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RESUMO
Esta pesquisa busca investigar diferentes abordagens acerca da imagem da mulher
lésbica, especialmente a partir de ações desenvolvidas por artistas visuais lésbicas
atuantes no final do século XIX e decorrer do século XX. Volta-se o olhar para a
historiografia desse período, a fim de discutir as camadas de invisibilidade que
permearam a vida e as produções dessas mulheres. Percebeu-se que, quando as
diferentes poéticas examinadas tomam como assunto as relações afetivas e sexuais
entre mulheres, a marginalidade a que esses trabalhos são submetidos na narrativa
tradicional da história da arte torna-se ainda mais evidente. Para aprofundar o
presente estudo, realizou-se um delineamento metodológico pautado em revisão
bibliográfica, apresentada a partir de estrutura narrativa cronológica. A investigação
pelo viés histórico possibilitou o reconhecimento de distintos contextos socioculturais
em que essas mulheres viviam e produziam artisticamente; além disso, permitiu
vislumbrar como essas configurações sociais eram determinantes nas diversas
manifestações do ser lésbica e, ainda, como refletiam nas imagens produzidas sobre
elas. No que diz respeito à contextualização histórica, utilizou-se como referência
teórica principalmente as autoras Lillian Faderman, Shari Benstock e Elaine
Showalter. As pesquisadoras Adrienne Rich, Margarita Pisano e Jules Falquet, além
de fornecerem suporte para a análise do período contemporâneo, contribuíram com
a base teórica do pensamento feminista que permeia esta dissertação. Em diálogo
com as autoras citadas, evidencia-se a relevância das experimentações poéticas
desenvolvidas pelas artistas Alice Austen, Romaine Brooks, Marie Laurencin, Natalie
Barney, Berenice Abbott, Gisèle Freund, Tee Corinne e do coletivo Lesbian Art
Project. Cada uma delas traz perspectivas distintas para estimular reflexões sobre a
construção e afirmação de múltiplas identidades, experiências e vivências lésbicas.
Por fim, buscou-se ampliar o conhecimento em relação às artistas visuais lésbicas e
a presença dessas mulheres em determinados locais e períodos históricos para,
assim, impulsionar outras narrativas possíveis para a história da arte.
PALAVRAS-CHAVE: artista lésbica, visibilidade lésbica, história da arte, feminismo

ABSTRACT
This research seeks to investigate different approaches to the images of lesbian
women, especially based on actions developed by lesbian visual artists working in
the late 19th century and during the 20th century. The historiography of that period is
analyzed in order to discuss the layers of invisibility that permeated these women's
lives and artistic productions. It was observed that, when the different poetics
examined take affective and sexual relations between women as their subject, the
marginality to which these works are submitted in the traditional narrative of art
history becomes even more evident. To deepen the present study, a methodological
outline based on a bibliographic review was carried out, and it was presented from a
chronological narrative structure. The investigation through the historical perspective
enabled the recognition of different socio-cultural contexts in which these women
lived and produced artistically; moreover, it allowed us to glimpse how these social
configurations were determinant in the various manifestations of being a lesbian and,
also, how they reflected in the images produced about them. With regard to historical
context, the authors Lillian Faderman, Shari Benstock and Elaine Showalter were
used as a theoretical reference. The researchers Adrienne Rich, Margarita Pisano
and Jules Falquet, in addition to providing support for the analysis of the
contemporary period, contributed to the theoretical basis of feminist thought that
permeates this dissertation. In dialogue with the aforementioned authors, it was
highlighted the relevance of the poetic experiments developed by the artists Alice
Austen, Romaine Brooks, Marie Laurencin, Natalie Barney, Berenice Abbott, Gisèle
Freund, Tee Corinne and the collective Lesbian Art Project. Each of them brings
different perspectives to stimulate reflections on the construction and affirmation of
multiple lesbian identities, experiences and ways of living. Finally, this research
sought to expand the knowledge regarding lesbian visual artists and the presence of
these women in certain places and historical periods in order to encourage other
possible narratives for art history.
KEYWORDS: lesbian artist, lesbian visibility, art history, feminism
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INTRODUÇÃO

A presente pesquisa teve origem em inquietações com relação às diversas
lacunas existentes na história no que diz respeito à mulher lésbica, à artista lésbica,
e às imagens lésbicas no campo das artes visuais: Quem são as artistas lésbicas?
Quais delas trabalham ou trabalharam com a temática lésbica? Elas estiveram
presentes nas narrativas da história da arte? De que forma conseguiram produzir,
apesar de todas as barreiras impostas pela sociedade? Houve uma busca pela
identidade lésbica? Como ela se deu? É possível falar de uma única identidade
lésbica? Como ela se reflete nas imagens produzidas? Como se subverte o olhar
masculino, ainda tão presente na história da arte? Como essas mulheres resistiram
às tentativas de ocultamento? Como terei acesso a elas e a suas obras, que
inicialmente parecem tão invisíveis, tão distantes, tão inacessíveis?
A escolha do tema foi impulsionada, também, pelos intermináveis silêncios
obtidos ao procurar referências sobre o assunto. Afinal, como diz Margarita Pisano
(2004), “não há modelos, não há registro, não há rastro, apesar de existirem muitos
ensaios silenciados”1 (PISANO, 2004, p. 80). Eu fui atrás desses ensaios e, entre
tantas perguntas, precisavam existir ao menos algumas respostas, pistas, alguns
caminhos possíveis – mesmo que descontínuos, interrompidos ou cheios de
obstáculos. Ao pesquisar sobre mulheres artistas no Brasil, Luciana Loponte (2012)
escreve que não está em busca de uma única história da arte das mulheres, pois
acredita que o que existe são “histórias, recortes, fragmentos descontínuos,
silêncios, ausências, algumas veredas, veredazinhas” (LOPONTE, 2012, p. 14). É o
mesmo caso, e especialmente o caso, de artistas lésbicas.
Portanto, consciente do desafio, tomei como parte inicial do processo uma
pesquisa acerca da exclusão das artistas mulheres na historiografia da arte. Ao
recuar aos relatos mais remotos, desde Plínio, O Velho, passando por Vasari e
chegando nos historiadores modernos, foi possível observar que as mulheres
artistas que não eram totalmente ignoradas, foram aparecendo e, principalmente,
desaparecendo das narrativas da história da arte (CHADWICK, 2012). Desse modo,
1

São traduções minhas as citações retiradas de livros de língua estrangeira.

8

ficou evidente que, assim como na história das mulheres de modo mais amplo, “o
silêncio mais profundo é o do relato” (PERROT, 2017, p. 17).
Apesar de estarem à margem das narrativas tradicionais, e de haver
significativa dificuldade em encontrar seus rastros, as mulheres sempre produziram
arte (POLLOCK; PARKER, 2013). Uma investigação mais efetiva em relação às
suas vidas e produções foi possível principalmente a partir dos anos 1970,
juntamente com o pensamento feminista que estava sendo desenvolvido e articulado
naquele momento – e que ficou conhecido historicamente como a segunda onda do
movimento feminista. Inicialmente, existiu uma busca pelas mulheres que vieram
antes, em um “trabalho de memória” (PERROT, 2017), junto com o desejo por
legitimação das mesmas. Posteriormente, surgiram ambições mais teóricas:
“pretendia-se criticar os saberes constituídos, que se davam como universais a
despeito de seu caráter predominantemente masculino” (PERROT, 2017, p. 20).
No campo das artes visuais, esse movimento surgiu quando algumas
historiadoras incluíram o pensamento feminista na disciplina da História da Arte –
entre elas estão Linda Nochlin (2016), Griselda Pollock (2013) e Germaine Greer
(1979). A partir do impulso inicial – que é reconhecido como o momento de
lançamento de Por que não houve grandes artistas mulheres?, de Nochlin,
originalmente publicado em 1971 – passou-se a resgatar o trabalho de artistas
ocultadas pela historiografia da arte e, posteriormente, desenvolveu-se uma
discussão cada vez mais profunda em relação à posição das mulheres na história da
arte.
Nesse mesmo momento, e também impulsionadas pela segunda onda do
movimento feminista, algumas lésbicas organizaram-se para discutir suas vivências
e buscar suas próprias referências históricas. A grande questão era: quem é e o que
significa ser lésbica? Autoras como Adrienne Rich (2010; 2019), Monique Wittig
(1992), Cheryl Clarke (1981) e Marylin Frye (1991) trouxeram diversas reflexões
sobre a homossexualidade feminina – as quais serão apresentadas no primeiro
capítulo desta dissertação.
Ao perceber as especificidades da mulher lésbica na sociedade, e após ter
compreendido a marginalidade da mulher artista, pergunto-me sobre a dupla
invisibilidade da artista lésbica. Afinal, “falar de mulheres na História já é complicado,
falar de lesbianismo é quase um crime” (NAVARRO-SWAIN, 2004, p. 31). Entretanto,
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no decorrer da pesquisa, ficou evidente que não se trata apenas de uma dupla
invisibilidade. Foi possível perceber a existência de diversas camadas na
constituição da invisibilidade lésbica, as quais podem ser determinadas por fatores
como raça, etnia e classe. Essa constatação mostrou a pertinência e necessidade
de pesquisas futuras que desenvolvam um maior aprofundamento no que diz
respeito a essas questões.
Sendo assim, a parte inicial do primeiro capítulo discute: a exclusão das
mulheres artistas na historiografia da arte; a mulher lésbica na sociedade; as
camadas de invisibilidade que encobrem a trajetória das artistas lésbicas. Para
abordar as discussões acerca da mulher na história da arte, utilizo como referências
principais as seguintes autoras: Linda Nochlin (2016), Griselda Pollock e Rozsika
Parker (2013), Germaine Greer (1979) e Whitney Chadwick (2012). Para refletir
sobre a mulher lésbica e suas camadas de invisibilidade, apresento argumentos de
Adrienne Rich (2010; 2019), Monique Wittig (1992), Tânia Navarro-Swain (2004),
Marilyn Frye (1991), Stéphanie Arc (2009), Simone de Beauvoir (2016), Jules
Falquet (2002), entre outras.
Ainda no primeiro capítulo está presente um segmento que se volta ao
contexto histórico e social anterior ao século XX – focado, especialmente, nas
poucas aparições das mulheres que se relacionavam com outras mulheres. Além da
narrativa de eventos que parecem atestar a dificuldade da sociedade patriarcal em
lidar com a existência da homossexualidade feminina, são apresentadas as
chamadas “amizades românticas”, assim denominadas nos séculos XVII e XVIII,
investigadas e documentadas no livro Surpassing the Love of Men: Romantic
Friendship and Love Between Women from the Renaissance to the Present, de
Lillian Faderman (1998). São citadas, também, algumas personalidades que ficaram
conhecidas como lésbicas, como a Rainha Cristina da Suécia, a inglesa Anne Lister,
as Ladies of Llangollen, a atriz Charlotte Cushman e as artistas Rosa Bonheur e
Anna Klumpke.
Encerrando o primeiro capítulo, introduzo a vida e obra da fotógrafa Alice
Austen, que atuou principalmente no final do século XIX. Suas imagens, que
mostram abertamente casais de mulheres, compõem um significativo exemplo das
amizades românticas dos séculos XVIII e XIX. Entre as fotografias de Austen,
detenho-me em The Darned Club e Trude and I, ambas de 1891. Para revisar a
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biografia da fotógrafa, utilizo-me das informações do site oficial da artista, Alice
Austen’s House, e de um artigo publicado por Ann Novotny na revista Heresies: A
Feminist Publication on Art and Politics (1977).
É

importante

observar

que

optei

por

uma

narrativa

organizada

cronologicamente, buscando sustentá-la pela revisão dos contextos históricos,
sociais e culturais de cada época – embora ainda muito centrados na Europa e,
posteriormente, nos Estados Unidos. Procurei realizar, também, uma revisão
bibliográfica em relação às artistas lésbicas, elegendo algumas delas como
oportunidade para aprofundar a investigação. Creio que esse levantamento foi
importante, pois, ao expor a atuação consistente dessas mulheres, contribuo para
atestar que elas existiram e trabalharam em seus tempos, embora suas trajetórias
praticamente não tenham sido narradas.
O segundo capítulo engloba o período do modernismo. Para abordar os
assuntos desse período, as autoras utilizadas são: Lillian Faderman (1998), Shari
Benstock (1986), Elaine Showalter (1993), Tirza True Latimer (2005) e Bonnie
Zimmerman (2004). O início do século XX foi bastante simbólico para as mulheres
lésbicas, pois nesse momento difundiram-se discursos de patologização da
homossexualidade feminina, embasadas em ideias de homens que se diziam
especialistas em sexologia. Algumas lésbicas da época acolheram essas ideias,
outras as rechaçaram, enquanto outras viviam alheias a essas teorias – e,
normalmente, escondidas. Apesar de todas as contradições, em determinados
círculos europeus, especialmente na França, as lésbicas tiveram um papel de
destaque. Benstock (1986), acredita que não foi por acaso que as principais
comunidades de mulheres artistas tenham sido estabelecidas por lésbicas e que
justamente as mulheres heterossexuais tenham ficado “nas sombras de seus
colegas masculinos – homens que eram maridos, amantes ou supervisores
literários” (BENSTOCK, 1986, p. X).
Após considerável investigação sobre o período, julguei importante destacar a
figura de Natalie Barney que, apesar de não ser artista visual, foi de extrema
importância para o estabelecimento de um círculo artístico de mulheres lésbicas.
Sua personalidade foi tão significativa para a comunidade lésbica que chega-se a
citar o seguinte: “entre a época de Safo e o nascimento de Natalie Clifford Barney
(entre cerca de 613 a.C. e 1876) há um silêncio lésbico de 24 séculos” (HARRIS
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apud FACCO, 2004, p. 64). Natalie era escritora e sediou em sua casa, em Paris,
um salão literário que durou mais de sessenta anos. Diversos intelectuais da época,
entre mulheres e homens, frequentaram seus salões. Como será visto no
subcapítulo sobre a escritora, Natalie2 fez de sua própria vida uma performance; seu
lesbianismo 3 era claramente parte de seu feminismo (FADERMAN, 1998). Ela
buscou incansavelmente inspirações em suas antepassadas, especialmente em
Safo, e se tornou referência importante para feministas e lésbicas que vieram depois
dela.
Como exemplos de artistas que passaram a explorar a temática lésbica no
período moderno, fazendo uso especialmente da pintura, destaco Romaine Brooks e
Marie Laurencin. Romaine foi companheira de Natalie Barney por mais de cinquenta
anos e retratou diversas outras amantes e lésbicas participantes do círculo
intelectual e artístico europeu. Brooks foi considerada por Chadwick (2012) a
primeira artista a buscar conscientemente por uma nova identidade visual da mulher
lésbica. Como referência para a história de vida de Romaine Brooks, é utilizada a
biografia escrita por Cassandra Langer (2015). Em relação a Marie Laurencin existe
uma grande escassez de fontes consistentes, pois ela foi geralmente citada apenas
como participante do círculo cubista – e os trabalhos que interessam para este
estudo, e que são os mais presentes em sua carreira como um todo, ficaram de lado
nas narrativas historiográficas da arte. Foi encontrado apenas um artigo, de
Elizabeth Otto (2002), que aborda suas obras sob a perspectiva da arte de temática
lésbica.
Para finalizar o segundo capítulo, apresento alguns trabalhos das fotógrafas
Berenice Abbott e Gisèle Freund. Ambas retrataram diversas personalidades e
intelectuais da época, mas o recorte que faço é, novamente, concentrado em
mulheres que tiveram relações afetivas e sexuais com outras mulheres. Utilizo-me
desses retratos para falar não apenas das fotógrafas e suas produções, mas
também das retratadas – criando, assim, um senso de comunidade pautada na
multiplicidade de vivências e experiências. Além disso, interessa-me particularmente
a troca de olhares entre uma lésbica que fotografa outra mulher lésbica ou bissexual:
2

Mencionarei, diversas vezes, os primeiros nomes das artistas abordadas, e não os sobrenomes.
Faço isso com a intenção de desestabilizar a lógica patriarcal de sermos nomeadas pelo sobrenome
paterno.
3
Apesar de ter consciência do uso atual da palavra “lesbianidade”, usarei, ao longo desta
dissertação, o termo “lesbianismo”, por fazer mais sentido em relação aos períodos tratados.
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elas se transformam em seus próprios espelhos e, a partir desses reflexos,
reconstroem-se com base nelas mesmas, e não na tradicional visão falocêntrica.
Seguindo a perspectiva cronológica, o terceiro e último capítulo concentra-se
no período contemporâneo. Este é contextualizado especialmente pela segunda
onda do movimento feminista – a qual foi importantíssima não apenas para pensar a
posição da mulher na história da arte, como também para dar visibilidade às
lésbicas. As discussões durante esse período foram bastante fervorosas nos
Estados Unidos, onde iniciou-se um pensamento feminista lésbico e radical – como
tenho interesse nessa perspectiva, as referências e exemplos estarão mais
centrados nesse contexto.
O primeiro exemplo utilizado para discutir as manifestações artísticas do
período em questão é o Lesbian Art Project. O LAP, como é chamado, desenvolveuse no ambiente do reconhecido projeto Woman’s Building, em Los Angeles (EUA),
por iniciativa de Arlene Raven e Terry Wollverston. Acredito que o LAP tenha
relevância por ter buscado criar uma metodologia educacional para mulheres
lésbicas, especialmente dentro do campo das artes visuais. Em seu âmbito foram
desenvolvidas, ainda, pesquisas de resgate histórico e trabalhos em arte que
refletiam sobre as vivências lésbicas.
Tee Corinne é a artista que encerra o último capítulo deste trabalho. A escolha
se deu justamente pelo fato de que esta artista procurou abranger, ao longo de sua
produção, os mais variados aspectos da existência lésbica: buscou referências de
suas antepassadas; explorou imagens sexuais entre mulheres; procurou incluir
mulheres fora dos padrões tidos como tradicionais; realizou autorretratos e diversos
retratos com suas amantes. Em suma, a partir de uma revisão de seu trabalho
artístico, fica nítida a busca incessante por diferentes possibilidades de
representações e visualidades lésbicas. Nas palavras da própria artista: “Eu tentei,
sempre, mover-me a partir de uma posição de honestidade, ser fiel às minhas
paixões e seguir minha visão onde quer que ela pudesse me levar” (CORINNE,
1997, p. 4).
A partir do trabalho de Tee, desenvolvo uma breve reflexão sobre arte lésbica:
o que é, afinal, arte lésbica? Quem espera-se que produza arte lésbica e o que a
distingue? Existe uma sensibilidade, um olhar lésbico? Para aprofundar essas
questões, são apresentados alguns pensamentos de mulheres que produziram
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textos e análises acerca do assunto, entre elas Harmony Hammond (2000), Tessa
Boffin e Jean Fraser (1991), Terry Wolverton (2011) e a própria Tee Corinne (1997).
A pesquisa abrange trabalhos desenvolvidos até o início dos anos 1980,
considerando que, a partir de então, a produção e a inserção da artista lésbica no
campo da arte contemporânea – bem como da exploração da temática por parte de
artistas lésbicas – conquista espaço e volume significativos, o que exigiria uma
investigação muito mais extensa. A escolha foi pautada, também, no desejo de
evidenciar dois momentos – especialmente o início do século XX e, depois, a
década de 1970 – nos quais os movimentos feminista e lésbico foram muito fortes e
expressivos.
O recorte teórico delimita-se às teorias ligadas ao feminismo lésbico-radical –
a partir das autoras nomeadas anteriormente, ao citar os segmentos da lésbica e da
dupla invisibilidade da artista lésbica. Incluo, ainda, ideias advindas de um feminismo
radical mais atual e centrado na América Latina, que é o caso das pesquisas
desenvolvidas pela feminista chilena Margarita Pisano (2004).
Para o presente estudo, busquei realizar, inicialmente, uma retomada
histórica de momentos significativos e que, de alguma forma, fomentaram ou
moldaram as vivências lésbicas – refiro-me, especialmente, aos aspectos da vida
social, que produzem reflexos na produção artística de cada época e nas
(im)possibilidades de sua circulação. O resgate é necessário justamente porque
houve – e ainda há – diversas tentativas de apagamento das experiências e desejos
entre mulheres. Sobre essa memória velada das relações entre mulheres, “temos
que encontrá-la e significá-la no tempo, registrá-la e fazê-la sair do lugar de nada”
(PISANO, 2004, p. 74). Desse modo, estando atenta ao contexto social e cultural de
cada época, assim como às tentativas de ocultamento dessas vivências/identidades,
pude enxergar mais claramente as presenças ou ausências das lésbicas em alguns
âmbitos artísticos.
Por meio desta pesquisa, portanto, procuro dar força às investigações já
existentes em determinados nichos internacionais e impulsionar, no meio brasileiro,
as discussões em relação às lésbicas dentro do campo das Artes Visuais. Até o
momento, no Brasil, essa perspectiva parece-me um tanto incipiente e, por isso,
busquei trazer conteúdos que possam criar uma base para investigações futuras.
Além disso, pretendo mostrar um pouco da potência do trabalho dessas mulheres,
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as quais produziram incansavelmente em direção aos seus ideais e espaços de
afirmação. Apesar de tantas barreiras e ocultamentos, de mecanismos e ações para
torná-las invisíveis, elas construíram suas próprias formas de visibilidade.
Nas palavras de Boffin e Fraser, “o olhar lésbico é um ato transgressivo. E a
transgressão é o primeiro passo para uma nova definição e um novo marco’’
(BOFFIN; FRASER, 1991, p. 58). Portanto, é sob esta perspectiva de transgressão,
de subversão, que proponho pensarmos os trabalhos das artistas que serão
apresentadas e, a partir disso, construir novos relatos e novos horizontes.
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