exacerbada gerando o efeito de 

completude, regido por uma interação afetiva. Um efeito parecido aparece na 

fotografia “50”, mas a imagem que as duas meninas compõem se dá em um 

entrelace de pernas e braços que, mesmo que menos harmonioso, dá a impressão 

de unidade também. Curioso é que o recurso para chegar a esta forma tem apoio 

não apenas na semelhança física, mas também nas roupas, na pose, remetendo, no 

limite, a gêmeas. A imagem “49” também pode ser pensada neste sentido, e há a 

priorização de uma espécie de carinho, de proximidade que, na relação com os 

demais elementos mencionados, pode constituir uma relação, inclusive, fraternal, 

além de afetiva-sexual. 

As imagens “51”, “52” e “53” jogam com outra possibilidade. As roupas são 

idênticas, mas é clara a motivação da imagem: elas se relacionam afetivo-

sexualmente. Os escritos nas blusas remetem a essa conclusão (a tradução seria 

“eu amo você até a morte”)  e, se na primeira se dá uma espécie de brincadeira com 

uma posição sexual, na segunda as mãos dadas ajudam a constituir este como um 

casal de meninas.  

A busca pela semelhança a ponto de torná-las praticamente iguais, aliada ao 

lugar em que estas imagens foram compartilhadas subverte a própria relação entre 

as lesbianidades e a produção de casais de meninas primeiramente como irmãs. 

Brinca com a possibilidade de serem duas irmãs e/ou um casal, a partir de algo 

esteticamente bonito, harmonioso – e, talvez, mais aceitável. Pode perturbar quem 

vê, mas também possibilita que se reflita sobre esta questão: são irmãs e/ou 

namoradas? O jogo entre semelhança física e mesmo gênero se dá de forma que 

um complementa o outro (a semelhança física torna-se mais explícita também por 

causa do gênero) obrigando quem contempla as imagens a desfazer essa relação 

automática de duas mulheres juntas serem irmãs. A aproximação das duas questões 

pode se dar também como resposta à heterossexualidade compulsória, pois, ao 

serem compartilhadas em tumblrs com interesse nas lesbianidades, a sexualidade 

dos casais que aparecem nas imagens encontra lugar para ser produzida como 
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lésbica, inclusive daqueles em que as meninas não interagem como um casal 

envolvido afetivo-sexualmente. 

Como observa Costa (1998), o amor é revolucionário desde as sociedades de 

cortesia, quando começou a ser dissociado do vínculo conjugal, tornando-se a forma 

de rebeldia contra os costumes dominantes mais aceitável. Na contemporaneidade, 

o amor ainda carrega esse potencial. Tanto o faz que um dos argumentos mais 

fortes para defender a homossexualidade – ao lado do “eu nasci assim” – é o de que 

não há nada de errado em amar. O efeito de argumentos que trazem o amor é 

impactante, como na imagem abaixo: 

 

 

 
Figura 54 

Fonte: http://www.stop-homophobia.com/grave.jpg 
 

 

Esta é uma fotografia do túmulo de Leonard Matlovich, primeiro militar 

estadunidense que se assumiu homossexual em protesto à regra que proibia 

homossexuais de servirem ao exército. Em sua sepultura, lemos a inscrição: 

“quando eu estava no exército, eles me deram uma medalha por matar dois homens, 

e me dispensaram por amar um” (tradução minha). Na dicotomia amor/ódio, o amor 

é tido como uma expressão de bondade, como algo benéfico. Pelo amor, loucuras 

são justificadas, relações abusivas são romantizadas e a aceitação de novos 

costumes também. A celebração do amor nos tumblrs analisados se dá também 

como uma tentativa de promover a aceitação da homossexualidade (em especial 

das lesbianidades): 
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Figura 55 

Fonte: http://n-surte-sorria.tumblr.com 

 
Figura 56 

Na placa lê-se “orgulho”.  Fonte: http://lovee-fuck-
you.tumblr.com/ 

 
Figura 57 

Fonte: http://lovee-fuck-you.tumblr.com 
 

 

Na imagem de dois homens se beijando, mais uma vez a dicotomia amor/ódio 

é trazida como recurso para enfatizar o caráter bom do amor. O orgulho expresso na 

outra imagem composta de duas mulheres se beijando vem como resposta à 

vergonha que discursos religiosos e de tradição atribuem ao ato homossexual – em 

especial em público, sendo argumento de muitas/os que tudo bem ser homossexual, 

mas que não há a necessidade de expor isso em público. O repúdio pela 

demonstração muitas vezes é justificado pela não promoção da outra pessoa 

(heterossexual) de sua sexualidade. Assim, homossexuais, ao agirem como casais 
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nas ruas, estariam fazendo promoção de sua sexualidade, e este processo é visto 

por tais lesbofóbicos e homofóbicos como uma tentativa de conversão, ou mesmo 

como a exposição de algo que não deve ser visto por crianças e adolescentes, 

porque é escandaloso. Este argumento deixa de assumir que a heterossexualidade 

é constituída, materializada e neste processo, exposta nos corpos o tempo todo, a 

ponto de ter se tornado algo comum, algo próprio do público, e que neste processo o 

que se faz é justamente a promoção da heterossexualidade, ela se materializa como 

a regra, a norma, o natural. Neste sentido, associar o orgulho e o amor ao ato 

romântico homossexual constitui a lesbianidade como mudança de costumes mais 

aceitável, já que justificada pelo amor.  

Assim, a lesbianidade se dá nos termos do amor romântico. As imagens “55” e 

“56” deixam intactos certos discursos que constituem o amor romântico. Nestas, ele 

se dá entre duas (e apenas duas) pessoas. Não há espaço para uma terceira, 

correndo o risco de tal amor ser tachado de devasso, imoral. Visto que a 

homossexualidade já carrega em sua história tais classificações, recorrer ao amor 

romântico, isto é, fazer-se inteligível dentro dos limites do amor romântico será um 

recurso para deslegitimar esses discursos. Além disso, os indivíduos que estão em 

ambas as imagens são brancos e suas roupas e características físicas mantêm 

intactos os discursos legitimadores de gênero masculino no casal de homens e de 

gênero feminino no casal de mulheres. Contudo, tal correspondência à 

performatividade de gênero deslegitima discursos com valor de verdade que buscam 

nestas características a “verdade” sobre a sexualidade de alguém. 

Além das questões já citadas anteriormente, o amor romântico será constituído 

pela noção normativa de família. Na imagem “57”, o amor romântico é mais uma vez 

produzido dentro de tal padrão. A família composta por duas pessoas envolvidas em 

um relacionamento amoroso e um/a filho/a biológico/a vai ser produto de um modelo 

focado na (re)produção. Costa (1998) evidencia que, apesar de vermos o amor 

romântico como uma experiência de relação, em que duas pessoas viverão uma 

espécie de companheirismo e dividirão aspectos da sua vida uma com a outra, 

contribuindo para a construção de algo “a dois”, “a realidade de sua prática nega, em 

boa parte, tudo isso. No fundo, "o romantismo é uma prática de exclusão ‘repulsiva’ 

dos que não fazem parte da pequena comunidade familiar” (COSTA, 1998, p.154).  

Assim, a imagem “57” vai produzir a lesbianidade nos termos do amor 

romântico. Contudo, neste processo ela acaba por subverter a própria noção de 



 

 146 

família heteroparental. Tal constituição neste caso se dá como efeito de discursos 

sobre o amor romântico e sobre família padrão, e a família composta de duas 

mulheres e uma criança vai expor que tal construção pode ser forjada, colocando em 

questão também sua naturalidade. Ao ser composta por duas mulheres se beijando 

e entre elas um bebê, tal imagem acaba constituída por discursos sobre o ideal de 

família, na qual um casal que se beija (o que faz parecer que se amam) tem uma 

criança. Contudo, a imagem subverte outras questões: o casal é lésbico, e torna-se 

exposto que a criança não tem vínculo sanguíneo com as duas, isto é, que ela não 

foi produto de uma relação sexual entre as duas mulheres que compõem sua 

família. Assim, ao forjar uma família nos termos do amor romântico, é a própria 

família tradicional que é exposta enquanto construção discursiva, e seu valor de 

verdade acaba por ser abalado. 
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5 LOGOUT 
 

Ligo o notebook. Acesso a web. Acesso o facebook. Leio a mensagem de uma 

amiga: “Dani, minha prima me contou que o tumblr tá cheio de páginas sobre 

lésbicas, que ela acompanha todo o dia, dá uma olhada, quem sabe é uma boa pra 

fazer tua pesquisa. Tá aqui uns que ela me indicou”. Sem grandes esperanças, 

acesso as páginas. Imagens, muitas imagens. Mulheres beijando outras mulheres, 

sexo lésbico, casais lésbicos nas mais variadas situações do cotidiano, imagens 

íntimas de pessoas que nunca vi, que talvez nem imaginem por onde andam suas 

fotografias. Tumblrs que em seu nome assumem suas preferências: “sapatomica”, 

“lesbica-de-acucar”, “butch-life”, entre tantos outros assumidos e criativos. Depois de 

horas de navegação por essas páginas, em um misto de êxtase e tranquilidade, 

baixo a tela do notebook. “Ufa! Encontrei meu tema de pesquisa”. 

 

Saber o que pesquisar é um alívio. Passageiro, mas um alívio. Não demorou 

muito para que, passado tal sufoco, eu encontrasse outros pelo caminho: escreve, 

apaga, (re)faz, vai e volta. Do início ao fim, tive apenas uma certeza neste trabalho, 

a incerteza. Aventura, (re)descobrimento, incômodo permanente. Estou 

desconstruindo? Estou reconstruindo? Como estou reconstruindo? Este processo 

traz o quê de novo? Constantemente, preocupei-me em não contribuir com as 

normas de gênero, sexo e sexualidade, em não naturalizá-las, em expor sua 

construção discursiva e os efeitos muitas vezes cruéis e sempre (re)produtivos que 

elas causam nos corpos. Neste processo, também fui sujeita de tais normas, tão 

naturalizadas e enraizadas a ponto de terem seu caráter normativo naturalizado em 

mim, e, por isso, passarem despercebidas pela minha vigilância. Com sorte, tive 

outros olhos a me guiarem e auxiliarem nesta busca por desconstruir. Não demorou 

para que mesmo as imagens que pareciam trazer apenas discursos normativos 

expusessem também a debilidade de tais discursos. As diferenças e as 

possibilidades apontavam-me a limitação das normas, e assim fui, também, 

desfazendo-me.  

Ao optar por eleger três instâncias de análise: o corpo, o sexo e o amor 

romântico, tive que limitar minhas considerações a respeito de cada uma destas 

questões. Certamente, elas entrelaçavam-se, enredavam-se, complementavam-se, 

mas muitos foram os momentos que precisei abdicar de certas discussões e 
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privilegiar outras que pareciam mais relevantes. Estou consciente de que esta 

pesquisa poderia ter trazido discussões mais substanciais ainda se tivesse eleito 

apenas uma destas instâncias, porém, sabendo da escassez de estudos sobre as 

lesbianidades, pareceu-me produtivo pensar um pouco sobre cada uma destas 

questões e, quem sabe, despertar o interesse de outras/os pesquisadoras/es em 

aprofundar tais análises. Eu mesma, enquanto futura doutoranda, não descarto a 

possibilidade de debruçar-me sobre o sexo, o amor romântico ou o corpo da mulher 

lésbica, dessa vez elegendo como foco apenas uma destas instâncias.  

Além disso, no processo que foi o de olhar para as imagens dos tumblrs, 

questões para além de gênero e sexualidade mostraram-se pertinentes, como a da 

raça. É gritante a ausência de mulheres negras nas imagens compartilhadas pelas 

páginas aqui analisadas. Também a hegemonia de corpos dentro dos padrões de 

beleza dá o que falar: absolutamente todos os corpos (que apareciam) eram 

magros. 

Assim como esta pesquisa, o processo de desfazer-me também foi incômodo. 

Em minha relação bastante próxima com o tema, desfiz-me de certas verdades, 

revoltas e conformações para enxergar possibilidades, desvios, escapes. Sou/estou 

sujeita ao gênero, à sexualidade, ao sexo, ao amor. Como fugir deste “dicionário” já 

feito de/em mim?  

Tais movimentos, dilemas, incertezas foram guiadas pela questão: como se 
constituem as lesbianidades nos tumblrs selecionados? Neste processo, 

compreender os tumblrs como artefatos culturais produtores de um currículo que 

constitui também o gênero, o sexo e a sexualidade foi essencial para possibilitar as 

análises produzidas aqui, pois, a partir de tal perspectiva, pude buscar ferramentas 

para expor tal currículo, os discursos e verdades que constituíam e produziam as 

imagens e as frases ali expostas. As imagens, via pela qual pude analisar e 

problematizar as lesbianidades nos tumblrs, trouxeram mais desafios. Tive que 

conformar-me com a instabilidade das imagens em relação à palavra escrita/falada, 

para então assumir que também as imagens são estáveis em alguma medida – e as 

palavras instáveis. Neste processo, as imagens passaram de problemas a 

possibilidades, eu só precisava deixar-me afetar. As imagens, portanto, suscitaram 

afetos. Discutir os discursos que guiavam os afetos, os atos, as poses, os corpos, as 

relações que tais imagens traziam foi o grande desafio. Aceitar que tais discursos e 

possibilidades surgiriam também porque sou eu quem pesquisa e que, portanto, 
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outra pessoa poderia assumir outras questões como relevantes e empreender 

diferentes relações foi necessário: esta pesquisa é parte de minha subjetividade. 

Assim, desestabilizei-me, e assim, espero também ter desestabilizado o/a leitor/a. 

Se busco algo aqui, este algo é movimento. Movimentar saberes, (in)certezas, 

(in)verdades, e com isto, quem sabe, o meu/seu gênero, o meu/seu sexo, a 

minha/sua sexualidade. 

Estou consciente de que todas as decisões que tomei nesta pesquisa guiaram 

meu olhar sobre os tumblrs selecionados. Ao eleger páginas de namoradas, por 

exemplo, evidenciei certas correspondências nos conteúdos, como se uma página 

conversasse com a outra, e neste movimento demonstrasse uma série de interesses 

em comum. Ao optar por olhar para um tumblr assumidamente butch, pude discutir 

uma certa construção do feminino que em muito divergia da feminidade 

heteronormativa, mas que apenas em alguma medida assemelhava-se à 

masculinidade, e nessa relação dicotômica, estas duas classificações ruíram na sua 

função de limitar e produzir corpos. Pude assumir, também, a estreita relação entre 

gênero e sexualidade, relação esta que, antes de ser a causa da confusão entre 

identidades de gênero e sexualidade, expõe o quanto discursos de gênero ainda se 

aproximam – e por vezes dependem – de discursos da sexualidade para produzir os 

corpos, e vice-versa, e que apenas assumindo esta relação e expondo o que ela 

produz poderemos pensar em desfazê-la.  

A retomada histórica de conceitos como público e privado permitiu evidenciar 

deslocamentos e assumir que a contemporaneidade suscita mais dúvidas que 

certezas a respeito de tais âmbitos. É neste misto entre vida pública e privada que o 

tumblr se dá enquanto blog e rede social.  

Refletir sobre a historicidade de palavras que designam a mulher lésbica 

possibilitou o olhar crítico sobre tantas denominações, assim como trouxe o 

conhecimento histórico de como se deram os movimentos e pautas homossexuais 

que excluíam as lesbianidades de suas questões. Neste processo, a palavra lésbica, 

assim como lesbianidade mostrou-se a mais indicada para ser utilizada nesta 

pesquisa, e, quando necessário, também o uso do último termo no plural, buscando 

demonstrar que tal classificação, ao tentar caracterizar um aspecto da sujeita, deixa 

de assumir que as formas de viver esta sexualidade são muitas. 

A respeito das análises dos tumblrs, ao refletir sobre o corpo, primeira instância 

de análise, pude notar que gênero e sexualidade embaralham-se nas imagens 
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compartilhadas pelas páginas selecionadas, o que me possibilitou problematizar 

esta questão. Na figura de Kristen Stewart, atriz que apareceu de forma recorrente 

nas páginas, a performatividade de gênero expressa em seu corpo, seus trejeitos, 

suas roupas e cabelos a colocavam em um lugar de lesbianidade pressuposta. 

Contudo, tal lógica foi problematizada, e sua eficácia mostrou-se limitada, já que o 

corpo da atriz também escapou das tentativas de torná-la sujeita de uma 

sexualidade com base em sua expressão de gênero, e mesmo a performatividade 

de gênero expressa nas imagens dos tumblrs ruiu quando estas foram comparadas 

com tantas outras imagens de Kristen Stewart que estão disponíveis na web. 

Ainda na categoria corpo, outras imagens de mulheres desconhecidas 

possibilitaram refletir as relações entre gênero e sexualidade, assim como 

sensualidade e feminilidade na constituição de um corpo sujeito de gênero e 

heterossexualizado/homossexualizado no nível do discurso. Tais imagens também 

trouxeram à tona discursos sobre sexo e sobre a (des)naturalização dos órgãos 

entendidos como sexuais. 

A preferência por conteúdos pornográficos de um dos tumblrs possibilitou-me 

pensar nos deslocamentos da pornografia em relação ao seu lugar em nossa cultura 

e em relação aos discursos produtores do ato sexual enquanto norma que rege 

também o gênero, a sexualidade e o sexo naturalizado como biológico. Assim, os 

órgãos sexuais foram expostos como órgãos produto de uma lógica heteronormativa 

e baseada na reprodução. Foram expostos também como órgãos limite, pois 

estabelecem os limites do sexo. Neste processo, os lugares destinados ao gênero 

feminino na pornografia malestream e os lugares “tomados” pelo gênero feminino no 

sexo lésbico foram problematizados, expondo o caráter construído de tais lugares de 

gênero e de sexo. O sexo heteronormativo, penetrativo e reprodutivo foi por vezes 

invisibilizado nas imagens dos tumblrs, dando lugar a um sexo que, em alguma 

medida, talvez nem fosse reconhecido como tal, dependendo do contexto em que 

fosse exposto, mas que nos tumblrs se deu como possibilidade do sexo, produzindo-

o e, neste processo, fazendo ruir os limites deste. O prazer e a dor expressos na 

face possibilitou pensar sobre como se dá tais sensações e quem está autorizado a 

expressá-las nestes termos. No sexo lésbico, a associação entre as duas foi exposta 

como performatividade de gênero. Além disso, a expressão de prazer desvinculada 

da de dor nas imagens analisadas abriu espaço para se pensar em outras formas de 

prazer desvinculadas da relação direta com as genitálias. 
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A quase ausência de dildos e as posições hierárquicas construídas nas 

imagens de práticas sexuais com ele apontaram que tal sexo limitou-se a reproduzir 

as relações sexuais heteronormativas e cisgênero. Contudo, neste processo expôs 

tais construções como forjáveis e limitadas. Em contrapartida, os dedos e a língua 

ganharam lugar de destaque, constituindo também o sexo lésbico. Foi percebido que 

o sexo anal é produzido a partir de expectativas de gênero, mas que nos tumblrs ele 

se dá como possibilidade de prazer para além da vulva e da vagina, órgãos 

instituídos como sexuais porque dão prazer. A penetração do ânus com línguas e 

dedos nas imagens permitiu também deslocar o ânus do lugar de sujo, tabu. A 

masturbação da vulva expressa nas imagens possibilitou refletir sobre a 

historicidade do ato masturbatório e os discursos que o sustentam, assim como 

sobre o clitóris, seu apagamento na história e sua visibilidade nas imagens 

analisadas. Limites foram atravessados, normas produziram escapes, e o sexo, 

naturalizado, foi exposto enquanto construção, para então ser desconstruído. Vulva, 

vagina, dildo, seios, mãos, dedos, bunda, língua, boca, todos tornaram-se órgãos 

sexuais nas imagens analisadas. 

A terceira instância de análise foi o amor romântico. Sem espaço para uma 

terceira ou quarta pessoa, o amor lésbico se deu nos termos do amor romântico. 

Contudo, por ser lésbico, seja nos acordos de quem segura quem no colo, seja na 

expressão do desejo por ter alguém mais alto do seu lado, seja na expressão de 

amor que chega ao ponto de querer beijar a outra pessoa em público, tal amor 

materializado nas imagens expôs o caráter construído e naturalizador dos discursos 

sobre o amor romântico. Por vezes, a simples mudança de gênero (de mulher e 

homem para duas mulheres) já fazia ruir os discursos do amor romântico, 

historicamente heterossexual. Contudo, muitas imagens reproduziram tais normas, 

construindo o amor lésbico como heteronormativo. As imagens de produtos 

midiáticos com casais lésbicos também permitiram entender como se constitui o 

amor lésbico nos tumblrs analisados, as normas de gênero e sexualidade enquanto 

produtoras de tais relações e, ao mesmo tempo, enquanto incapazes de encerrar as 

possibilidades dos corpos implicados na relação. 

O amor romântico também serviu como estratégia de aceitação e naturalização 

da homossexualidade nas imagens, assim como contribuiu para a naturalização de 

gênero em algumas. Neste processo de naturalização e aceitação, a lesbianidade foi 

aproximada da heterossexualidade nos termos do amor romântico, mas também foi 
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exposta como diferença, quando tratada como sexualidade que precisa se afirmar 

como estável e coerente. Tal processo se deu porque a lesbianidade é 

constantemente deslocada do lugar de sexualidade: é tida como “coisa de amigas”, 

como preparação para uma sexualidade mais “madura” (a heterossexualidade, no 

caso), possibilita que casais de mulheres nas ruas sejam constantemente 

percebidas como irmãs. Assim, nos tumblrs esta questão foi tratada de várias 

formas, inclusive, por meio de deboches, buscando deslegitimar os discursos citados 

acima. Por último, a família tradicional foi reproduzida nos tumblrs analisados. 

Contudo, os casais eram compostos sempre por duas mulheres e, assim, a própria 

família tradicional foi exposta enquanto construção discursiva e hegemônica. 

Por fim, a partir destas imagens também pude me relacionar e conhecer as 

alimentadoras das páginas. Percebi gostos, desejos, vontades, expectativas, 

revoltas. Senti-me muitas vezes tocada pelas imagens, e neste processo também 

pensei nos afetos que elas suscitavam nestas mulheres que as compartilhavam. 

Apesar de o foco desta pesquisa não ter sido as alimentadoras especificamente, 

seus gostos, desejos, suas visões, mas sim os discursos que as imagens 

compartilhadas por elas suscitavam, não pude deixar de pensar que, em alguma 

medida, esta pesquisa também as contemplou, seus desejos, afetos, opiniões 

traduzidas nas imagens que compartilhavam. Também, não posso deixar de pensar 

em como seria interessante conversar com elas, perguntar suas opiniões sobre as 

questões discutidas aqui. Mais uma ideia de sequência para esta pesquisa. Por 

enquanto, contudo, termino por aqui, porque o tempo me obriga. Já a pesquisa, 

bom, esta por si só não tem fim. 
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