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RESUMO 

 

Este artigo tem como objetivo discutir a histórica invisibilidade conceitual lésbica nos 

principais veículos midiáticos e nas pesquisas acadêmicas, contrapondo-a com a 

homogeneidade masculina e androcêntrica no seio dos estudos e discussões sobre a 

homossexualidade, especialmente no começo do século XX. Toma-se como parâmetro a 

teoria queer, a fim de se analisarem noções pontuais, como sexualidade, identidade e 

gênero, visando a perceber de que forma a mídia e a academia retratam a lesbianidade, 

bem como a tendência atual de estudos e seus principais desdobramentos, e ainda como 

estas identidades sob a luz das teorias pós-modernas podem ser compreendidas na 

dimensão política. 

 

Palavras-Chave: Gênero. Teoria Queer. Lesbianidade. Mídia. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Vem de Michel Foucault (2006, p. 100) a idéia de que a sexualidade nada mais é 

do que um dispositivo histórico que se traduz em uma grande rede superficial (em 

oposição a uma realidade subterrânea apreendida com dificuldade) na qual estão 

encadeados uns nos outros a estimulação dos corpos, a intensificação dos prazeres, a 

incitação ao discurso, a formação dos conhecimentos, e o reforço dos controles e das 

resistências, através de determinadas estratégias de saber e de poder. 

Para o estudioso, engendrou-se o conceito de sexualidade a partir do final do 

século XVIII, visando ao controle e ordenamento da população, pela tentativa de 

estabelecimento do diálogo com outros campos de conhecimento, a fim de se 

constituírem regras e normas a serem sustentadas por instituições jurídicas, religiosas, 

pedagógicas e médicas. 
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Assim, a gênese da noção de sexualidade conduz à constatação de que esta se 

insere em um universo de símbolos, signos, conceitos, normas, padrões, etc., no qual a 

significância de certos elementos não pode ser desprezada, como expressões verbais, 

idéias, ícones e mesmo o próprio ritual e a fantasia em relação ao corpo. A sexualidade, 

de fato, está evidentemente ligada, de maneira inconsciente, ao processo de 

desenvolvimento das culturas em geral, haja vista estar perpassada por um sem número 

de escolhas morais e disciplinares, sejam de caráter individuais, institucionais (escola, 

igreja, mesquita, clube...) ou até mesmo estatais. É no seio da cultura que se determina, 

processualmente, e se consolida, através de lugares-comuns, chavões, palavras, e juízos 

de valor, os dualismos aceitos quase que sem questionamento entre o normal e anormal; 

o saudável e o doentio; o certo e o errado; o homossexual e o heterossexual, etc. 

Nos dias atuais, as mídias de todos os tipos vêm assumindo uma posição 

sobrelevada na sociedade, como divulgadoras, mantenedoras e – por que não dizer – 

criadoras de cultura. O que antes era privilégio das principais instituições detentoras do 

poder agora é também propriedade do ente midiático, motivo pelo qual variados estudos 

têm sido feitos relacionando sexualidade, sociedade e mídia, mormente no que se refere 

à exposição de certos atores sociais nos meios de comunicação mais popularmente 

aceitos e divulgados. 

Nesse contexto, duas novas vertentes se abrem para séria análise: num primeiro 

plano, os estudos de gênero despontam, especialmente a partir da década de 80, como 

forma de (re)descoberta da sexualidade feminina, através da desconstrução conceitual 

que possibilita discutir o que vem a ser a mulher e o que vem a ser o homem, 

permitindo enxergar estas duas categorias como construções sociais, com significados 

atribuídos a uma e ao outro por meio da história. Por outro lado, a homoafetividade 

enquanto matéria de debate social e acadêmico tomou corpo nas últimas décadas, não 

obstante os entraves observados e as variadas lutas que prosseguem até hoje. Ainda 

assim, percebe-se uma dificuldade em se delinear com mais acuidade uma identidade 

lésbica, especialmente quando olhamos nas vitrines sociais – as mídias – principalmente 

as mais populares, como a televisão, os jornais e revistas de grande circulação e a 

internet.  

Por isso, o interesse em perceber e deslindar esse assunto encaixa-se com a 

necessidade de retirar milhões de mulheres lésbicas, meras expectadoras, da plateia da 

sociedade e reposicionar alguns holofotes sobre elas, dando-lhes seu devido local 
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enquanto dotadas de uma identidade visível e aceitável. Para tanto, buscamos apoio 

principalmente na teoria Queer, a qual abrange os estudos gays e lésbicos, buscando 

assinalar o lugar do homossexual dentro da cultural contemporânea, em todas as suas 

vertentes de relações sociais, observando-o quanto às inúmeras facetas sociais, étnicas, 

nacionais, entre outras, sem, contudo, efetuar generalizações globalizadas, antes, 

“investindo na diferença como a única forma de perceber o seu lugar e os sentidos que 

gera” (LUGARINHO, 2001, p. 36-7). 

 

2 OS ESTUDOS DE GÊNERO E A REDESCOBERTA FEMININA 

 

A “invisibilidade” do lesbianismo pega carona com a própria dificuldade de 

posicionamento sociocultural da mulher, constituindo-se em uma preocupação histórica. 

Na realidade, é somente com a gênese e o crescimento dos estudos feministas, que 

tomam fôlego após os anos 70, que se pode falar em definição dos estudos de gêneros, 

não obstantes a própria dificuldade teórica de definir o conceito. 

De fato, uma teoria geral sobre o gênero é ainda ponto de cizânia entre 

estudiosos. Para Scott (1988, apud KOFES, 1993), gênero é uma categoria analítica, 

cujo objeto de estudo seria a diferença sexual, tomando-se em consideração o 

conhecimento produzido nesse estudo como algo sempre relativo e determinado através 

da complexidade e amplitude dos variados quadros epistêmicos que envolvem não só 

idéias, mas também tudo aquilo que tem a ver com as relações sociais. Passos (1999, p. 

54) acrescenta que o gênero é “uma categoria de análise importante que atravessa quase 

todos os níveis do social, incluindo: a família, o trabalho, o prestígio, a idade, etc.”. 

Strathern (1988, apud KOFES, 1993), por seu turno, encara o gênero não como uma 

categoria analítica, mas como categorias de diferenciação, isto é, deveria ser visto como 

as categorizações de pessoas, artefatos, eventos, sequências e tudo o que desenha a 

imagem sexual, por meio do qual as diferenças entre o feminino e o masculino seriam 

desenhadas nas idéias das pessoas para fins de efetividade das relações sociais. 

Faz-se mister esclarecer que, ao estudar gênero, deve-se tomar como ponto de 

partida a organização social da diferença sexual, não apenas considerando as diferenças 

físicas e naturais entre mulheres e homens, mas estabelecendo significações para 

diferenças corpóreas, visto que “as diferenças entre os sexos constituem um aspecto 
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primário da organização social, e [...] estas diferenças são fundamentalmente culturais” 

(KOFES, 1993, p. 21). 

Simone de Beauvoir (2002), já no seu tempo, buscou problematizar e 

desconstruir o pensamento essencialista que naturalizava características e 

comportamentos femininos atribuídos à mulher. Apesar de ainda não dispor do termo 

“gênero”, ela já o havia conceituado, mostrando que ninguém nasce mulher, mas se 

torna mulher, muito menos nasce homem, mas se torna homem. Dessa forma, ser 

homem ou ser mulher consiste, necessariamente, em uma aprendizagem, pois as pessoas 

aprendem a se conduzir como mulher ou como homem, conforme a socialização que 

receberam, não necessariamente de acordo com o seu sexo biológico (SAFFIOTI, 2000, 

p. 23). 

Schiebinger (2001) considera que os estudos de gênero na atualidade tomaram 

seu contorno a partir, principalmente, da análise da figura feminina na sociedade 

contemporânea, como uma forma de reação à ciência historicamente androcêntrica. Para 

Sandeberg (2002), o androcentrismo na ciência tem sido motivo de exclusão da mulher 

dos processos de investigação, ao se lhes negar autoridade epistêmica, fomentando o 

menosprezo pelos estilos e modos cognitivos ditos “femininos”.  Além disso: 

 

[...] o androcentrismo tem contribuído para a produção de teorias sobre as 

mulheres que as (nos) representam como seres inferiores, desviantes ou só 

importantes no que tange aos interesses masculinos, tal como acontece com 

as teorias de fenômenos sociais que tornam as atividades e interesses 

femininos menores e obscurecem as relações de poder entre os sexos [...]. O 

androcentrismo vem produzindo conhecimentos em ciência e tecnologia que 

não apenas não são úteis para as mulheres e outros segmentos subordinados, 

como vêm alimentando e reforçando as hierarquias de gênero, bem como 

outras hierarquias sociais (SANDEBERG, 2002). 

 

Assim, colocar a mulher como centro dos estudos de gênero, tomando como 

princípio a teoria feminista, é uma forma de reparação sócio-histórica ímpar, não 

necessariamente a única, mas suficientemente forte para que se compreenda a posição 

desse ser social dentro do contexto geral da modernidade (NYE, 1995). Conforme 

explica Costa (1998, p. 134), “um dos principais ganhos que o conceito de gênero 

trouxe, quando aliado às correntes estruturalista e pós-estruturalistas, foi a negação 

epistemológica de qualquer tipo de essência à mulher”, pois “mais que tudo, o gênero 

nos permitiu teorizar com mais destreza as complexas e fluidas relações e tecnologias 

de poder”. 
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Este novo olhar sobre a realidade traz como ponto fundamental a 

dessensialização (inclusive) da mulher; gênero, portanto, é um conceito que situa 

características ditas femininas e masculinas no que tange às relações sociais designadas 

a cada um dos sexos, dando significado às relações de poder existente nas hierarquias 

que compõem esta esfera do social. Conforme Scott (1995, p. 80), “o gênero é um 

elemento constitutivo das relações sociais baseadas nas diferenças que distinguem os 

sexos: o gênero é uma forma primária de relações significantes de poder”. 

Em relação ao binômio sexo/gênero enquanto uma dicotomia que atribuía a um 

como sendo uma herança cultural (gênero) e ao outro como se fosse algo natural-

biológico (sexo), era bastante pertinente essa descrição, fazendo todo o sentido no que 

tange às discussões entre as correntes pela Igualdade em oposição às correntes pela 

Diferença dentro do próprio movimento feminista. Segundo Conceição (2009), estas 

primeiras teorizações que davam conta do conceito de gênero apresentavam estas 

posturas dicotômicas, e principalmente este dualismo (sexo/gênero) não se sustenta 

mais frente às críticas que atualmente tem recebido. 

Este modo de pensar sobre sexo e gênero passa, então, a ser questionado já nos 

anos 80 e 90 por correntes pós-modernas, as quais se contrapõem às teorias tradicionais 

de paradigma identitário, provocando a sua intensa reestruturação. Dessa maneira, 

outras correntes são levadas a repensarem o modelo em voga (sexo/gênero), bem como 

de “reavaliar e atualizar suas questões e esquemas analíticos de forma a poder responder 

ou incorporar certas premissas trazidas por essa nova visão de mundo” (HITA, 2002, p. 

323). 

Para Scott (1995), o gênero implica em quatro elementos interrelacionados, a 

saber: os símbolos, culturalmente disponíveis; os conceitos normativos que expressam o 

significado do símbolo, limitando e contendo as possibilidades de interpretação, 

presentes nas doutrinas científicas, religiosas, educativas ou jurídicas, tomando a forma 

de uma oposição binária; a compreensão do gênero para além do sistema de parentesco, 

“o gênero é construído através do parentesco, mas não exclusivamente; ele é construído 

igualmente na economia e na organização política, [...], operam atualmente de maneira 

amplamente independente do parentesco”; e as identidades subjetivas. 

Atualmente, o conceito de gênero vem sendo trabalhado por meio de um intenso 

esforço de desconstrução da secular oposição binária entre sexo/gênero. Sardenberg 

(2004) explica que o advento do conceito de gênero tornou possível a abertura de 
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caminhos para a desnaturalização do feminino e do masculino, ao tempo que também 

sinalizou para uma problemática que se desdobrava entre o feminismo da modernidade 

e o feminismo da pós-modernidade. 

Dessa forma, podemos afirmar que vêm sendo feitos esforços conjuntos para 

reparar séculos de invisibilidade feminina, especialmente na tentativa de se 

compreender a construção identitária da mulher e sua relação com as várias 

categorizações do gênero. Nesse ponto, as questões que envolvem a sexualidade 

também são passíveis de análise, conforme observado nas palavras de Foucault (2006, 

p. 116-117): 

 

A sexualidade é o nome que se pode dar [...] à grande rede da superfície em 

que a estimulação dos corpos [...] a incitação ao discurso, a formação dos 

conhecimentos, o reforço dos controles e das resistências, encadeiam-se uns 

aos outros, segundo algumas grandes estratégias de saber e de poder.  

 

A partir do que foi lido, percebe-se que há algo além do que apenas as questões 

de gênero para esboçar as relações entre “saber e poder” na manutenção do ethos social 

e na construção da physis do ser humano, referida por Heidegger (1987). Deve-se estar 

atento, também, à sexualidade enquanto elemento formador dos papéis que a sociedade 

atribui às pessoas, determinando os gêneros adequados a cada um, conforme seu sexo 

biológico, condicionando as possibilidades físicas de ambos os sexos, as quais são 

munidas de significados sociais, e delimitando os espaços que cada um deve ocupar 

(PASSOS, 1999). Nas palavras de Sturaro (2000, p. 315): 

 

Tradicionalmente, operou-se a distinção entre sexo e gênero, para designar 

aquele como o conjunto de componentes biológicos, anatômicos, 

fisiológicos, etc., que diferenciam o homem e a mulher, classificando-os 

como macho e fêmea. Já a expressão gênero, separa homens e mulheres pelas 

exigências sociais da heterossexualidade, fazendo-se, agora, a distinção entre 

o masculino e o feminino, que impõem a dominação do primeiro em relação 

ao segundo. 

 

Com isso, evidencia-se que a identidade de gênero, ou seja, a correspondência 

do referencial interno do indivíduo ao próprio corpo, é um processo gradativo, no qual o 

indivíduo precisa definir o papel que deseja ter na sociedade e de que forma seguirá os 

estereótipos de papéis sexuais. Para Cancissu (2007, p. 13): 

 

Neste processo define-se também uma orientação sexual, que diz respeito ao 

interesse ou atração sexual. O termo orientação sexual é usado em 

substituição ao termo preferência sexual, este último um termo histórico 

cunhado em contraposição ao conceito de perversão. Deste modo, a 

identidade sexual é a autopercepção da própria orientação sexual, ou seja, a 
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direção do desejo erótico, seja este heterossexual, homossexual, bissexual ou 

não-sexual. 

 

Nesse sentido, é interessante a idéia de Passos (2000, p. 46), para quem a mulher 

não é por causa do seu sexo, mas se torna pelo que lhe é ensinado e cobrado, em 

decorrência do sexo biológico. Isso significa que a sexualidade feminina, para a atual 

sociedade ainda enviesada pelo androcentrismo, significa adotar a postura consagrada 

tradicionalmente, na reprodução circular da heteronormatividade, a ideologia dominante 

de que as relações de gênero devem ser exclusivamente as da heterossexualidade, tendo 

como base a visão tradicionalista da família (pai, mãe, filhos) como a maneira 

apropriada de as pessoas viverem (OSWALD, BLUME; MARKS, 2005). Nessa visão, 

ser heterossexual é ter acesso aos fundamentos sociais privilegiados, sem necessidade 

de justificativas, explicações, políticas sociais e de inclusão (MAIA; CRUZ, 2000). 

Conforme Crenshaw (2002, p. 173): 

 

Assim como é verdadeiro o fato de que todas as mulheres estão, de algum 

modo, sujeitas ao peso da discriminação de gênero, também é verdade que 

outros fatores relacionados a suas identidades sociais, tais como classe, casta, 

raça, cor, etnia, religião, origem nacional e orientação sexual, são 'diferenças 

que fazem diferença' na forma como vários grupos de mulheres vivenciam a 

discriminação. Tais elementos diferenciais podem criar problemas e 

vulnerabilidades exclusivos de subgrupos específicos de mulheres, ou que 

afetem desproporcionalmente apenas algumas mulheres (grifo nosso). 

 

Dessa forma, não bastasse o véu histórico que está sendo rasgado pela discussão 

científica contemporânea, quanto ao simples fato de serem do sexo feminino, as 

mulheres que têm a coragem de se assumirem perante a família e a sociedade como 

indivíduos bissexuais ou homossexuais são alvo de dupla carga de preconceito, tanto 

pelo seu posicionamento social e identitário como pelo apagamento de seu lugar, uma 

invisibilidade desconcertante. 

 

3 IDENTIDADE LÉSBICA E INVISIBILIDADE 

 

Apesar de os estudos feministas há muito tempo virem discutindo e 

desconstruindo amplamente as noções do que vem a ser “homens de verdade” e 

“mulheres de verdade”, ainda hoje se encontram presentes no imaginário social, em 

contextos os mais diversos, como nas expressões “homem não chora” ou “isso não é 

coisa de menina!”. Para Foucault (2006), as desigualdades sociais existentes entre 
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homens e mulheres e entre homossexuais e heterossexuais possuem a mesma origem, 

redundando no que o filósofo chamou de “psiquiatrização do amor perverso”, levando a 

homossexualidade a ser considerada durante muitos séculos como uma doença 

psiquiátrica. 

Diante desse tipo de contexto, é inevitável a pergunta: é realmente possível se 

falar em uma identidade lésbica? A cultura ocidental consagrou um estereótipo negativo 

da lésbica como a mulher que se afasta do feminino, como uma pessoa masculinizada, 

grosseira, mal-educada, enferma, pervertida, feia, incompetente sexualmente, 

traumatizada com homens ou com a humanidade. Circula também a idéia de que essas 

mulheres são sexualmente insatisfeitas, alvo da “conquista especial” pelos homens, que 

poderiam conduzi-las novamente à “normalidade”, entre outros pensamentos que 

povoam o imaginário coletivo. Até mesmo em alguns círculos homossexuais femininos, 

o questionamento identitário também aparece, apresentando uma tendência ao exagero 

político, indo além das questões relacionadas ao desejo e à simples prática sexual, para 

discutir a própria condição feminina. 

O Brasil configura-se como um dos países onde menos se publica, se estuda ou 

se lê a respeito da lesbianidade.  Resende (2010) explica que data de 1956 o primeiro 

livro em língua portuguesa, no Brasil, que se debruça sobre o tema da lesbianidade: 

“Contribuição ao estudo da homossexualidade feminina”, de Iracy Doyle. O restante do 

século XX viu apenas mais três livros que tratam com alguma significância do tema, e 

que por isso mesmo são clássicos sobre o assunto, sendo que dois deles já estão 

esgotados: “O lesbianismo no Brasil”, de Luiz Mott (1987), e o outro, de Denise 

Portinari, “O discurso da homossexualidade feminina”. O único ainda encontrado para 

aquisição é “O que é lesbianismo”, de Tânia Navarro-Swain, editado em 2000. 

Nas primeiras décadas do século XXI, o mercado editorial brasileiro continua 

apresentando pouquíssimas publicações que tratam a lesbianidade com o devido 

destaque. Quase sempre, matérias que versam sobre a homossexualidade podem ser 

encontradas com profundidade apenas quando veiculadas em revistas, jornais ou outros 

periódicos dirigidas ao público gay masculino. A lesbianidade, por sua vez, acaba 

circunscrita a pequenos apontamentos em publicações dispersas no universo gay, mas 

especialmente dirigidas aos transexuais e em publicações feministas. Infelizmente, até 

nesse momento é possível perceber a dominação da figura antropocêntrica em 

detrimento da mulher. 
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André Fischer, dono do maior portal LGBT do Brasil - o Mix Brasil -, e 

proprietário de um pequeno império voltado para o público gay brasileiro, explica a 

dificuldade em se editar uma revista voltada para o universo lésbico: 

 

Eu trabalho há 15 anos no mercado e sei quem acessa o site. Nós temos uma 

área no site que chama Cio, para meninas. A audiência lésbica nunca passou 

de 10%, nas nossas pesquisas do site. Damos um espaço muito maior do que 

esses 10% para a questão das meninas, cerca de 15%, 20% do nosso 

conteúdo. Eu tenho um público lésbico que vai ao Festival e eu tenho que ter 

uma programação para isso. Temos que discutir essa questão, dar visibilidade 

apesar do público não passar de 10%. É uma questão importante. Mas na 

hora que eu vou fazer uma revista que vai contar com as vendas em banca e 

com os anunciantes, meu público é masculino (FISCHER, 2007). 

 

Com isso, o que se percebe é que tanto o mercado editorial brasileiro como a 

maior parte das pesquisas acadêmicas nacionais voltadas para o universo queer 

demonstram uma hierarquia de gênero substancialmente focada nos sujeitos do sexo 

masculino. Quanto a isso, Leal e colaboradores (2008) apresentam em suas pesquisas o 

reflexo da vida social comumente observada nas páginas da mídia, na qual, mesmo nas 

produções voltadas para o público LGBT, o homem tem primazia em relação a 

matérias, capítulos de coletâneas e mesmo em livros, revistas e teses inteiras. Assim, 

são pouquíssimas as matérias em que a identidade lésbica é discutida quando comparada 

às identidades gay e travesti, demonstrando a relativa invisibilidade da lesbianidade, 

fator que incomoda, no momento em que obstrui o livre debate sobre o tema e o 

acréscimo de conhecimento. 

De fato, a invisibilidade lésbica atinge até a academia. Uma pesquisa num dos 

maiores repositórios digitais brasileiros de teses e dissertações, o portal Domínio 

Público (http://www.dominiopublico.gov.br), ligado ao Capes, com mais 175.000 textos 

disponíveis para consulta, contava, no final do mês de março de 2011, com pouco mais 

de uma dúzia de trabalhos defendidos, quando utilizadas na busca as palavras-chave 

“lésbica(o)”, “lesbianismo”, “lesbianidade” ou “homoafetividade feminina”. Tal 

situação é característica de outros países além do Brasil, haja vista que, na Espanha, 

Simionis (2007, p. 112) tenha referido a uma presença lésbica na cultura como sendo 

“fragmentária, dispersa, ambígua e muitas vezes baseada em hipóteses difíceis de 

provar. Precisa de muita investigação”. 

Esse silêncio midiático e acadêmico sobre a identidade lésbica tem sido a causa 

da grande falta de concretude historicista sobre o tema. Excetuando-se os poucos livros 

e artigos mais antigos, pode-se dizer que a história da lesbianidade tem sido delineada 
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desde o fim dos anos 90, com o advento e popularização da internet, a partir do 

crescimento das listas de discussão virtuais, blogs e outros recursos digitais. Essa 

visibilidade mais ampliada tem feito com que vários pesquisadores, e não apenas 

feministas engajadas ou membros e representantes do movimento LGBT, se interessem 

em empreenderem estudos em um nicho totalmente amplo e praticamente inexplorado. 

Além disso, o interesse acadêmico tem sido fomentado pelas crescentes alusões 

à lesbianidade presentes em filmes, seriados estrangeiros (como “The L World”, 

distribuído pela Fox Filmes do Brasil) e especialmente em novelas da Rede Globo de 

televisão (RESENDE, 2010). Quanto a esta última faceta midiática, tome-se como 

exemplo notável o trabalho do grupo Cultura e Sexualidade (CUS), do Centro de 

Estudos Multidisciplinares em Cultura (CULT), da Universidade Federal da Bahia, 

coordenado pelo professor Dr. Leandro Colling, cuja pesquisa tem como objetivo 

analisar todas as telenovelas exibidas pela Rede Globo de Televisão que contiveram em 

seu enredo personagens não-heterossexuais (lésbicas, gays, bissexuais, travestis, 

transexuais, transgêneros e intersexos). Na metodologia usada pelo projeto, é notória a 

influência da teoria queer, buscando-se a crítica das representações dos não-

heterossexuais dentro do modelo heteronormativo (COLLING, 2010). Desde sua 

fundação, em 2008, o grupo já havia publicado 27 artigos, e muitos outros ainda estão 

no prelo, sendo que grande parte deles enfoca a lesbianidade sob um caráter 

universalista e contextualizado. 

Os recentes estudos têm demonstrado uma incipiente, porém crescente, tentativa 

de lançar luz sobre o mundo lésbico. Mesmo o Brasil não sendo tradicionalmente o 

berço de personagens homossexuais de maior profundidade e complexidade, ainda 

assim é perceptível a tendência, na televisão, mormente nas telenovelas, de representar a 

lesbianidade sob uma luz menos caricata e mais próxima do real, chamando a atenção 

dos pesquisadores ligados à teoria queer.  Dentre os personagens mais destacados, que 

fizeram jus a aprofundamentos acadêmicos pontuais, figuram o casal Glorinha (Isabel 

Ribeiro) e Roberta (Regina Viana), as quais seriam as primeiras mulheres a trocarem 

beijos (desfocados e escondidos pela passagem do bondinho do Pão-deAçúcar, no Rio 

de Janeiro) na televisão brasileira, numa cena exibida em 1974, no último capítulo de 

“O Rebu”, de Braúlio Pedroso, que era transmitida às 22 horas (RESENDE, 2010); 

Rafaela (Christiane Torloni) e Leila (Silvia Pfeifer), da novela Torre de Babel, de 1999, 

no papel de um casal de lésbicas de classe alta; as adolescentes lésbicas Clara (Aline 
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Moraes) e Rafaela (Paula Picarelli), do folhetim “Mulheres Apaixonadas”, de Manoel 

Carlos, exibida em 2003, na qual houve um cuidado em se evitar nas personagens 

algum tipo de gestualidade estereotipada (LOPES, 2008). Eleonora (Mylla Christie) e 

Jennifer (Bárbara Borges) na novela Senhora do Destino, de agnaldo Silva, exibida pela 

Rede Globo entre os anos de 2004 e 2005, foram consideradas bastante femininas 

(GOMIDE, 2006), agindo “de forma não-estereotipada e [...] completamente inseridas 

dentro de um comportamento heterossexual” (LIMA, 2008, p. 9). 

Olhando essas representações midiáticas sob o enfoque queeriano, há que se 

concordar com Colling (2010, p. 14), para quem, nas telenovelas: 

[...] os corpos estão normatizados e aprisionados pela matriz hegemônica, 

disciplinadora e coercitiva. Trata-se, no final de contas, de uma pobreza de 

opções. A heteronormatividade, motor da homofobia, não foi transgredida 

nem na performatividade de gênero e nem pelos corpos.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Não é necessário ser mesquinho ao se analisar o construto histórico e os débitos 

que a sociedade tem para com a identidade lésbica. Por um lado, o apagamento quase 

completo do lugar e do papel das mulheres lésbicas na história precisa ser 

reconsiderado, e o conteúdo resgatado; por outro viés, contudo, uma nova realidade se 

apresenta, na qual as próprias lésbicas e seus representantes, amigos e estudiosos, 

movido pela celeridade da comunicação digital e maior e melhor acesso às mídias 

potencializa o crescimento de um arcabouço de conhecimento que favorece a 

(re)construção de uma identidade necessária, seja no nível individual, seja no grupo. 

As produções midiáticas e acadêmicas vêm ganhando espaço no Brasil e no 

mundo, tanto com o apoio de entidades governamentais e de fomento à pesquisa, como 

por movimentos LGBT, o que começa a trazer mudanças concretas nas representações 

da lesbianidade. Apesar disso, a pavimentação do caminho é ainda tortuosa, ao se 

perceber quão longo é a estrada até que não seja necessário atribuir nenhum tipo de 

rótulo às pessoas conforme sua sexualidade, quando os homossexuais poderão ter o 

mesmo tipo de tratamento dado aos heterossexuais na mídia. Ainda se trabalha tendo 

por base o parâmetro heteronormativo, o que, de acordo com a teoria queer, pode fazer 

com que a adoção de uma política de identidade venha a se tornar cúmplice desse 

sistema contra o qual ela pretende se insurgir. Por isso, Louro (2004) propõe uma 

política pós-identitária, cujo objetivo seria a crítica à oposição 
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heterossexual/homossexual, ao invés de defender a apreensão de um modelo que 

seguiria uma identidade essencialista. 

Não há como negar que, no Brasil, houve um aumento na quantidade de 

personagens homossexuais e de citações na mídia de caráter não-pejorativo. Hoje em 

dia, a mulher homossexual é cada vez menos associada à pessoa frígida, destituída de 

sexualidade, ou à coitadinha que sofreu por um homem e tornou-se desgostosa e 

amarga. Entretanto, conforme Facchini (2005), o Brasil ainda é incipiente nos estudos 

lésbicos, e por isso deve-se denunciar a escassez de abordagens envolvendo a 

homoafetividade feminina, sob pena de se continuar a tendência secular a sua 

invisibilidade, o que dá espaço para um retrocesso às visões redutoras e estereotipadas 

da lésbica ou da identidade lésbica negativas. 

Também é preciso ter em vista que quando nos debruçamos no campo político 

faz-se necessário o evidenciamento de tais identidades, em especial, tratando-se de 

grupos marginalizados, como é o caso das mulheres lésbicas. A importância disto 

consiste no fato de que não podemos falar em homofobia ou lesbofobia se não falamos 

em homossexuais (mulheres lésbicas), assim como não podemos discutir racismo se não 

falamos em negros; inclusive a discussão sobre políticas especiais voltadas para 

determinado grupo, seja ele o de mulheres ou o de homossexuais assim como o de 

negros, perde todo o seu sentido, uma vez que não existem mais identidades: “políticas 

especiais voltadas para quem?” 

Portanto, o local da mulher na sociedade, e a defesa de seus direitos a 

perspectivas mais amplas, devem ser constantemente revisto e discutido, haja vista a 

posição da sociedade nesse contexto. É necessário analisar de que forma se processa a 

perpetuação do poder dentro da sociedade, levando-se em conta o lugar subjetivo da 

mulher lésbica em face de sua condição como cidadã. Por isso, é necessário que a mídia 

assuma seu real papel nessa difusão, em especial no tratamento adequado a essa parcela 

da população, o que deve ser devidamente analisado e difundido. 
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