
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE ARTES, COMUNICAÇÃO E DESIGN 

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

AGNES DO AMARAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CONSTRUÇÃO DAS IDENTIDADES LÉSBICAS NA LITERATURA E 

JORNALISMO BRASILEIRO: UM MAPEAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 

2016 



 

 
 

AGNES DO AMARAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CONSTRUÇÃO DAS IDENTIDADES LÉSBICAS NA LITERATURA E  

JORNALISMO BRASILEIRO: UM MAPEAMENTO 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao 
curso de Comunicação Social, com habilitação 
em Jornalismo, da Universidade Federal do 
Paraná (UFPR). 
Orientador: Professor Dr. José Carlos Fernandes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 

2016  



 

 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço, primeiramente, ao orientador José Carlos Fernandes pelo apoio e parceria 

durante não só a monografia, mas toda faculdade. Creio que o desenvolvimento deste trabalho a 

partir da ideia inicial não seria possível sem sua ajuda, Zeca, obrigada pela paciência, pelos livros 

emprestados, a troca de ideias e por acreditar nesse trabalho e na minha capacidade para realizá-

lo. 

Agradeço também à minha família que me deu o suporte e amor necessário para chegar 

onde estou. Aos amigos, agradeço a paciência em todas as vezes em que não pude estar presente 

e pelos sorrisos e carinho em momentos de preocupação e estresse. 

A todos que colaboraram com esse trabalho: Nelson Padrella, Laura Bacellar e Bebeti 

Mader – agradeço pela disponibilidade e por compartilharem suas experiências e conhecimento 

comigo. 

Obrigada também a todos os professores, técnicos, funcionários e colegas da 

Universidade Federal do Paraná que me auxiliaram nesses quatro anos de formação.  

Por último, gostaria de lembrar todas mulheres cuja luta para viver sua sexualidade e amar 

me inspirou neste trabalho.   



 

 
 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

 
No patriarcado, amar mulher é revolução. 

(Autor desconhecido) 



 

 
 

RESUMO 

 

Esse trabalho investiga a representação da lésbica na literatura marginal e na imprensa. A 
pesquisa se inicia com uma contextualização e mapeamento que visa identificar marcos na 
construção da imagem da mulher homossexual e identificar a formação de estereótipos e da 
invisibilidade que cerca a sexualidade feminina. Em seguida, o trabalho foca nas décadas de 
1960, 1970 e 1980, quando a censura da ditadura militar impulsionou a busca por novos meios de 
se expressar, seja na imprensa, nos movimentos sociais ou no comportamento dos indivíduos, por 
meio da contracultura. A imprensa alternativa foi um canal frutífero para discussão de temas 
tabus, como a homossexualidade. A última parte do trabalho traz a análise das revistas da editora 
e gráfica paranaense Grafipar, cujas publicações tinham como tema principal a sexualidade. O 
objetivo da análise foi averiguar a presença dos tipos de representação identificados no 
mapeamento: a lesbianidade como fase, fetiche e a masculinização da lésbica.  
 

Palavras-chave: Lesbianidade; Homossexualidade; Imprensa alternativa; Grafipar. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

 

This study investigates the lesbian’s representation in the brazilian imaginary and in the press. 
The research begins with a contextualization and mapping that aims to identify milestones on the 
homosexual woman’s image construction and identify the formation of stereotypes and of the 
invisibility which surround the female sexuality. Afterward, the study focus on the 1960’s, 
1970’s and 1980’s decades, when military dictatorship’s censorship boosted the search for new 
ways of expression, whether on press, on social movements or on individuals’ behavior through 
the counterculture movement. The alternative press was a fruitful environment for the discussion 
of taboo subjects, such as homosexuality. The last part of the study is the analysis of publisher 
Grafipar’s magazines which publications had as main subjects the sexuality. The analysis’ 
purpose was to inquire the presence of the representation types identified in the mapping: 
lesbianity as a phase, fetish and the lesbian’s masculinization. 
 

Key Words: Lesbianity; Homosexuality; Alternative press; Grafipar. 
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INTRODUÇÃO 
 

Esse trabalho surgiu a partir da percepção da pesquisadora da invisibilidade sobre a 

homossexualidade feminina. Durante a faculdade e no contato com os movimentos LGBT e 

feminista, e até mesmo na pesquisa sobre imprensa e história gay em que o registro sobre 

lésbicas é menor do que sobre os homossexuais homens, percebi que a homossexualidade 

feminina é colocada numa posição secundária.  

A partir disso, procurei investigar as razões da invisibilidade da homossexualidade 

feminina. Uma das hipóteses levantadas é que a ignorância sobre a sexualidade feminina, que 

era envolta por um teor negativo e cujo objetivo era simplesmente a reprodução – e a 

repressão da mulher – tiveram papel significativo para a invisibilidade da lesbianidade que é 

colocado numa tênue linha entre uma certa permissividade e a proibição decorrente da ideia 

da homossexualidade como um ato contra a natureza. 

Essa percepção da sexualidade feminina é um dos aspectos da hetenormatividade. O 

termo heteronormatividade compreende a legitimação do modelo heterossexual como norma 

de relação afetiva e sexual e dos papéis de gênero binários na sociedade ocidental 

contemporânea. A partir dessa ideia, a homossexualidade e transexualidade e tudo que foge 

da relação homem x mulher se torna anormal, "a heteronormatividade só pode existir fixando 

o periférico e, a partir dele, se definindo como central” (MISKOLCI & PELÚCIO, 2008 apud 

DUQUE, 2009, p.1). Isso estabelece uma compulsoriedade da heterossexualidade, em que a 

mulher é levada a acreditar, por diversas forças sociais e culturais, que o casamento e a o 

amor romântico com homem são destinos inevitáveis e, sobretudo, desejáveis para sua 

satisfação na vida. (RICH, 2010, p. 26) 

De tal modo, a lesbianidade é visto como um fenômeno marginal ou menos 

“natural”, como mera “preferência sexual”, como uma imagem espelhada de uma relação 

heterossexual ou de uma relação homossexual masculina. (RICH, 2010, p. 22) 

 
As lésbicas têm sido historicamente destituídas de sua existência política 
através de sua “inclusão” como versão feminina da homossexualidade 
masculina. Equacionar a existência lésbica com a homossexualidade masculina, 
por serem as duas estigmatizadas, é o mesmo que apagar a realidade feminina 
mais uma vez. (RICH, 2010, p. 66) 
 
 

O objetivo principal deste trabalho é resgatar onde e como aparecem as lésbicas e 

perceber como foi construída a relação das identidades de lésbicas com o imaginário coletivo, 

sendo este “uma rede etérea e movediça de valores e sensações partilhadas concreta ou 
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virtualmente” (SILVA apud SILVA, 2010) e com o jornalismo, inclusive na imprensa 

específica para o público LGBT. Para tanto, analisa como essas identidades foram 

representadas durante os anos e quais características são observadas nesse discurso, 

observando sempre o contexto sociocultural que envolve essa representação. 

São objetivos específicos deste trabalho: 

- Mapear marcos que representem mudanças ou inclusão de novas imagens da lesbianidade 

no imaginário coletivo; 

- Analisar como essas imagens se repetem e conversam entre si; 

- Analisar como a relação entre mulheres foi representada nas revistas Personal, Peteca e 

Rose, publicadas na década de 1970 pela Grafipar, com sede em Curitiba. 

Um ponto importante é o cuidado ao se analisar acontecimentos de décadas e 

séculos interiores. A concepção de homossexualidade e heterossexualidade não existia até o 

século XIX, quando os termos “lésbica” e “homossexual” começam a ser usados como 

conhecemos. Como afirmam Fry e MacRae, “ideais e práticas em relação à 

homossexualidade são produzidos historicamente no interior de sociedades concretas e estão 

intimamente relacionadas com o todo dessas sociedades” (1983, p. 10). Portanto, querer 

analisar o passado com as definições e valores atuais seria um erro. 

Apesar disso, os termos serão utilizados neste trabalho para se referir a pessoas que 

se envolvem com pessoas do mesmo sexo, com o objetivo de deixar mais prático e fácil o 

entendimento, e evitar a repetição de expressões mais generalizadas como “relações entre 

pessoas do mesmo sexo”, por exemplo. Serão usados com as devidas ressalvas de acordo 

com o contexto social e histórico em que as relações aqui analisadas aconteceram. 

O termo lesbianidade também foi uma escolha em predileção do termo lesbianismo. 

O último, apesar de mais usado, é foco de uma discussão nos últimos anos por carregar um 

significado clinico. Do mesmo modo que o termo homossexualismo foi, gradualmente, por 

pressão do movimento LGBT, substituído pelo termo homossexualidade, já que o sufixo ismo 

se refere a uma patologia. Amplamente, não se observa a mesma diferenciação entre 

lesbianismo e lesbianidade, mas considera-se aqui importante que seja feita, mesmo que o 

termo menos possa causar estranhamento. Tal reação faz parte do processo de mudança de 

entendimento sobre esta sexualidade como uma sexualidade tão válida quanto as outras e que 

não seja invisibilizada pela homossexualida masculina. Esta mudança passa também pela 

linguagem. 

Entender a sexualidade da mulher, assim como seu papel na sociedade, é um 

trabalho que não pode ser feito sem uma pesquisa histórica. A maior dificuldade é entender 
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em que ponto a sexualidade feminina começa a ser reprimida e se torna um tabu. Entende-se 

neste trabalho que pesquisar razões específicas não seria frutífero. Antes, optou-se por 

identificar vertentes e pensamentos que levam a compreender melhor a repressão da 

sexualidade, sua submissão ao prazer masculino e sua consequente relação com a 

desvalorização da lesbianidade como uma sexualidade válida e satisfatória. 

Deste modo, o capítulo 1 é dedicado à coleta e mapeamento desse material. O 

trabalho é bibliográfico e baseado em fontes dispersas, buscando marcos que sejam guinadas 

na forma de representação das lésbicas na imprensa diária e na literatura marginal. 

Em muitas civilizações antigas as relações entre pessoas do mesmo sexo tinham 

caráter pedagógico, geralmente capitaneada por alguém mais velho, interação que incluía a 

iniciação sexual. Na Grécia Antiga, a poeta Safo comandava uma escola de meninas na Ilha 

de Lesbos e em seus poemas contava das suas relações amorosas com várias de suas alunas. 

Daí o termo lésbica para se referir a mulheres que se relacionam com outras mulheres. 

Em muitas outras civilizações antigas as relações entre pessoas do mesmo sexo não 

eram proibidas. Com a disseminação da cultura judaica-cristã, o sexo se torna um tabu e o 

intercurso sexual sem fins de reprodução passa a ser proibido. O sexo é considerado meio 

para a reprodução e o sexo para o prazer é considerado impuro. Isso incluía não só a 

homossexualidade, como a masturbação e o sexo anal entre homem e mulher, por exemplo. A 

sexualidade da mulher passa a ser invisibilizada e o corpo feminino a ser considerado impuro. 

O prazer feminino, reprimido. Essa concepção foi reforçada pela Igreja durante gerações, 

inclusive pela Inquisição, no século XVI. 

No Brasil, a Inquisição Portuguesa chega em 1591 e até 1595 indiciou 25 mulheres 

por relações com outras mulheres. (BELLINI, 2014) Esse episódio da história brasileira é um 

dos poucos registros sobre relações entre mulheres nos primeiros séculos do país e levanta 

questões importantes: a proibição dessas relações e a ignorância envolvendo o corpo e a 

sexualidade feminina e como isso deixou a lesbianidade na contrariedade entre pecado e 

permissão. 

A Igreja no século XVI usava argumentos científicos para justificar seus atos e 

paulatinamente a ideia do pecador passa a ser não a do perverso, mas a de um ser afligido 

pelo pecado e que leva no corpo as razões por seu pecado. Tal mentalidade encontra seu auge 

no século XIX, quando a ciência busca teorias para explicar a homossexualidade, sendo a 

principal a “inversão sexual”. A explicação que uma sociedade hetenormativa consegue para 

a homossexualidade é que a atração por uma pessoa do mesmo sexo se dá por meio de uma 
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identificação psicológica com o sexo oposto. Essa imagem pode ser vista no que é 

considerado o primeiro livro com uma personagem lésbica, O poço da solidão (1920). 

O mercado editorial se mostrou uma fonte rica para encontrar representações das 

relações entre mulheres. No Brasil do século XVIII, os chamados “livros de sensação” 

fizeram sucesso nas cidades. Tais obras contavam histórias eróticas, fantasias sexuais, muitas 

vezes abordando essas relações. Nesses livros o relacionamento entre duas mulheres é 

representado ou como uma iniciação sexual ou como uma “masturbação a duas”, uma relação 

que não seria ameaça para o papel essencial que o homem desempenharia na vida da mulher. 

Em Amar, gozar, morrer, por exemplo, obra pertencente ao catálogo da Cruz 

Coutinho pelo menos desde 1894 de autoria anônima, identifica-se esses estereótipos na vida 

de Amélia – que se envolve amorosamente com a madrasta. Porém, a madrasta adoece e no 

leito de morte aconselha Amélia que “os combates do amor foram criados para indivíduos do 

sexo contrário. (...) Foge das mulheres minha filha, foge. Tens em mim um terrível exemplo, 

sofro muito.” (***, s. d., apud EL FAR, 2004, p. 238). Além da experimentação entre as 

duas, Amélia apesar de se relacionar com outras mulheres ao decorrer da história, acaba 

encontrando o amor e a plena realização entre os homens. O desfecho trágico da madrasta 

também insinua, até pela fala da madrasta, que a insistência na relação com mulheres seria 

punida. 

Nesses livros, também é observado o desejo pelo corpo feminino e o fetichismo que 

começa a rondar a lesbianidade. 

No capítulo 2, é abordada a construção da imagem lésbica na literatura brasileira. 

Inicia-se com a imagem da Luzia Homem, protagonista do livro homônimo de 1903 de 

Domingos Olímpio. Apesar de não ter relação com outras mulheres, a protagonista “donzela-

guerreira” quebra estereótipos do universo feminino (JESUS; TEIXEIRA, 2011). Uma 

década antes, em O cortiço (1890) de Aluísio Azevedo, Leonie e Pombinha têm uma das 

primeiras relações lésbicas na literatura canônica. Dentro das características do naturalismo, 

romance vê o comportamento humano como fruto do ambiente. A lesbianidade acaba sendo 

assimilada à corrupção de um ambiente lascivo decadente. 

A lesbianidade só é escrita por lésbicas na metade do século XX, com Cassandra 

Rios. Seu primeiro livro, Volúpia do pecado, foi lançado em 1948 e pode ser considerado o 

primeiro romance de alcance nacional que tinha a lesbianidade como temática principal. 

Cassandra foi um dos maiores marcos. Seus livros, apesar de censurados pela ditadura 

militar, tratavam a lesbianidade de forma natural, quebrando a tradição de abordagens 



 14 

 
 

negativas, de comportamento antinatural, desvio patológico, pecado e crime. Apesar do 

erotismo, a autora retratava o relacionamento lésbico além da excitação e experiência sexual. 

A contemporânea Lygia Fagundes Telles também tratou da lesbianidade em três 

obras: Ciranda de pedra (1954), As meninas (1973) e A Escolha. 

A partir da década de 1990, aumenta o número de autoras que abordavam o assunto: 

Vange Leonel, por exemplo, além dos livros escrevia colunas para a Revista Folha e para o 

portal LGBT MixBrasil, sobre temas da vida e ativismo LGBT. Na mesma época, cria-se um 

movimento conhecido como literatura lésbica, composta de escritoras e selos editorais 

específicos para falar sobre e para as mulheres homossexuais, com “o objetivo de oferecer a 

leitores e eventuais leitores informações positivas e confiáveis sobre diversidade e 

lesbianismo em particular” (BACELLAR, 2016, ANEXO A). 

Apresentados tais marcos que configuram o mapeamento das representações da 

lesbianidade, o capítulo 3 foca nas décadas de 1960 e 1970 e como o ambiente repressivo da 

ditadura reforça a perseguição e marginalização da homossexualidade. Ao mesmo tempo, 

surge um movimento de contracultura que busca se opor ao governo não só pelo meio 

político, mas também pelo comportamento. Rompe-se com as ideias conservadoras, inclusive 

quando se tratava da sexualidade. 

Esse cenário, junto com a influência dos movimentos pelos direitos homossexuais 

que ganhavam força na Europa e nos Estados Unidos, foi propício para o surgimento de um 

movimento homossexual no Brasil, que lentamente se organizava para se defender da polícia 

que constantemente prendia travestis e homossexuais. 

O capítulo 4 aborda a imprensa alternativa e a chamada “imprensa gay”. A 

imprensa alternativa, também conhecida como nanica ou marginal, foi importante na época 

da ditadura, fazendo oposição ao governo e tratando de assuntos que a grande imprensa 

ignorava, seja pela censura ou pelo medo de abordar tabus. Entre 1964 e 1980, cerca de 150 

periódicos alternativos surgiram e encerraram suas atividades (PÉRET, 2011). Algumas 

vezes, a grande imprensa abriu espaço para tratar a homossexualidade, como foi o caso da 

“Coluna do Meio”, de Celso Curi, publicada no jornal Última Hora, em 1976, primeira 

coluna em um jornal de grande circulação que abordava a homossexualidade, inclusive com 

espaço para um correio elegante. 

A imprensa gay surge na década de 1960. A chance de os homossexuais escreverem 

sobre a homossexualidade e para os homossexuais traz uma nova abordagem do assunto na 

mídia impressa, que poucas vezes fugia da concepção de pecado e perversão. A maioria dos 

periódicos era de pequena circulação. Em 1978, é publicado o primeiro número do Lampião, 
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maior exemplar da imprensa gay e marco da imprensa alternativa brasileira. O jornal era 

mensal, com uma média de 20 mil exemplares por edição e teve sua última edição em junho 

de 1981, contabilizando 37 edições.  

Na imprensa gay, as lésbicas não tiveram muito espaço. O periódico de maior 

circulação foi o Chana com Chana publicado pelo grupo Lésbico feminista em (LF), de 1981 

a 1987. Infelizmente, não foi possível encontrar exemplares em tempo para uma análise 

aprofundada, mas esse periódico se configura como um objeto de pesquisa importante e que 

não foi encontrado, a não ser no livro A imprensa gay, de Flávia Péret (2011). 

Quanto à metodologia, a pesquisa se baseia na análise de conteúdo das revistas da 

editora e gráfica Grafipar: Personal, Peteca e Rose, com o objetivo de identificar a 

frequência com que a lesbianidade era abordado e como era abordado, identificando inclusive 

se há a repetição das representações encontradas nos marcos mapeados nos capítulos 

anteriores.  

A escolha desse objeto se deu por alguns motivos: a relevância da Grafipar como 

pioneira no Paraná e também nacionalmente na abordagem da sexualidade, algumas vezes de 

forma mais erótica – a publicação de contos, HQs sexualmente explícitos e revistas com 

ensaios sensuais de modelos, muitas vezes com nu frontal; outras vezes com o intuito de 

esclarecimento – revistas como a Personal, Peteca e Rose, que além de ensaios e contos 

traziam também matérias abordando o sexo de forma direta e informativa. A Rose, por 

exemplo, foi a primeira revista gay de circulação nacional e mesmo quando inicialmente não 

tinha esse público, já era vanguarda a proposta de ser uma revista feminina que “informa as 

mulheres e tira as roupas dos homens”. 

Para essa análise temática foram analisadas 57 edições a partir de quatro pontos: 

primeiramente as matérias que citavam a homossexualidade feminina foram analisadas, 

depois categorizadas entre as que faziam rápidas menções do assunto e as que abordavam de 

forma profunda o assunto. Foram então analisadas através das representações linguísticas o 

que era inferido do tema e quantas vozes aparecem no discurso (polifonia). 
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1   MARCOS E IMAGINÁRIO CULTURAL 

 

A primeira parte deste trabalho se ocupa de identificar e analisar marcos na 

representação da lesbianidade na história, com destaque para o Brasil. Antes de focar no 

jornalismo, é importante observa como a imagem da lésbica foi construída na cultura e na 

sociedade brasileira e quais momentos representam possíveis mudanças sobre a sexualidade 

feminina.  

Segundo Laura Bacellar (ANEXO A, 2016), na sociedade brasileira a lésbica é vista, 

de maneira geral como algo que os homens acham interessante em suas fantasias sexuais, 

uma mulher que ainda não teve uma experiência satisfatória com o homem certo, e alguém 

que tem algum tipo de problema: sexual, afetivo, religioso. 

O imaginário “é uma rede etérea e movediça de valores e sensações partilhadas 

concreta ou virtualmente” (SILVA apud SILVA, 2010). Durand afirma que diversos bens do 

inventário antropológico de determinada época podem dar pistas sobre o imaginário regente.  
 

Pinturas, esculturas, monumentos, ideologia, códigos júridicos, rituais religiosos, 
modos, vestimentas e cosméticos – em uma palavra, todo o conteúdo do inventário 
antropológico – são igualitariamente convidados a nos informar sobre tal ou tal 
momento da alma individual ou coletiva. (DURAND apud PITTA, 2005, p. 102) 
 

O jornalismo e a literatura também são conteúdos de tal inventário, por isso a 

escolha de analisá-lo para perceber imagens e significados formados em volta da sexualidade 

lésbica. Tanto o jornalismo quanto a literatura não são entidades excluídas e permitem 

analisar imagens presentes em outras esferas da sociedade e perceber como pode ter ocorrido 

um intercâmbio. Sobre a imprensa, foco deste trabalho, afirma Gislene Silva: 

 
Se o imaginário tudo perpassa, a imprensa é locus fecundo de observação desses 
vestígios imaginais, uma vez que as notícias trazem toda a diversidade do mundo, 
da política e economia à arte, entretenimento e vida cotidiana. Toma-se então, o 
jornalismo como uma tecnologia de criação e reprodução de imaginários sociais, 
como fonte que alimenta com imaginários o cotidiano contemporâneo e, ao mesmo 
tempo, de imaginários sociais alimenta a si mesmo. (SILVA, 2010, p. 9) 

 

Não se pretende aqui dizer que o jornalismo é o responsável pelo preconceito e nem 

por trazer aceitação para os LGBT, mas estudar como se pode identificar em sua narrativa 

certas concepções sobre a homossexualidade. 
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Embora sem pretender que o jornalismo seja capaz de “espelhar” a realidade e de 
dar conta de todas as complexas relações sociais, é inegável que ele fornece pistas 
sobre os modos como, contemporaneamente, questões das mais diversas esferas da 
ação humana se desenvolvem. (LEAL; CARVALHO, 2012, p. 22) 

 

Clara a noção do imaginário e a posição do jornalismo e da literatura neste conceito, 

serão abordados nos subcapítulos marcos que foram identificados na pesquisa bibliográfica 

como dicas e guinadas na concepção e representação da homossexualidade feminina. 

 
 

1.1   A LESBIANIDADE NA HISTÓRIA ANTIGA 

 

Para traçar tipos de representação e marcos históricos, o primeiro lugar a se 

considerar é a Grécia Antiga, pela sua importância e influência na cultura ocidental. Apesar 

de ser importante ressalva que a ideia de homossexualidade e heterossexualidade não existia 

na época1 e as configurações sociais e afetivas eram muito diferentes do que se conhece hoje, 

seria anacrônico e impreciso considerar as relações entre pessoas do mesmo sexo daquela 

época como homossexualidade, de acordo com o que se configura na atualidade, como tal 

orientação sexual.  

Gilbert (apud BELLINI, 2014) afirma que é preciso ter cuidado ao se observar 

acontecimentos de outros momentos históricos, devido ao perigo de aplicar ideias atuais a um 

passado que tinha visões diferentes sobre as condutas e “desvios” sexuais. Em atenção a essas 

ressalvas, é importante discutir está época por dois motivos: 

1) Perceber como a relação entre pessoas do mesmo gênero era parte da cultura e 

quase institucionalizada nas cidades-estado gregas mostra como a questão da sexualidade 

foge das categorizações e do caráter inato que se atribui a elas atualmente. O status social 

varia geografica e historicamente. 

2) A origem da palavra “lésbica” procede da ilha de Lesbos, na Grécia Antiga, onde 

viveu a poetisa Safo, famosa por seus poemas sobre paixão entre duas mulheres. De certo 

modo, os poemas de Safo podem ser considerados os primeiros registros culturais sobre 

relacionamentos lésbicos. 

                                                
1 O termo “homossexual” surgiu no século XIX, quando começam a ser publicados os primeiros estudos 
científicos sobre a homossexualidade. O primeiro registro impresso da palavra “homossexual” data de 1869, em 
um panfleto do romancista Karl-Maria Kertbeny em que ele se posicionava contra uma lei prussiana 
antissodomia. Na época a palavra utilizada era homossexualismo, sendo que o sufixo “ismo” se referia a uma 
patologia e desvio, hoje, recomenda-se usar a palavra homossexualidade. (MELO, 2013, p. 111) 
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A relação entre pessoas do mesmo sexo era comum na maior parte das cidades-

estado e tinha um caráter pedagógico na iniciação sexual, principalmente entre os homens – a 

pessoa mais velha, o mestre (que geralmente não pertencia a uma família próxima), passava 

seus conhecimentos para a pessoa mais nova, tanto na vida intelectual e política quanto na 

militar, como uma forma de preparação para a vida adulta e rito de passagem. Apesar disso, 

essas relações dependiam das leis sociais da época. 

 
 

Não era possível, por exemplo, que, nesses atos, houvesse inversão de papéis 
sexuais, isto é, em hipótese alguma, uma pessoa mais jovem ou de status social 
considerado inferior (escravo ou homem livre) poderia penetrar sexualmente um 
homem mais velho ou alguém que ocupasse lugar de poder social, assim como 
outro homem da mesma idade e de mesma posição social. (MELO, 2013, p. 110)  

 
 

Platão (Atenas, 428/427 – 348/347 a.C.) considerava que não existia amor mais 

sublime que o entre dois homens, pois estes dividiam não só uma relação física, mas 

intelectual. Esse amor seria mais digno que o heterossexual, exclusivamente carnal. Essa 

ideia tem relação com a posição das mulheres em Atenas e outras cidades da Grécia 

Ocidental, em que as mulheres não eram consideradas cidadãs e não recebiam a instrução 

intelectual.  

 Em Esparta, cidade-estado que se destacava pelo militarismo, além da relação 

entre os homens no Exército, existem registros da relação entre as mulheres espartanas, que 

diferente das mulheres de outras cidades-estado possuíam uma autonomia na sociedade local, 

uma vez que a maior parte dos homens se dedicava ao Exército e não à vida pública na 

cidade.  

Muitos exemplos de literatura, pintura e cerâmica do século V a.C. registram a 

prática sexual entre mulheres em diversas comunidades da Grécia Antiga (MELO, 2013), 

principalmente na Grécia Oriental, onde as mulheres possuíam maior liberdade inclusive 

perante a norma heterossexual, o que não existia nas cidades da Grécia Ocidental (FACCO, 

2004). Não quer dizer, porém, que as mulheres destas cidades eram totalmente submissas. O 

que existe é uma falta de registros e até apagamento da vida dessas mulheres.  

Os registros mais famosos de lesbianidade da época são os poemas de Safo. A 

poetisa viveu na ilha de Lesbos, localizada no nordeste do Mar Egeu. Além do termo “sáfico” 

ou “safo”, originou-se ali a palavra “lésbica”, para se referir à mulher que se relaciona com 

outras mulheres. Safo nasceu entre os anos de 630 e 612 a.C., em Mitilene, cidade 

considerada um centro cultural. Era admirada pelas suas obras no meio intelectual da época. 
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Platão chegava a se referir a ela como “décima musa”. Respeitada como líder da sociedade 

local, constituiu uma escola para moças, onde lecionava poesia, dança e música, as alunas 

eram chamadas de “hetairai” (amigas) e Safo se relacionou com várias, destacando-se o affair 

com sua maior amante, Atis. (BELLINI, 2014; MELO, 2013) 

Em suas poesias, muitas vezes de teor erótico, Safo declamava sobre suas paixões 

por outras mulheres. A maior parte das obras de Safo foi destruída pela Igreja Católica. 

(BELLINI, 2014; MELO, 2013). 

É a partir da civilização judaico-cristã que o homoerotismo começa a ser condenado 

e o sexo, inclusive heterossexual, vira tabu. Sob a visão pró-natalistas, o pecado de sodomia2 

não se referia apenas ao sexo entre homens, mas a qualquer prática ligada exclusivamente ao 

prazer, sem reprodução, como a masturbação. 
 
 

Nesse contexto, cada gota de esperma desperdiçada passou a constituis verdadeiro 
crime de lesanacionalidade, pois todo sêmen deveria possuir apenas interesses 
reprodutivos, originando o mito que serviu de base e justificava não só à ulterior 
condenação do homoerotismo, mas também à sexofobia, que passou a caracterizar e 
distinguir a cultura sexual judaico-cristã da sexualidade dos povos circundantes e a 
salientar o tabu à nudez, o machismo, o patriarcado, a monogamia, a 
indissolubilidade do matrimônio como alicerce da família e a virgindade pré-
nupcial como requisito para as alianças matrimoniais. (MELO, 2013, p. 112) 

 
 

Nessa lógica de maximização do potencial reprodutor do esperma, posto que a o 

povo judeu era relativamente pequeno perto das grandes civilizações antigas, houve na antiga 

civilização judaica uma tendência de grande repressão à homossexualidade masculina, que 

seria considerada um desperdício de sêmen e uma afronta à exaltação da sexualidade 

masculina heterossexual. Enquanto isso, a homossexualidade feminina foi tratada com 

indiferença, e até como algo que não existia, considerando a invisibilização da sexualidade da 

mulher e, consequentemente, da lesbianidade. O Antigo Testamento, por exemplo, 

praticamente ignora a as práticas lésbicas. (MELO, 2013) 

Na Roma Antiga registrava-se uma forte punição da homossexualidade feminina, 

principalmente da mulher que desempenhava o papel sexual de ativa. A mulher que se 
                                                

2 Sodomia é uma palavra de origem bíblica referente ao comportamento dos moradores das cidades de Sodoma. 
É interpretada como perversões sexuais, sendo mais comum a associação com o sexo anal entre homens. "A 
palavra tem sua origem no Antigo Testamento, a propósito da destruição divina de Sodoma narrada no Génesis. 
A recusa de Lot em oferecer aos moradores da cidade os dois anjos que havia hospedado, e o suposto desejo 
sexual que a todos animava quando forçaram a porta daquele piedoso hebreu no encalço dos hóspedes, eis as 
raízes da associação entre o castigo de Sodoma e a condenação judaica das relações sexuais entre homens" 
(VAINFAS, 1989, p. 145).  
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relacionava com mulheres era vista como uma mulher que “pretendia ser homem”. Para 

Sêneca, “uma mulher que se comportava como um homem era um mundo às avessas”. 

(BELLINI, 2014, p. 64). 

Na Índia, não só a homossexualidade, como a fluidez entre os gêneros era 

glorificada em divindades andróginas. A fundadora de um dos únicos grupos lésbicos 

indianos, Gigi Thadani, relata no livro Sakhiyani, que o amor entre mulheres foi sendo 

apagado da cultura hindu, à medida em que a sexualidade e a independência da mulher 

também seguiu sendo restringida. A lesbianidade era retratado em antigas obras de arte, 

como estátuas e pinturas, que foram depois alteradas para esconder o caráter lésbico. Era 

relatado também em lendas como a de Teeja e Beeja, enfim, a relação que antes era celebrada 

foi gradativamente sendo proibida e hoje, é considerada uma “doença do ocidente”. 

(LEONEL, 2001) 

 
Foi provavelmente na época da dominação muçulmana que o processo de misoginia 
cultural e religiosa teve início, restringindo o poder e a expressão das deidades 
femininas. E, naturalmente, seguiu-se o aprisionamento da sexualidade feminina e o 
enfraquecimento do papel da mulher na sociedade hindu. (LEONEL, 2001, p. 74). 
 
 

Na África pré-colonial era comum, em diversas tribos, a relação entre pessoas do 

mesmo sexo, muitas vezes com um aspecto de aprendizado, como na Grécia Antiga. 

Viajantes e cronistas dos fins do século XIX e começo do século XX relataram tal relação 

como “virtualmente pandêmica no Norte da África durante os períodos de dominação árabe e 

turca”. (PUTERBAUGH apud MIGUEL, 2014, p. 3). E tratam dos “difusos costumes 

homossexuais entre os povos nativos africanos” (NEIL apud MIGUEL, 2014, p. 4), tão 

difusos que homens que não os praticavam eram considerados desviantes. A maioria desses 

relatos, porém, trata da homossexualidade masculina. Os relatos sobre a feminina são 

escassos.  

 
 

De acordo com Neil (2011), relações “lésbicas” também seriam comuns entre os 
Nandi do Quênia, e praticamente universal entre as mulheres solteiras Akan de 
Gana, por vezes, continuando depois do casamento. Também seria uma prática 
comum entre os Nkundo do Congo e as adolescentes Dahomey do sexo feminino. 
(NEIL apud MIGUEL, 2014, p. 7).  

 

Analisar a homossexualidade de acordo com a cultura de cada país, apesar de 

extremamente enriquecedor, não caberia neste trabalho, dada sua extensão, sob o risco de se 
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tornar enciclopédico, além da necessidade de uma extensiva análise de fontes. Citá-los aqui é 

uma forma, apenas, de exemplificar como a relação entre pessoas do mesmo sexo existiu ao 

longo da história e como sua relação com a sociedade nem sempre foi de pecado ou 

perversão. Essa ideia foi difundida pela influência da cultura judaico-cristã, difundida no 

mundo ocidental. 

De qualquer modo, percebe-se como a sexualidade e o “normal e anormal” depende 

do contexto, da cultura, do local e do tempo. Na questão da lesbianidade, o que se percebe ao 

tentar resgatá-lo da História Antiga é a dificuldade de achar esses registros em comparação à 

homossexualidade masculina. A invisibilidade da lesbianidade, observada ainda hoje, foi um 

dos aspectos mais gritantes durante a pesquisa. Se por um lado pode ter facilitado com que as 

relações lésbicas fossem de certa forma “permitidas”, uma vez que a proibição não era tão 

violenta quanto a da homossexualidade masculina, essa invisibilidade pode ser vista como 

consequência do papel da mulher nessas sociedades e a restrição da sexualidade feminina. 

Essas questões serão tratadas posteriormente, assim como a invalidade e a fetichização da 

lésbica. 

 

1.2   A DEMONIZAÇÃO DA SEXUALIDADE FEMININA 

 

No século XV, as concepções sobre o corpo da mulher se baseavam na sua função 

como mãe e esposa, sendo o útero considerado órgão de extrema importância para o bem-

estar emocional e psicológico. O desejo sexual era considerado algo negativo e mais 

feminino do que masculino. Segundo o historiador da histeria, Étienne Trillat, a inquisição 

tinha papel importante na repreensão da sexualidade feminina durante o século XIV até 

meados do século XVIII. 

 
Guiada pelo Malleus Maleficarum, também conhecido como O Martelo das 
Feiticeiras (escrito em 1484 pelos monges dominicanos alemães Heinrich Kramer e 
James Sprenger), processa-se a mais delirante perseguição às mulheres e ao prazer a 
elas associado. O mais importante tratado sobre a tortura apresenta o fenômeno da 
anestesia histérica diante das picadas das agulhas como uma prova da 
insensibilidade demoníaca. (TRILLAT apud Muribeca, 2010, p. 102). 
 
 

A mulher é vista como a personificação do mal, a tentação que corrompe a 

humanidade, carregando a culpa pela perdição e o estereótipo da “bruxa”. A Igreja, na Idade 

Moderna buscava se livrar de costumes pagãos e enxergava no corpo da mulher a 
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personificação do demônio. “Os inquisidores procuravam no corpo das acusadas de bruxaria 

os pontos anestésicos nos quais se supunha manifestarem os contatos carnais com o 

demônio”. (FERNANDEZ apud ALONSO; FUKS, 2004). 

Esse pensamento, que demonizava a sexualidade da mulher e considerava o corpo 

feminino com algo impuro, era reforçado por médicos e pela Igreja, e fez com que o prazer 

feminino fosse reprimido, voltado para a reprodução e consequentemente para a relação com 

o homem. A reprodução seria o objetivo principal das relações sexuais e a existência do 

desejo feminino foi não só condenada, como negada. “Para a maior parte das mulheres, na 

maior parte das culturas, e através da maior parte da história, o prazer sexual, quando 

possível, estava intrisicamente ligado ao medo de gestações repetidas, e, por isso, da morte”. 

(GIDDENS, 1993, p. 38). 

A virgindade feminina passa a ser enaltecida e a mulher que demonstrava desejo 

sexual era considerada ninfomaníaca, histérica, lésbica, estéril, etc. A mulher necessitaria da 

companhia masculina para suprir seus instintos de concepção, ou seria tomada pelo o que era 

conhecido como “sufocação da madre”: órgãos como cérebro, coração e fígado seriam 

afetados por “vapores” originados do útero ou o próprio útero se movia pelo corpo, causando 

sufocação ao alcançar a garganta. (PRIORE, 2011). 

No século XIX, a palavra “histeria”, originada do adjetivo ustericos, que se refere ao 

útero, foi cunhada por Littré3 para se referir à “sufocação da madre”. Independente do nome, 

a ideia da histeria desde a Antiguidade foi relacionada ao feminino e está ligada ao 

imaginário do útero errante: Hipócrates (460 a.c. – 370 a.c.) indicava como prevenção “o 

casamento para moças, o coito para mulheres casadas e a gravidez para viúvas”. Para Platão e 

Aristóteles, o útero também era órgão essencial, sendo o ventre lugar do desejo e do 

irracional.  
 
 

O homem tem uma alma racional e imortal que se aloja na cabeça. Nesta nova 
geografia do corpo, quanto mais nos afastamos da alma imortal, ou seja, quanto 
mais se desce, mais a qualidade se torna vil, aproximando-nos da animalidade. A 
mulher caracteriza-se por ter no seu ventre um animal sem alma. Para Aristóteles, 
esta não é mais que um vaso que acolhe o sêmen masculino. Terão de passar mais 
quatro séculos para que a medicina inclua, no conjunto dos seus conhecimentos, o 
funcionamento do órgão feminino. (ALONSO; FUKS, 2004, p. 22) 

 
 

                                                
3 Paul-Émile Littré (Paris,1801-1881) foi um lexicógrafo, autor do Dictionnaire de la langue française 
(Dicionário da Língua Francesa 1863-73). Formado em medicina deixou a área para se dedicar a filosofia. Foi 
amigo de Augusto Comte, de quem tinha concepções divergentes sobre o positivismo. 
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A Inquisição Portuguesa chega ao Brasil no final do primeiro século da colônia, o 

século XVI, quando a sexualidade da mulher era vista como algo extremamente negativo, 

mas ao mesmo tempo a reprodução era considerada necessária para o seu bem-estar, sendo 

essa a função do corpo feminino. O Tribunal do Santo Ofício da Inquisição foi originalmente 

instaurado em Portugal para fiscalizar os judeus recém-convertidos (também chamados de 

cristãos novos) ao catolicismo em 1497.4 Paulatinamente, o Tribunal se responsabilizou por 

“delitos” que feriam a moral católica – sodomia, bigamia, bruxaria, blasfêmia, etc. 

(BELLINI, 2014)5. 

Em 1591, a Inquisição chega ao Brasil e instaura um clima de medo e insegurança – 

 “quando não eram vigiadas e delatadas pelos temíveis familiares e comissários do Santo 

Ofício, a rede de medo e terror fazia com que pessoas fossem denunciadas por vizinhos, 

conhecidos e parentes ou tomassem elas próprias a iniciativa de se confessar.” (BELLINI, 

2014, p. 15) 

Entre os documentos da Inquisição foram encontrados registros dentre os anos de 

1591 e 1595, mostrando que nesse período a Inquisição indiciou no Brasil 29 mulheres 

suspeitas de praticar a homossexualidade. Tais mulheres pertenciam predominantemente a 

uma classe social intermediária: filhas ou esposas de pequenos proprietários, artesãos, 

comerciantes, enfim, trabalhadores livres. A grande maioria (aproximadamente 75%) foi 

qualificada como casadas quando cometidos os pecados, o que sugere que não só entre os 

homens a satisfação sexual era alcançada extraconjugalmente. (BELLINI, 2014) Destino 

quase obrigatório para as mulheres da colônia, o casamento acontecia em sua maioria quando 

elas tinham entre 12 e 15 anos. Algumas confissões registradas relatam casos em que as 

mulheres tinham idade entre 7 e 11 anos, o que sugere que as relações eram uma espécie de 

“iniciação”, o que será discutido no próximo capítulo. 

Há relatos também de relações entre escravas e senhoras.  
 
 

Certas escravas da casa-grande da fazenda de Clara Fernandes parecem ter sido as 
amantes prediletas da sua parente Maria de Lucena. Denunciada duas vezes ao 
Santo Ofício por “dormir carnalmente” com as negras Vitoria e Margayda, ela 
terminou sendo expulsa de casa por esse motivo. Também na relação entre a negra 
alforriada Francisca Luis e sua amante Isabel Antonia, ambas parecem ter tido 
iguais oportunidades de exercer ascendência sobre a outra. (BELLINI, 2014, p. 29). 

 

                                                
4 O judaísmo foi o delito mais rigidamente punido pela Inquisição Portuguesa, correspondendo a 80% das 
prisões e execuções das três Inquisições Portuguesa: Lisboa (responsável pela fiscalização do Brasil), Coimbra e 
Évora. No Brasil, foi o único pelo qual pessoas foram sentenciadas à morte pela fogueira. (BELLINI, 2014). 
5 Vários autores apontam o Concílio de Tentro (1545-1563) como o momento a partir do a Igreja Católica 
dedica força especial para moralizar o sexo. (BELLINI, 2014). 
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A relação entre escravos e seus senhores tem uma peculiaridade pois se pode 

observar os “de cor” encontrando mil artifícios para serem eles os donos do poder ao menos 

neste microuniverso diático ditado pelo homoerotismo”. (MOTT, 1985, p. 109). Muitas vezes 

essas relações “proibidas” acabam sendo o refúgio em que a hierarquia e as regras sociais 

podem ser quebradas.  

 
 

Ontem como hoje, no Brasil e em toda a parte, a homossexualidade era o espaço 
privilegiado da mistura social. Nesse pequeno mundo, como acontece entre outras 
minorias oprimidas, faz-se pouco caso das diferenças sociais: cada qual procura o 
seu prazer, sem preocupar-se com a posição social do outro. (PRIORE, 2011, p. 96). 

 
 

Um dos pontos a se destacar desses registros é que a sociedade extremamente 

masculina do século XVI e as incertezas sobre a mulher como indivíduo independente e 

sexual gerou incertezas também sobre a punição das relações entre mulheres, gerando várias 

discordâncias entre os inquisidores.  

 
 

Particularmente em relação à sodomia, o uso de critérios que tinham a anatomia 
masculina como referência e a falta de um vocabulário e conceitos precisos 
obscureceram as tentativas de compreender o modo como podia ser cometida por 
mulheres. (BELLINI, 2014, p. 41).  

 
 

A tentativa de entendimento do feminino a partir do masculino, segundo a doutora 

em psicologia Maria das Mercês Maia Muribeca, é observada durante a história da 

humanidade, sendo o masculino o principal e o feminino entendido como o outro, o oposto, o 

negativo.  

 
 

Do ponto de vista científico, formulava-se a existência de um único sexo, que 
poderia ser mais ou menos bem-sucedido em sua evolução. Do ponto de vista 
religioso, a mulher, na versão do Gênesis, era um produto derivado do homem. 
Nesse aspecto, tudo o que foi associado ao feminino deixou de ser considerado em 
sua especificidade, passando a ser tratado como o negativo daquilo que é 
hegemônico (o masculino). 
No plano da sexualidade, o órgão genital masculino e as representações associadas 
a ele passaram a ocupar o lugar de grau zero da sexualidade, enquanto o órgão 
genital feminino veio a ocupar o lugar de menos um, do enigmático, do 
desconhecido. (MURIBECA, 2010, p. 102) 

 
 

No século XVII, considerava-se que a mulher produzia uma espécie de sêmen e o 

coito – e por consequência a sodomia – só era realizado com a seminação. Para isso, a 
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sodomia entre as mulheres era considerada possível, mas não pelo corpo natural, a versão 

mais aceita para que houvesse de fato sodomia era o uso de objetos no ato sexual, de couro, 

vidro, madeira ou outro material, fabricado segundo o modelo do falo.  

O clérigo italiano Luigi-Maria Sinistrari6, por exemplo, considerava que a “sodomia 

perfeita” só acontecia por meio do clitóris. Para ele, a sodomia feminina estava ligada ao 

desenvolvimento excessivo do clitóris em algumas mulheres. (BELLINI, 2014, p. 46). Em 

ambos os casos a validade do ato está pela aproximação de pelo menos uma das mulheres ao 

modelo anatômico masculino.7 

O que se observa até hoje é a mesma incerteza sobre a sexualidade feminina e 

consequentemente sobre a homossexualidade feminina. Assim como a Inquisição perguntava 

“o que é a sodomia feminina e como puni-la?” hoje se pergunta, por exemplo, “como lésbicas 

fazem sexo?” Por ignorância e também como uma forma de invalidar o “outro”, o “oposto”, o 

relacionamento lésbico é visto como baseado na falta, de tal forma que não poderia ser 

completo. Além disso, do mesmo modo que no século XVI e XII, tentava-se entender a 

homossexualidade comparando a lésbica com o indivíduo masculino. Perdura ainda a 

tentativa de aplicar o modelo heterossexual nas relações lésbicas, o ativo e o passivo, o 

homem e a mulher. A ideia da lésbica com a “mulher-macho”, já existia no Brasil Colonial. 

 
 

O poeta Gregório de Matos Guerra (1633-1696), que viveu em Salvador e fez, com 
seus versos, a crônica da sociedade e costumes da época, dedicou poemas a “uma 
dama que macheava outras mulheres”, qualificando-a com a expressão “se és 
mulher, não para homem/ e és homem para as mulheres”. Nos registros de 
confissões e denúncias da primeira Visitação do Santo Ofício ao Brasil, que 
versavam sobre relações entre mulheres, aparecem os atos descritos nos termos 
“como se forão homem com mulher”. (BELLINI, 2014, p. 77). 

 
 

Não há nenhuma informação de	  que essas mulheres tinham alguma percepção ou 

identificação de serem parte de um grupo social ou de serem percebidas assim pela 

sociedade. Uma das razões, que pode ser indicada também pra invisibilidade que envolveu as 

relações entre mulheres até as décadas mais recentes, é que o papel da mulher na sociedade 

era restrita à vida privada.	  	  

	  
	  

                                                
6 O livro de Sinistrari, De Sodomia, foi publicado no século XVII e sistematizou tudo que se conhecia e entendia 
sobre a sodomia até então. 
7 As relações entre mulheres que não eram configuradas como sodomia eram considerados “molícies”. O termo 
abrangia atos lascivos como beijos e abraços entre pessoas do mesmo sexo, masturbação, felação e outros que 
não configuravam crimes tão graves. (BELLINI, 2014, p. 75). 
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Brown considera que, em geral, o fato de as mulheres terem sido relacionadas à 
esfera privada, suas vidas circunscritas à família ao mundo doméstico, impediu a 
formação, entre elas, de subculturas homossexuais, como as que teriam existido 
entre homens. (BELLINI, 2014, p. 35).	  

	  
 
Apesar de não ser possível falar que essas mulheres eram vistas como ou se 

consideravam lésbicas, os registros da Inquisição são dicas importantes de como essas 

relações foram tratadas ao longo dos séculos, além de refutarem a ideia da mulher brasileira, 

principalmente dos séculos passados, como um indivíduo extremamente passivo e subjugado.  

Além disso, o tratamento do Santo Ofício com a sodomia e seu interesse pelos 

motivos de tal comportamento indicam “a noção do ser humano exposto ao pecado por sua 

natureza, possuindo no próprio corpo as marcas de sua índole para o vício” (BELLINI, 2014, 

p. 52) – ideia mais acentuada nos séculos XVIII e XIX.  

A concepção da lesbianidade como consequência da aproximação da mulher com a 

anatomia masculina vai ser vista também nos próximos séculos com o surgimento da teoria 

da “inversão sexual”, que será tratada subcapítulo 2.4. A diferença é que o crescente interesse 

da ciência pelo tema vai tirar a homossexualidade da competência da Igreja, do pecado e da 

perversão, para a ciência, que trata homossexual como sujeito sem escolhas diante da 

anomalia que o aflige. 

Além disso, a proibição e a punição da homossexualidade pela Inquisição é uma 

pista do silenciamento que a lesbianidade sofreu. A ignorância em relação à sexualidade 

feminina, a posição da mulher num fórum muito mais particular do que público, a restrição 

feita pela sociedade para a mulher alcançar funções que a desvencilhassem da figura 

masculina do marido ou do pai, o medo gerado não só dos inquisidores no Brasil – que 

mesmo não aplicando penas de morte e dificilmente aplicando punições físicas, puniam com 

a reprovação e humilhação pública.  

Some-se a esse peso, o estigma de pecado nefando – aquele sobre o qual se é 

proibido falar – atribuído pela Igreja Católica às relações homossexuais. Todos esses foram 

fatores significativos para a lesbianidade ter sido envolta pelo silêncio e invisibilidade 

enquanto sexualidade e ter sido permitido apenas como fetiche. 

 

 

 

 

 



 27 

 
 

1.3 A LESBIANIDADE NO SÉCULO XVIII E XIX – A INICIAÇÃO E O FETICHE 

 

Os chamados “livros para homens”, com enredos eróticos e picantes, muito 

populares no Brasil nas décadas de 1880 e 1890, abordaram muitas vezes a lesbianidade. Em 

Teresa Filósofa, best seller na Europa do século XVIII, livro de Jean Baptiste de Boyer, o 

Marquês d’Argens, e publicado pela primeira vez no ano de 1748, a protagonista Teresa tem 

uma série de relações como sua “mentora” Bois-Laurier. (EL FAR, 2004). 

A obra Memórias de Frei Saturnino, cuja origem se atribui a J.C. Gervaise de 

Latouche, foi publicada pela primeira vez na França em 1740 e por décadas foi sucesso na 

Europa. O enredo é focado nas aventuras sexuais de Saturnino ao lado de homens e mulheres. 

No Brasil, as memórias eróticas de Saturnino foram adaptadas em 1897 pela Livraria Cruz 

Coutinho, que transferiu a ambientação da história para o Rio de Janeiro. A iniciação sexual 

de Saturnino é com a irmã adotiva, Suzana, que conta já ter passado pela sua própria 

iniciação com colegas do convento em que estudava. (EL FAR, 2004). 

Em Fanny Hill, memórias de uma prostituta (1749), um dos grandes clássicos da 

literatura erótica, Fanny tem suas primeiras relações e aprende os prazeres do sexo com a 

colega Phoebe, no bordel em que passa a trabalhar. (EL FAR, 2004). 

O livro Lésbia (1890), de Maria Benedita Bormann, sob o pseudônimo de Délia, 

mesmo com o nome sugestivo, não trata da lesbianidade. Apesar disso, é uma crítica textual 

das instituições heterossexuais. (SMITH apud FACCO, 2004, p. 72). Nele, a personagem 

principal, depois de duas desilusões amorosas investe na carreira literária, pela qual, sob o 

pseudônimo de Lésbia, alcança o sucesso e a independência financeira e pessoal. 

No livro do português Carlos Malheiro Dias, A Mulata (1896), ambientado no Rio 

da Janeiro e que contava diversos aspectos do submundo carioca, a protagonista Honorina, 

prostituta e amante de Edmundo, se relacionava também com Emília, uma de suas colegas de 

profissão: 

 
 

Honorina, quando só, ia para os quartos das amigas, conversar. Às vezes passava 
horas fechada com a Emília... Deitavam-se fumando, os beijos caíam das bocas, 
sem querer. Honorina então tremia, arrancava o peignoir, a saia e a camisa, despia a 
companheira, mordia-lhe os peitos, enfurecia-se de lasciva, deixava-se beijar toda, 
torcendo-se sob as carícias dos lábios viciosos da amiga, entregando-se como uma 
deusa, os dentes a bater, as mãos no ar, delirante, medonha. (DIAS apud EL FAR, 
2004, p. 265). 
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Além disso, Carlos usava nomes de personalidades famosas em suas personagens, 

como o de Pepa Ruiz, nome de uma renomada atriz espanhola e contava em A Mulata como 

uma espécie de indicação da sexualidade da própria Pepa. “E a Pepa Ruiz, que namora 

mulheres, lhe faz corte, promessas, juramentos e se apaixona por um seio bem redondo e um 

martelo de estátua antiga?” (DIAS apud TINHORÃO, 2000, p. 252)8 

Em	  Amar,	   gozar,	  morrer,	  obra	  pertencente	   ao	   catálogo	  da	  Cruz	  Coutinho	  pelo	  

menos	  desde	  1894	  de	  autoria	  anônima,	  o	  autor	  se	  identificava	  apenas	  como	  ***,	  Amélia	  

descobre	  em	  um	  livro	  erótico	  a	  possibilidade	  do	  amor	  entre	  duas	  mulheres,	  o	  que	  a	  leva	  

a	  seduzir	  a	  madrasta.	  

 
 

O compassado e rápido movimento que sentia, ensinava-me o que devia fazer. 
Então sucederam-se as convulsões, os suspiros e os êxtases. Então não podendo 
articular uma só palavra, sob pena de nos privarmos de tanto gozo, concentrávamos 
toda nossa atenção naquele ponto. Sentia-me desfalecer, a língua da condessa 
matava-me. Apertava-lhe com violência entre as minhas coxas que lhe circundavam 
os pescoços, a linda cabeça, as da condessa amparavam a minha, que se levantara 
um pouco. Instantes depois um líquido inebriante veio facilitar-me ainda mais os 
movimentos; a minha língua era um dado inflamado. 
A condessa tentava balbuciar algumas palavras e eu quisera responder-lhe. 
Impossível! 
O prazer era superior às nossas forças e caíamos desfalecidas sem poder articular o 
mais breve som. 
Costumara-se o sacrifício no alta de Vênus e o terno Cupido naquele momento, 
morder-se-ia de inveja, ao ver-nos tão felizes sem o auxílio de sua rija seta.  
(*** apud  EL FAR, 2004, p. 237). 

 
 

Os encontros das duas são descritos como prazeroso e orgasmáticos, mas logo a 

madrasta adoece e aparenta envelhecer rapidamente, perde a saúde e seus cabelos 

embranquecem apesar de seus 25 anos. Em seu leito de morte, aconselha Amélia a se 

distanciar dos amores sáficos9 e buscar o amor nos braços de um homem. 
 
 

Os combates do amor foram criados para indivíduos do sexo contrário. Esses 
cansam, fatigam, mas não matam; desconhecidos para ti, não lhe calculas as 
vantagens; posso no entanto afiançar-te que esse prazer é mais prolongado, mais 
duradouro e mais grato ao coração; (...) Foge das mulheres minha filha, foge. Tens 
em mim um terrível exemplo, sofro muito. (*** apud EL FAR, 2004, p. 238). 

 

                                                
8 Da mesma época é o romance O Bom Crioulo (1895), de Adolfo Caminha, primeiro romance homossexual da 
literatura brasileira, que além do romance entre dois homens num ambiente militar, chocou pelas cenas de sexo 
interracial. 
9 Termo usado para se referir a relações entre duas mulheres. Tem origem da palavra “Safo”, nome da poetisa 
grega.  
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Apesar da existência do envolvimento das duas, é possível perceber que a Condessa 

é punida pela relação lésbica e serve de exemplo para Amélia que, de fato, começa se 

relacionar com diversos homens. Apesar de se relacionar com pelo menos mais uma mulher 

ao longo do livro, tem sua satisfação plena originada pela relação com o sexo masculino, 

seguindo um padrão de moralização da relação lésbica. 

Sucessivamente, a relação sexual entre mulheres é vista nesses livros como uma 

iniciação sexual, seja com amigas ou parentes: a adolescente tem seus primeiros orgasmos 

com uma mulher, mas isso é retratado como uma fase – o “verdadeiro prazer” depende do 

homem. 

 

As meninas passavam por essa iniciação ao lado de outras mulheres. 
Invariavelmente, experimentavam com as amigas, preceptoras, primas ou parentes 
mais próximas as potencialidades de seus corpos. (…). Nesses encontros 
homossexuais, trocavam carícias até chegarem ao orgasmo. Ainda virgens, essas 
adolescentes gozavam, em geral, de tais sentimentos até serem informadas que o 
‘verdadeiro idílio’ viria com a penetração do membro masculino, despertando assim 
um intenso desejo pelo sexo oposto. Na visão desses autores, portanto, as aventuras 
eróticas entre duas mulheres constituíam somente as preliminares do que estaria por 
acontecer. (EL FAR, 2004, p. 236). 

 
 

A experiência de Amélia, que tem sua sexualidade despertada através da leitura, era 

temida na sociedade da época. Os livros com temas eróticos eram chamados de “livros para 

homens” justamente porque sua leitura por mulheres não era recomendada. Acreditava-se 

ainda que a sexualidade feminina deveria ser controlada, para a harmonia familiar, e que ter 

contato com tais histórias poderiam trazer à tona instintos quase primitivos. Viveiro de 

Castro, professor de direito criminal, argumenta que estas obras despertavam “curiosidades 

terríveis” e eram as responsáveis pela proliferação do desejo e da relação entre mulheres. (El 

FAR, 2004). 

 
 

‘Duas amigas’, contava Viveiros, ‘se encontravam, falam do romance que ambas 
leram, experimentam ao vivo a sensação que o escritor tão ardentemente escreveu, 
gostam do ensaio, transmitem adiante a descoberta, iniciando outras em segredo. “E 
assim”, concluía ele, “o espírito de Safo cooptava novas adeptas.”. (VIVEIROS 
apud EL FAR, 2004, p. 185)   

 
 

Além disso, a leitura dessas obras incentivaria a masturbação feminina, conhecida 

então como “onanismo feminino”, e que era muito malvista. Os médicos da época diziam que 
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a busca do prazer sozinha deixava a mulher com seios moles, hálito forte, sardas, espinhas, 

diminuição do tecido muscular, perda da memória, da razão e até a morte. Nessa época, os 

estudos de Sigmund Freud consideram a libido como masculina e tira seu caráter pejorativo. 

Mesmo assim, a situação do prazer feminino não melhora: a sexualidade tanto masculina 

como feminina deveria ser voltada para o pênis. O orgasmo clitoriano era considerado como 

“infantil”, um prazer que a menina aproveitava enquanto não houvesse o contato com o 

homem, na idade adulta, a estimulação clitoriana deveria ser evitada, dando lugar ao 

“verdadeiro prazer”: o coito vaginal. 

Renato Janine Ribeiro (1996) explica, ao analisar o romance Teresa, que a presença 

das relações lésbicas era “permitida” nos livros por dois motivos: por ser vista como uma 

“masturbação a duas”, uma iniciação, e também pelo desejo sobre o corpo feminino, o que 

gera a aura fetichista sobre as relações lésbicas 

 
 

Mas, finalmente, o que inocenta o lesbianismo é que ele é apenas etapa, assim como 
a masturbação, no rumo da glória que é encontro dos dois sexos. 
O homossexual é realmente um desviado, ao passado que a lésbica só tem em seu 
passivo o fato de confundir a etapa com a parada, com uma estase, em suma, de 
ficar estática em vez de prosseguir no bom caminho; e por isso é que Teresa pode 
trazer a redenção à Bois-Laurier; a seu modo, e na medida do possível, ela faz a 
prostituta estagnada no lesbianismo perceber que o prazer é fluxo contínuo, e que 
tudo o que está nesse trajeto é bom e sem culpa (RIBEIRO in NOVAES, p. 226-
227).  

 
 

Esse pensamento, ainda pode ser observado. A “descoberta do clitóris” ainda não foi 

completa, a sexualidade da mulher é vista como algo degradante e ainda submissa ao prazer 

do homem. A definição do sexo permanece falocêntrica10: só é considerado sexo a relação 

com penetração peniana, o que invisibiliza a relação entre as mulheres como uma sexualidade 

válida. 

 

1.4. SÉCULO XIX – A PRIMEIRA HEROÍNA LÉSBICA NA LITERATURA E A 
“INVERSÃO SEXUAL” 
 

Em 1920, a americana Natalie Barney era, nas palavras de Vange Leonel (2002. p. 

14), “anfitriã do salão mais eclético e animado da primeira metade do século XX”. O salão 

                                                

10 Postura, convicção, atitude ou comportamento baseados na ideia da superioridade masculina, na qual falo 
representa o valor significativo fundamental. 
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era localizado em Paris11, para onde Natalie se mudou aos 20 anos de idade, e reunia o mais 

variado público: homens, mulheres, membros da alta nobreza, cortesãs, artistas, hetero e 

homossexuais.  

Segue um resumo do que escreveram Facco (2004) e Leonel (2002) sobre o grupo 

seleto de mulheres, composto em sua maioria de artistas lésbicas e bissexuais, amigas de 

Natalie, conhecida como “a Sappho de Paris”. Duas delas lançaram livros em 1928, 

abordando o tema da lesbianidade Djuna Barnes e Radclyffe Hall. No mesmo ano, o assunto  

apareceu na canção Prove it on Me Blues, da cantora americana Ma Rainey; no filme alemão 

Madchen in uniform, na paródia de Compton Mackenzie, Mulheres extraordinárias, na qual 

ele chega a falar de algumas das lésbicas do círculo social de Natalie Barney, e também no 

livro de Virginia Woolf, Orlando, dedicado à sua amante Vita.  

O Almanaque das Senhoras (1928), de Djuna Barnes, é uma sátira bem-humorada 

do círculo lésbico e bissexual e artístico que frequentava o salão de Natalie. A narrativa 

circular e a linguagem diferenciada serviram quase como disfarce para o tema do 

lesbianidade, que fugiu da censura. O livro não foi proibido, mas foi vendido e comentado 

apenas num pequeno nicho.  

O contrário aconteceu com o O poço da solidão (1920), conhecido como o primeiro 

livro que apresenta uma mulher homossexual como protagonista – e heroína. A autora inglesa 

Radclyffe Hall assinava apenas seu sobrenome. Negava o nome feminino que lhe foi dado no 

nascimento e preferia ser chamada de John pelas pessoas próximas. A protagonista de O poço 

da solidão, Stephen Gordon, em muitos aspectos se assemelha a John: de uma família 

tradicional inglesa, Stephen não se identifica com seu corpo feminino e os papéis ditados à 

mulher, além de amar outras mulheres e sofrer com a repressão que vigorava na época.  

Apesar do final quase trágico, Stephen prefere que sua amada se case com um 

homem, pois a amava o suficiente para não condená-la aos julgamentos da sociedade frente 

um relacionamento homossexual. O livro foi importante ao mostrar uma protagonista lésbica 

que não se conformava com o estereótipo feminino e por tratar abertamente da lesbianidade e 

das dores e alegrias de uma homossexual. 

Por dica da amiga Natalie Barney, os livros de Radclyffe foram impressos em Paris 

para evitar a censura inglesa. Mesmo assim, o livro foi proibido ao chegar na Inglaterra. A 

autora, porém, não sofreu nenhuma pena, já que a lesbianidade não configurava crime, 

diferente da sodomia. Apesar da aparente vantagem da não proibição, acredita-se que isso 
                                                
11 A peça de Vange Leonel, As Sereais da Rive Gauche (São Paulo, Brasiliense, 2002), fala sobre esse grupo de 
amigas e sobre os dois livros O poço da solidão e Almanaque das senhoras. 
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tenha acontecido pois a rainha Elizabeth não acreditava que a relação amorosa entre mulheres 

existisse. O livro foi apreendido mesmo com o apoio de diversas figuras da literatura 

britânica, como Virginia Wolf. Apesar disso, foi um sucesso em vendas. 

O prefácio do livro foi assinado por Havelock Ellis, sexólogo da época – citado 

inclusive nos estudos de Freud – e que se dedicava ao estudo da “inversão sexual”, uma das 

teorias mais aceitas para explicar a homossexualidade, na qual acreditava Radclyffe. 

Na época, a ciência começa a se debruçar sobre a homossexualidade, passando este 

comportamento das mãos da Justiça para a medicina. A inversão tenta explicar por que o 

indivíduo tem o desejo “não natural” pelo mesmo gênero. Numa sociedade extremamente 

heteropatriarcal12 e falocêntrica, a explicação que a ciência conseguiu para a existência de 

uma orientação sexual não heterossexual foi que o indivíduo era homossexual devido a sua 

vontade de ser de outro sexo, ou seja, uma mulher homossexual se atrai por mulheres por 

causa da sua vontade de ser homem. (GREEN, 2000; TREVISAN, 2007). 

Mulheres como Radclyffe se encaixavam na definição de “invertida”: vestiam-se 

com roupas consideradas masculinas e adotavam trejeitos ditos masculinos – uma forma de 

negar o papel dado às mulheres da época: o de mãe e de esposa, submissa ao homem. No 

próprio livro, a personagem de Radclyffe afirma, ao se apaixonar por uma vizinha que, “se 

ama uma mulher como um homem o faz, é porque não é mulher”. (SOUZA, p. 2 apud 

FACCO, 2004, p. 56) 

A ideia do homossexual que deseja “mudar” de sexo foi a forma que a sociedade 

conseguiu encaixar essas pessoas no seu modo heternormativo, de tal modo que fosse 

possível entendê-las. Pelo mesmo motivo, era mais compreensível na época (e hoje ainda se 

pode observar essa tendência) o casal conhecido no mundo LGBT como butch-femme: a 

mulher “masculinizadas”, a butch, se relaciona exclusivamente com a femme, mulher 

feminina, e vice-versa. Nessa ideia presente no imaginário social: 

 
 

As pessoas “femininas” se relacionam com as socialmente ‘masculinas’. As 
mulheres e bichas se relacionam com homens e os homens e mulheres-machos se 
relacionam com as mulheres. O que é considerado realmente “desviante”, de acordo 
com estas regras, são relações “homossexuais”, não em termos fisiológicos, mas em 
termos dos papéis sexuais. (FRY, MACRAE apud FACCO, 2004, p. 80) 

 
 

                                                
12 O patriarcado (sistema social que organiza a sociedade em torno de figuras de autoridade do sexo masculino) 
sancionou como paradigma da normalidade social, psíquica e linguística o contrato (hetero)sexual: para se erigir 
a si mesmo como Sujeito o homem tem de construir a mulher como o outro. 
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Acompanhado desse pensamento está a dicotomia sexual do ativo-passivo, sendo o 

ativo sempre o masculino, e o feminino o passivo. Esse modelo heterossexual é transportado 

para as relações homossexuais femininas e masculinas, como exemplo, a lésbica butch seria a 

ativa, enquanto a que se encaixa no estereótipo da femme é tida como passiva. Essa separação 

acontece muito mais no imaginário, principalmente de quem não é homossexual numa 

tentativa de assimilar o desconhecido a algum padrão conhecido, do que na prática sexual dos 

casais.  

O casal butch-femme é o que a sociedade espera das relações homossexuais (o que 

não quer dizer que as aceitem), enquanto a relação entre duas mulheres consideradas 

femininas é hiperssexualizada e transformado em fetiche ou em uma “brincadeira”, e o casal 

butch-butch é rejeitado. 

Em seu livro As heroínas saem do armário, Facco (2004) afirma que apesar das 

desvantagens da abordagem heteronormativa da inversão sexual, o interesse da ciência ajuda 

a tirar a homossexualidade, principalmente a feminina, da invisibilidade. 

 
 

A imagem da invertida foi criada pelos discursos da ciência e acatada pelo senso 
comum, o que teve um aspecto muito positivo, pois, ao nomear as lésbicas como 
“desvio da natureza, caricatura do masculino ou certa patologia”. elas, pelo menos, 
foram inseridas no discurso, passaram a existir para o mundo. (FACCO, 2004, p. 
81). 

 
 

Esse silêncio que envolvia da lesbianidade era muito comum nas primeiras décadas 

do século XX. Apesar de existir uma certa liberdade sexual, 1920, por exemplo, os chamados 

“anos loucos” ficou marcado como a década do lesbian chic – lésbicas extremamente 

femininas. Isso não era discutido do mesmo modo que a heterossexualidade, nem existia uma 

consciência muito clara de grupo, de coletivo dessas pessoas. 

 
 

...do Harlem nova-iorquino até a Rive Gauche parisiense, passando necessariamente 
por Berlim, lésbicas andavam de braços dados pela rua, eram cantadas em prosa e 
verso e quase toda mulher moderna que se prezasse experimentava uma relação 
homossexual. (LEONEL, 2001, p. 111) 

 
 

Mulheres como Natalie Barney e Radclyffe Hall parecem se identificar como 

lésbicas e buscar uma recepção melhor da sociedade, tomando certa posição ativa para mudar 

o cenário da homossexualidade: Natalie coloca sob sua proteção um grupo de mulheres que 

se relacionam com outras mulheres e incentiva que o assunto apareça na arte das artistas; e 
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Radclyffe tenta no seu livro passar uma imagem positiva da mulher homossexual. Mas era 

comum que muitas não tomassem essa atitude e, até pela mentalidade de separação do 

particular e do privado que existia nessas primeiras décadas de 1900, não fizessem alarde da 

sua sexualidade.  

A escritora Gertrude Stein, por exemplo, viveu por 25 anos com Alice Toklas e a 

relação das duas era sabida por amigos e conhecidas, mas “a palavra “lésbica” nunca foi 

pronunciada publicamente por nenhuma das duas sobre sua relação – “como era o costume da 

época não pronunciá-la”. (MALCOLM, 2008, p. 50). Apesar disso, a relação das duas foi 

imortalizada nos poemas eróticos de Stein e nas sugestões de homossexualidade em suas 

outras obras. Além disso, a famosa fotografia tirada por Man Ray em que Stein e Toklas 

posaram na sala de casa na Rue de Fleurus, Paris, é uma “espécie” de paródia do retrato, 

comum na sociedade convencional, do marido e da mulher em casa – ela cintila aparências 

mantidas e frases jamais ditas”. (Idem) 

Esse costume de não se falar sobre a lesbianidade pode ser uma das razões pela qual 

é difícil encontrar material de décadas e séculos passados que tratem do assunto, pois os que 

existem estão dispersos. Até hoje se observa uma invisibilidade sobre o tema, maior do que 

da homossexualidade masculina e isso pode ser atribuído a esse silêncio, à restrição da 

questão ao particular.  

A palavra lésbica, por exemplo, só foi usada habitualmente no século XIX apesar de 

ser comumente usada para se referir a atos específicos, e não a pessoas. (BROWN apud 

NAPOLITANO, 2004) Esse uso se deu principalmente por causa do interesse da ciência e da 

medicina sobre a homossexualidade, intensificado no século XIX. A higienização vigente 

inclusive nas famílias dita a normatividade do sexo entre homem e mulher, da mesma raça, 

para reprodução. É nesse contexto que o homossexual se torna objeto de estudo: quem é e por 

que busca o prazer com pessoas do mesmo sexo. “Havia um impasse sobre como proceder 

com essas pessoas, não se sabia ao certo se deveria puni-los como se fossem delinquentes ou 

se deveria tratá-los como se fossem doentes”. (NAPOLITANO, 2004. p. 5) 

Ao passo que a ciência se debruça sobre o assunto, a homossexualidade passa das 

mãos da Justiça e da Igreja, do estigma de perversão e pecado, para o de doença. Apesar de 

ainda ser configurada como anomalia, essa mudança tira o véu de crime e pecado sobre o 

qual não deveria se falar, e o assunto começa a ser debatido. 
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2. AS ESCRITORAS LÉSBICAS NA LITERATURA BRASILEIRA 

 

Durante a pesquisa, foram encontrados na literatura marcos, a serem destacados na 

busca de um discurso e contradiscurso da lesbianidade. A razão desse recorte é a importância 

desses livros como dicas da representação da homossexualidade feminina, e também 

reconhecer a importância dessa representação feita pelas próprias lésbicas. Serão abordadas 

de forma mais detalhada a obra de Cassandra Rios, Lygia Fagundes Telles e Vange Leonel. 

Além disso, será tratada a chamada “literatura lésbica”, literatura feita por e para lésbicas que 

busca passar uma imagem positiva das homossexuais.  

Na literatura brasileira as lésbicas apareceram algumas vezes depois de Gregório de 

Matos, cuja obra remonta a segunda metade do século XVII. Serão citadas algumas que se 

destacam pela importância da obra. Foi no naturalismo, no século XIX, que a 

homossexualidade, tanto feminina quanto masculina foi tratada de forma mais direta e 

despudorada (BARCELLOS apud PAIM, 2014). Não por coincidência, na mesma época que 

a ciência se interessa pelos homossexuais o estilo literário que transpassava para os livros as 

ideias cientificistas também retratou o homossexual. O escritor Domingos Olímpio trouxe em 

seu livro Luzia Homem (1903) a imagem da “mulher-macho”, muito associada com as 

mulheres nordestinas. A primeira descrição de Luzia para os leitores é a seguinte: 

 
 

Viram-na outros levar, firme, sobre a cabeça, uma enorme jarra d’água, que valia 
ums potes, de peso calculado para a força normal de um homem robusto. (...) Em 
plena florescência de mocidade e umde, a extraordinária mulher, que tanto 
impressionara o francês Paul, encobria os uḿsculos de aço sob as formas esbeltas e 
graciosas das morenas moças do sertão. [...] Pouco expansiva, sempre em tímido 
recato, vivia só, afastada dos grupos de consortes de infortúnio, e quase não 
conversava com as companheiras de trabalho, cumprindo, com inalterável calma, a 
sua tarefa diária, que excedia à vulgar, para fazer jus à dobrada ração. (OLYMPIO 
apud SILVA, 2006, p. 2). 

 
 

Luzia também é descrita como tendo “buço de homem, pernas e braços forrados de 

pelúcia crespa e entonos de força, com ares varonis, uma virago, avessa a homens, devera ser 

um desses erros da natureza” (OLYMPIO apud SILVA, 2006, p. 2), uma figura que causa 

estranheza, principalmente em outras mulheres, mas também encanto nas pessoas, 

principalmente em homens. 
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Apesar da “aversão a homens”, Luzia não tem relação com a homossexualidade. Ela 

sofre por rejeitar o amor de Alexandre, para ela, como explica Silva (2006), amar como 

mulher era amar de forma submissa, o que não seria permitido para ela “Deu-lhe Deus 

músculos possantes para resistir, fechara-lhe o coração para dominar, amando como os 

animais fortes (...)” 

 
 

E se estas eram suas sensações, a forma como se manifestavam seus desejos, ela 
deveria esquecer, sufocar, para justamente não suplantar de vez, em seu corpo e 
caráter, as marcas da feminilidade. Afinal, segundo os ditames de sua cultura, ser 
como um “macho” no trabalho, era algo aceitável, e na situação de pobreza em que 
vivia, até necessário, mas no sexo, nos jogos amorosos, seria algo, de fato, 
antinatural e, portanto, anormal. (SILVA, 2006, p. 3) 

 
 

Apesar de não ter envolvimento com nenhuma personagem feminina, a 

caracterização de Luzia quebra a dualidade feminino e masculino, a mulher fraca e o homem 

forte, desconstruindo papéis sexuais preestabelecidos. 

 
 

O modelo de donzela-guerreira proposto pela estética naturalista rompe com os 
paradigmas do universo feminino e insere a mulher numa esfera de atuação 
masculina, no âmbito do trabalho, do poder, da propriedade e a afasta dos papéis 
bem definidos de esposa ou mãe. (JESUS; TEIXEIRA, 2011, p. 4). 

 
 

Posteriormente, esse modelo foi popularizado como forma de definir uma mulher 

forte, batalhadora, sendo bem intensa nos estados do nordeste brasileiro, principalmente na 

Paraíba. Ao mesmo tempo, existe uma conotação, muitas vezes pejorativa, do termo “mulher-

macho” para a lesbianidade, advinda da teoria da inversão sexual. 

Um exemplo de lesbianidade explícita também do naturalismo é de O cortiço 

(1890). O autor Aluísio Azevedo descreve as cenas entre Leonie e sua afilhada Pombinha. 

Pombinha, que vive com a mãe d. Isabel, é uma garota doce e inocente, prometida em 

casamento para o comerciário José Romão. No fim, acaba se prostituindo, corrompida pelo 

ambiente – inclusive por Leonie. A relação sexual das duas ocupa apenas duas páginas, mas é 

escrita em detalhes. Os papéis de ativo e passivo da relação heterossexual de ativo são 

mantidos como pressuposto pra consumação do desejo das duas. Pombinha tem as 

características ditas femininas, submissa, é seduzida e corrompida por Leonie, que possuí a 

característica ditas masculinas – ativa sexualmente, possui o controle da situação (PAIM, 

2014, p. 21). “Depois, é essa relação homossexual que deflagra a transformação da jovem 
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Pombinha numa mulher, quando ela finalmente tem sua primeira menstruação, após o 

encontro com Léonie”. (TREVISAN, 2007, p. 253). 

 
 

Vem cá, minha flor!... disse-lhe, puxando-a contra si e deixando-se cair sobre um 
divan. Sabes? Eu te quero cada vez mais!... Estou louca por ti! 
E devorava-a de beijos violentos, repetidos, quentes, que sufocavam a menina, 
enchendo-a de espanto e de um instintivo temor, cuja origem a pobrezinha, na sua 
simplicidade, não podia saber qual era. [...] Pombinha arfava, relutando; mas o 
atrito daquelas duas grossas pomas irrequietas sobre o seu mesquinho peito de 
donzela impúbere e o roçar vertiginoso daqueles cabelos ásperos e crespos nas 
estações mais sensitivas da sua feminilidade, acabaram por foguear-lhe a pólvora do 
sangue, desertando-lhe a razão ao rebate dos sentidos (AZEVEDO, 1993, p. 133) 

 
 

Segundo Denilson Lopes (2002 apud PAIM, 2014), existiram vários textos breves 

sobre a homossexualidade, sobretudo contos, isolados nas obras dos autores, nos quais são 

repetidos estereótipos e a representação negativa. 

 
 

Predomina o silêncio sobre a problemática e, quando visível, persiste a afirmação 
de estereótipos risíveis ou de imagens do desejo homoerótico como algo 
impossível, destinado ao fracasso. Surge então, nessa época, uma nova figura da 
identidade homoerótica, o culpado ―marcado por uma forte angústia religiosa e/ou 
existencial, que gerou uma linhagem de relevância nas narrativas que abordam a 
temática homossexual. (LOPES apud PAIM, 2014, p. 23).  

 
 
2.1 CASSANDRA RIOS 

 

Nesse cenário, a mudança na representação veio com Cassandra Rios13. Seu 

primeiro livro, Volúpia do pecado, foi lançado em 1948 e pode ser considerado o primeiro 

romance de alcance nacional que tinha a lesbianidade como temática principal. Nele, 

Cassandra aos 16 anos, escreve sobre a descoberta do amor e do desejo sexual entre duas 

mulheres.  

Sua obra é pouco conhecida, por não caber nos cânones da alta literatura, estando 

próxima da literatura popular e das chamadas “páginas de sensação” – como eram 

denominados os romances eróticos do início do século XX, mas se configura como um dos 

principais marcos na representação lésbica. Além de retratá-las na maioria dos seus livros 

como protagonistas, Cassandra quebrou como uma tradição de livros em que a lesianidade é 

colocada como antiexemplo, antinatural, desvio patológico, pecado e crime. (PAIM, 2014) 
                                                
13 Cassandra Rios (São Paulo, 1932 – São Paulo, 8 de março de 2002) pseudônimo de Odete Rios, foi a escritora 
com mais livros vendidos na década de 1970, alcançando a marca de 300 mil exemplares por ano. Foi também a 
escritora mais censurada pela ditadura militar. (AMARAL apud RIOS, 2006). 
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Localizar a obra de Cassandra Rios como uma manifestação de como parte de uma 
identidade homossexual feminina foi construída na sua narrativa, significa entender 
a questão da constituição do homoerotismo feminino a partir de uma identidade 
cultural, ou seja, do pertencimento do indivíduo a uma forma de cultura sexual. 
(PIOVEZAN, 2005, p. 97). 

 
 

Na década de 1970, os livros da escritora bateram recorde de vendas. Na contramão, 

foi a escritora mais censurada pela ditadura militar instaurada em 1964: 36 dos seus 50 livros 

publicados até 1974 foram proibidos. (PIOVEZAN, 2005) 

A sexualidade das personagens de Rios foi um dos motivos de seu sucesso e também 

da perseguição da censura. A maioria dos livros de Cassandra tratava de mulheres lésbicas e 

bissexuais. Quando foram publicados, a sexualidade da mulher em qualquer circunstância 

que não para a reprodução e sim para o prazer próprio era recriminada em diversas instâncias. 

Para publicar alguns livros, Cassandra chegou a usar codinomes masculinos e tratou 

nesses livros de relações heterossexuais. Apesar de serem tão eróticos e explícitos quanto 

seus outros livros, estes não foram censurados.  

 
 

Segundo a autora em sua obra Censura, o uso de pesudônimos masculinos em obras 
que tratavam da temática hétero foi uma forma de verificar se a proibição oficial era 
relacionada aos temas dos livros ou voltada para sua pessoa, enquanto mulher. Seu 
depoimento ressalta que essa ―censura moralǁ‖ buscava silenciar, antes de tudo, a 
voz e a sexualidade feminina. Assim, a proibição estava muito mais relacionada ao 
fato de Cassandra Rios ser uma mulher, que escrevia sobre ter prazer com outras 
mulheres. (PAIM, 2014, p. 32) 

 
 

Cassandra escrevia sobre o prazer feminino de forma direta e clara. Usava prosa 

livre e direta, de forma popular. Isso, aliado às capas provocantes e títulos diretos como Sou 

uma lésbica cativaram um vasto público que transcendia as leitoras mulheres ou ainda 

exclusivamente lésbicas. (PIOVEZAN, 2005) 

A obra de Cassandra quebra um silêncio sobre o homoerotismo feminino e aponta 

que o mundo editorial foi um caminho alternativo para retratar o amor homossexual entre 

mulheres como possível, frente à falta de representação em outros locais, como por exemplo 

na mídia. Apesar disso, em nenhum momento Cassandra buscou fazer literatura engajada, 

inclusive o desfecho considerado “trágico” de certas personagens lésbicas foi criticado 

posteriormente por movimentos sociais e escritoras que buscam fazer uma literatura lésbica 

com personagens positivos e finais felizes. 
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Outro ponto é a feminilidade de suas personagens, que acabam de certa forma 

adotando padrões de beleza e ideias relacionadas como o gênero feminino: romantismo, 

delicadeza, beleza, ao mesmo tempo que possuem independência e força. “Apesar de apontar 

para uma maior liberalização do comportamento feminino, a narrativa também reproduz as 

ideias relacionadas ao gênero feminino daquele período (década de 1960)”. (PAIM, 2014, p. 

72). Esta característica pode ter dado um apelo maior aos seus livros, pela carga de 

fetichismo, mas ao mesmo tempo foi uma forma de desvencilhar a imagem da lésbica da 

masculinização. 

O erotismo dos livros foi um dos aspectos mais marcantes de suas obras e que atraiu 

o leitor, principalmente por se tratar do prazer feminino, um grande tabu que aos poucos ia 

ganhando espaço, com os movimentos sociais e a contracultura. O interessante é que a 

sexualidade é tratada naturalmente e é aspecto importante das relações das personagens que 

mais do que no prazer, tinham no romantismo sua base.  

Desse modo, Rios quebra o estereótipo da perversão e da promiscuidade 

homossexual. “Aquilo que havia de conhecimento acerca do que era homossexual, a escritora 

inscreve, através de sua personagem, contrapontos e perspectivas, mostrando uma vontade de 

contestação e, sobretudo, de criar um discurso próprio acerca do tema. “ (PAIM, 2014, p. 50) 

Lygia Fagundes Telles também abordou a lesbianidade em três de sua obra, porém 

de forma diferente de Cassandra. Em Ciranda de pedra (1954), Letícia começa a se interessar 

por mulheres por causa de uma decepção amorosa com um homem e ainda sofre com o amor 

não correspondido por Virgínia. Em As meninas (1973), a relação entre mulheres aparece 

como experimentação durante a adolescência. Por último, em A Escolha (1985), a 

personagem lésbica se suicida ao se sentir pressionada e rejeitada pela mãe. (PAIM, 2014) 

Identificam-se três tipos de representação: 1) A lesbianidade consequente de uma 

relação heterossexual mal sucedida; 2) A lesbianidade como etapa de experimentação e 

aprendizado sexual; 3) O indivíduo homossexual como infeliz (presente tanto em Ciranda de 

pedra quanto em A escolha). De todas as formas, uma representação extremamente diferente 

da trazida por Cassandra. 

 

2.2 LITERATURA LÉSBICA 

	  

Um aumento considerável de trabalhos editoriais sobre a lesbianidade começa a 

aparecer apenas a partir da década de 1990 – enquanto livros sobre a homossexualidade 

masculina já eram encontrados em maior número em 1960 e 1970. Vange Leonel, por 
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exemplo, alcançou sucesso com o grande público. Além da carreira musical, Vange publicou 

livros como Lésbicas (Planeta Gay Books, 1999), Balada para as meninas perdidas (Edições 

GLS, 2003) e As sereias de Rive Gauche (Editora Brasiliense, 2002), peça inspirada na vida 

de Natalie Barney e do seu círculo de amigas, que contava com as escritoras Radclyffe Hall e 

Djuna Barnes. Além dos livros, Leonel escrevia colunas para a Revista Folha e para o portal 

LGBT MixBrasil. Ambas tratavam de temas sobre a lesbianidade e outras esferas da vida e 

ativismo LGBT. 

Também na década de 1990, surge um movimento que se intitula de literatura lésbica 

e busca transmitir com seus livros uma imagem positiva da mulher homossexual. A editora 

Laura Bacellar fundou em 1998 a primeira casa editorial brasileira voltada para minorias 

sexuais, as Edições GLS, um selo do Grupo Editorial Summus, e hoje coordena a única 

editora da América Latina voltada para lésbicas, a Editora Malagueta.  

 

A justificativa para a existência dessas obras é o de que o homossexual, até então, 
sempre havia sido tratado como infeliz, doente, fadado(a) ao fracasso amoroso e à 
solidão. Como forma de reação a esses discursos, surgem as narrativas que 
reafirmam a homossexualidade a partir do ponto de vista dos envolvidos. Este é o 
"movimento de ultrapassagem" descrito por Foucault: os próprios gays e lésbicas se 
encarregam de dizer quem são, em resposta às classificações dadas por outros. 
(PIOVEZAN, 2005, p. 14.) 

 
 

Segundo Laura, em entrevista para esta pesquisa, existe a representação da lésbica 

na literatura muitas vezes se resume ao viés de problema, são “seres problemáticos, suicidas, 

infelizes, melancólicos, solitários”, por isso a ideia de criar uma editora exclusivamente para 

livros lésbicos.  

 
 

Foi a tentativa de oferecer a leitores e eventuais leitores informações positivas e 
confiáveis sobre diversidade e lesbianismo em particular, e histórias em que 
houvesse a possibilidade de lésbicas serem felizes. Eu sempre acreditei que é 
preciso imaginar-se algo antes que aconteça, e, enquanto não imaginarmos finais 
felizes para lésbicas, na vida real elas não terão cotidianos felizes. (BACELAR, 
2016, ANEXO A ). 

 

Entre os nomes da imprensa lésbica, estão Fátima Mesquita, Lúcia Facco, Marina 

Porteclis e Bebeti do Amaral, escritora de alguns dos primeiros livros com protagonistas 

lésbicas – Pecados safados (1995) e A quem interessar possa (1993) – e proprietária da única 
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livraria feminista do Brasil, aberta de 1991 a 2001 em Curitiba. (AMARAL, 2016, ANEXO 

B). 

Existe uma discussão sobre a suposta falta de valor literário que uma literatura 

“panfletária” teria. Não cabe a esta pesquisa analisar tal questão, pois o que se considera é a 

importância desta literatura feita e voltada para lésbicas como um marco na representação da 

mulher homossexual, uma forma de dar voz e visibilidade para o assunto. A literatura de 

Cassandra, apesar de não militar, também foi rejeitada pela academia, o que levanta a 

hipótese de que, assim como a ditatura rejeitava os livros de Cassandra por tratarem de uma 

mulher falando sobre a sexualidade feminina e buscando o prazer com outra mulher, a alta 

literatura também não vê espaço para uma literatura com tal tema.14  

 

                                                
14 Na perspectiva dos Estudos Culturais, a importância dessa literatura não cânone se dá pelo fato de serem 
textos de grupos minoritários. À margem da cultura dominante, a literatura popular, erótica e muitas vezes 
anônima indica multiplicidades da realidade brasileira, muitas vezes despercebidas pela representação da alta 
literatura.  
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3 A SEXUALIDADE NA EFERVESCÊNCIA DOS ANOS 60 E 70 

 
As décadas de 1960 e 1970 ficaram marcadas pela luta dos movimentos sociais, 

inclusive do movimento gay, que começa a se organizar politicamente na década de 70, 

incentivado pela conjuntura política oposta à ditadura militar. O clima de censura fez com 

que os grupos perseguidos encontrassem meios de contornar as restrições e com que surgisse 

um grande movimento de contracultura. 

Os assuntos censurados na grande mídia encontram espaço numa imprensa 

alternativa, que emerge na década de 1970 e discute os direitos dos trabalhadores e minorias 

sociais, como negros, mulheres e homossexuais. 

Os homossexuais começam a se organizar e construir uma identidade nos anos 1950 

e 1960. Bares, boates, clubes e cinemas de capitais – principalmente em São Paulo e no Rio 

de Janeiro15– se tornaram locais de socialização dos homossexuais, em sua maioria do sexo 

masculino. Além desses locais, era comum encontrá-los nos concursos de miss, show de 

transformistas e desfiles de fantasias de carnavais. (GREEN, 2000) 

Em Curitiba, um grupo formado em sua maioria por jovens gays faz sucesso e 

estampavam as capas dos principais jornais da cidade, desfilando no salão de clube Operário, 

no centro da cidade em roupas desegninadas como “femininas”. Paralelo, havia o grupo de 

homens da alta sociedade – quase uma sociedade secreta – conhecido como Tulipas Negras – 

e citados na obra de Dalton Trevisan. Os participantes sofreram com a repressão da polícia e 

da sociedade curitibana, que o colocavam como sinônimo de vadiagem. No final dos anos 

1950, uma batida das autoridades interrompeu o carnaval dos Tulipas Negras num 

apartamento de luxo da Praça Osório, no Centro da Cidade, expondo-os ao ridículo. O Gala 

Gay, no qual desfilavam travestis e transexuais, permaneceu até a década de 1990 – lotando 

os salões no carnaval – o dia permitido para a alta sociedades prestigiá-los. (FERNANDES, 

2010). 

Ainda pouco pesquisado, o Gala Gay era sucesso no carnaval de Curitiba, cidade 

que há muito não tem tradição de carnaval. O auge do Gala Gay foi entre as décadas de 1970 

e 1980, nos anos 90 ele perde força e desaparece, assim como o carnaval de salão, antes 

famosos. O surgimento e o sucesso do Gala Gay ainda são incógnitas numa cidade 

conservadora e tradicional. (Idem) 

                                                
15 No Rio de Janeiro, jovens se encontravam na frente do Copacabana Palace, na chamada Bolsa de Valores. Em 
São Paulo, estudantes, jornalistas e intelectuais se encontravam no Paribar e no Barba-azul, em um ambiente 
livre de preconceito. Ainda assim, a troca de afeto era reservada para entre quatro paredes. (PRIORE, 2011) 
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No Rio de Janeiro, na década de 1950, além da possibilidade de sofrer agressão por 

homofobia, os homossexuais sofriam com a perseguição policial. O delegado Raimundo 

Padilha iniciou ações para prender os homossexuais, sob a acusação de vadiagem.16 Nas 

sessões noturnas do Cinelândia, famosas pelos encontros entre homens que procuravam 

encontrar parceiros, era comum que a polícia ficasse na saída do cinema no fim da sessão, 

abordando os frequentadores. Os que podiam pagar propina eram liberados mais cedo, 

incentivados pelo medo de que a polícia contasse para a família de sua sexualidade. Os que 

não podiam passavam a noite na prisão.  

Apesar disso, bares, saunas e cinemas onde os homossexuais se encontravam 

continuaram se expandindo e a construção de uma identidade homossexual se consolidando. 

Alguns grupos também começaram a se encontrar em casas e apartamentos, buscando fugir 

da perseguição policial. Em uma dessas reuniões surge o primeiro grupo gay organizado 

brasileiro em 13 de janeiro de 1961, a Turma OK. O grupo se reúne até hoje para discutir 

cultura, questões políticas e o cotidiano do gay que vivia no Rio de Janeiro. (PÉRET, 2011) 

Em 1964, a democracia brasileira sofre um golpe com a implantação do governo 

militar, inicialmente com a promessa de devolver o executivo para a sociedade civil, o 

Exército ficou no poder por 20 anos. Depois de assinado o Ato Institucional n.º 5 em 1968, a 

censura se agrava e a primeira metade dos anos 70 fica marcada como o pior período da 

perseguição a todos que fossem considerados “inimigos da ditadura”. Esses inimigos 

incluíam: esquerdistas, feministas, intelectuais, usuários de drogas e também homossexuais. 

Os espaços de convivência homossexual começam a ser combatidos com mais rigor, com o 

pretexto de combate à “vadiagem e tráfico de drogas”.  

 
 

Nos anos que vieram depois de 1968, quando conservadores dentro e fora do 
regime reagiram às mudanças verdadeiras e percebidas (protestos estudantis e civis, 
normas de gênero e sexo em fluxo, o advento – real ou imaginado – da 
contracultura), ideólogos e forças de segurança viam vínculos muito gerais entre 
homossexualidade, desvios de gênero e protesto social e político. (COWAN, p. 42 
in GREEN; QUINALHA, 2014). 

 

Na mentalidade reinante durante o regime militar, a homossexualidade e a 

transexualidade estavam ligadas a ideias de contravenção. Suspeitava-se de proximidade 

desses grupos com comunistas – apesar do absurdo, dado o conservadorismo do “Partidão” – 

e que incentivavam os jovens a entrarem em um mundo de perversão, contrário aos costumes 
                                                
16 O artigo 390 do Código Penal de 1890 foi o primeiro a instituir o crime de vadiagem, com o objetivo de 
reeducar e punir quem não tivesse trabalho fixo. 
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e interesses da nação brasileira. O feminismo corrompia as mulheres e era relacionada à 

lesbianidade. Junto com humor burlesco, pornografia e ativismo, o que fugia da 

heteronormatividade foi considerado desvio político. Membros do SNI (Serviço Nacional de 

Informações) e da Polícia Federal colocavam em seus informes a acusação de "ser 

homossexual". (COWAN in GREEN; QUINALHA, 2014). 

Nos anos 1970, foi possível observar uma maior perseguição policial às pessoas 

LGBT, principalmente travestis. Em São Paulo, vários delegados, como Sérgio Paranhos 

Fleury, Paulo Boncristiniano e José Wilson Richetti, começaram operações de ronda que 

tinham como objetivo tirar homossexuais e travestis das ruas da cidade.17 

É interessante ressaltar que a relação entre mulheres não foi encontrada nesses 

registros policiais sobre homossexualidade. A preocupação maior era com relação à 

homossexualidade masculina, principalmente a relação feita desta com rapazes efeminados. 

Apesar disso, lugares de convívio lésbico também sofreram repressões, como escreve Marisa 

Fernandes (in GREEN; QUINALHA, 2014). Bares como o Cachação, Ferro's Bar e 

Bixiguinha, em São Paulo, sofreram com a repressão policial e muitas lésbicas foram presas. 

“Mesmo portando todos os seus documentos, mulheres foram levadas indiscriminadamente 

sob o argumento ‘você é sapatão’”. (FERNANDES in GREEN; QUINALHA,  2014, p. 136). 

Nos EUA, o movimento gay, também chamado de gay power, ganhou força na noite 

de 28 de junho de 1969, com o que ficou conhecido como levante de Stonewall. Na época, 

eram comuns rondas policiais nos bares e outros locais de convivência homossexual e 

frequentemente pessoas eram presas.  

Na madrugada do dia 28, a polícia entrou no bar Stonewall Inn, em São Francisco e 

prendeu aproximadamente três travestis e dois funcionários do bar, uma cliente do bar, 

lésbica, foi presa e resistiu até a viatura, o que começou um confronto que se repetiu por 

quatro dias e permanece como marco da reação dos homossexuais, bissexuais, lésbicas e 

travestis à repressão policial e de outros setores da sociedade. Nos meses posteriores, 

diversas organizações pelos direitos civis de gays e lésbicas surgem nos Estados Unidos, 

como o Gay Liberation Front, de Nova York, primeira organização criada no país. 

O gay power dos EUA incentivou o princípio de uma organização brasileira 

daqueles que não se adequavam ao padrão heteronormativo. Começam a surgir grupos 

autônomos que defendiam, principalmente, a visibilidade dos homossexuais de uma forma 

                                                
17 A Portaria 390/76, da Delegacia Seccional Centro de São Paulo, autorizava a prisão de todas travestis do 
centro da capital paulista e exigia fotos no cadastro das travestis para que fosse avaliado "o grau de 
periculosidade dos pervertidos". (COWAN in GREEN; QUINALHA, 2014). 
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mais saudável do que a difundida na época, que era de desvio de conduta e doença. 

(CARRARA; SIMÕES, 2007). 

Outro fator importante é a organização de uma oposição ao Estado já na segunda 

metade dos anos 70, o que favoreceu o surgimento de novos movimentos para lutas 

específicas, como o feminismo e o movimento gay – muitas vezes iniciados por falta de 

espaço nas organizações de esquerda, que reproduziam o machismo e a homofobia.  

 
 

Estudantes reativaram os organismos de autogestão nas universidades e 
mobilizaram-se contra a ditadura; o movimento operário se reorganizou, articulando 
várias greves para protestar contra a política salarial do governo; muitas mulheres 
que tinham participado na oposição clandestina contra os militares começaram a 
criticar publicamente o sexismo, levantando ideais feministas; nascia o Movimento 
Negro Unificado, desafiando a ideologia predominante de que o Brasil era uma 
democracia racial (GREEN, 2000, p. 282). 

 
 

No Brasil, a primeira organização brasileira ativista pelos LGBT surge em 1978, o 

Somos: Grupo de Afirmação Homossexual. Suas ações foram essenciais na luta por direitos e 

pela democracia e marcam o começo da primeira "onda" do movimento LGBT no Brasil.18 

Ao mesmo tempo, a cena cultural pareceu servir como válvula de escape e resposta à 

censura da ditadura. Inspirados pelos movimentos de contracultura que aconteciam em outros 

lugares do mundo – principalmente o norte-americano, que discutia temas como o uso de 

drogas, liberdade sexual, racismo, questões de gênero e androginia – os jovens brasileiros 

também usaram o cinema, a música, o teatro e outras artes para expressar sua insatisfação 

com a política e questionar o conservadorismo da sociedade. O movimento tropicalista é um 

dos expoentes dessa ruptura, destacando-se principalmente na música com artistas como 

Caetano Veloso, Gilberto Gil e Gal Costa. 

 

 

O tropicalismo acabou consagrado como ponto de clivagem ou ruptura, em diversos 
níveis: comportamental, político-ideológico, estético. Ora apresentado como a face 
brasileira da contracultura, ora apresentado como o ponto de convergência das 
vanguardas artísticas mais radicais (como a Antropofagia modernista dos anos 20 e 
a Poesia Concreta dos anos 50, passando pelos procedimentos musicais da Bossa 
Nova). (NAPOLITANO; VILLAÇA, 1998, p. 53). 

 

                                                
18 A divisão em ondas do Movimento LGBT no Brasil foi feita por James Green e Regina Facchini e é baseada 
em momentos históricos político-sociais. 
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O tropicalismo adotou elementos andróginos, principalmente com Caetano e Gil 

utilizando roupas ditas como femininas, ao modo de astros internacionais como David Bowie 

e Mick Jagger. Os dois, inclusive, se beijaram em uma apresentação no Teatro Municipal do 

Rio de Janeiro. O mesmo fizeram Maria Bethânia e Gal Costa. Outras cantoras como Ângela 

Ro Ro, Leci Brandão, Simone e Marina Lima também sugeriram, em músicas e atitudes, 

interesses homoeróticos (TREVISAN, 2007). As bandas Dzi Croquettes e Secos & 

Molhados19 igualmente chamavam atenção por brincar com os limites estéticos dos gêneros, 

levando aos palcos o que travestis já faziam em bailes de carnavais. A sexualidade de 

cantoras da MPB, como Maria Betânia e Gal Costa, também eram (e são até hoje) alvo de 

dúvidas, pela atitude independente e quebra de padrões estéticos. 

 
 

O sucesso de Maria Betânia e de Gal Costa e os rumores sobre suas sexualidades, 
entre outros exemplos, criaram modelos alternativos para jovens lésbicas que 
estavam descobrindo o mundo da sociabilidade entre as mulheres. Os shows e as 
imagens de Caetano Veloso, especialmente depois da sua volta do exílio em 1972, 
quando ele enfatizava o seu lado feminino, as performances dos Dzi Croquetes em 
1973, com rupturas e misturas de representações de gênero, e a popularidade de 
Ney Matogrosso, que cantava com uma voz fina e efeminada, ofereceram novos 
ícones e novos padrões que romperam com os papéis tradicionais de homens e 
mulheres. (GREEN, 2014, p. 185).  

 
 
Peças de teatro, cinema e televisão também se arriscavam a abordar o tema da 

homossexualidade.20 Na teledramaturgia não raro a questão era tratada na base de 

estereótipos, como na novela Assim na terra como no céu (1970/1971), em que Ary Fontoura 

interpretou o carnavalesco Rodolfo Augusto, considerado o primeiro personagem gay das 

novelas brasileiras e que tinha trejeitos efeminados.  

Outra maneira era tratar os relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo de forma 

indireta, sob os panos, como em O rebu (1974/1975), em que o possível relacionamento entre 

o milionário Conrad e seu protegido Cauê não foi mencionado, mas era insinuado. No final 

da década, em 1979, na novela Os Gigantes, o autor Lauro César Muniz, chegou a insinuar 

                                                
19 Secos & Molhados foi um grupo musical da década de 70 cuja estética era inspirada no look andrógino. Dzi 
Croquettes foi um grupo de teatro que surgiu no Rio da Janeiro na mesma década e montava espetáculos 
musicais que ficaram famosos pela irreverência e ousadia, principalmente pela estética andrógina. Ney 
Matogrosso, vocalista Secos & Molhados até 1975, quando seguiu carreira solo, declarou sua homossexualidade 
em 1978 numa entrevista para a Interview brasileira. 
20 Segundo Trevisan (2007), a presença do homossexual se tornou uma instituição dentro das telenovelas. 
Principalmente, pela polêmica que causaria mais audiência e faturamento. Porém, a presença de lésbicas é mais 
escassa. 
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um relacionamento entre a protagonista Paloma Gurgel (Dina Sfat) e sua amiga Renata (Lídia 

Brondi), mas o possível romance foi cortado devido à rejeição do público.21 

 

3.1 PORNOCHANCHADA 

No cinema, a pornochanchada foi o gênero mais popular no país na década de 1970. 

O termo circulava na imprensa já em 1973, “chanchada” se referia a produções de mau 

acabamento e de alcance popular, e “pornô” faz alusão ao erotismo dos filmes, por meio do 

humor de duplo sentido e a exibição de formas femininas. (ABREU apud LAMAS, 2012). 

O termo pornochanchada era uma ótima publicidade para os filmes, que nem sempre 

contavam com cenas eróticas, mas faziam sugestões tanto nos filmes quanto nos títulos e 

cartazes, de tal forma que sugeria um erotismo para atrair o público, mas de tal modo que 

fugia da censura do regime militar. “As pornochanchadas, com raríssimas exceções, não eram 

proibidas pelo órgão censor. Na maioria das vezes, eram proibidas para menores de 18 anos, 

com alguns cortes. ” (LAMAS, 2012, p. 7) 

Era comum encontrar sugestões a homossexualidade nesses filmes. 

 

Eram correntes relações sexuais entre homens e travestis, geralmente passivos. A 
bissexualidade feminina também aparecia e o gênero revela, sem retoques ou 
hipocrisia, a fauna sexual do mundo real. O renomado diretor Davi Cardoso, em 
entrevista à revista Playboy, esclareceu: "o homossexual é uma figura 
imprescindível em toda pornochanchada". (PRIORE, 2011, p. 188). 

 

Segundo Trevisan (2007), a presença de homossexuais masculinos nesses filmes era, 

na maioria das vezes, fonte de humor e deboche através de uma abordagem machista. 

Enquanto a homossexualidade feminina era usada para o deleite do público masculino. 

Em 1982, estreou o primeiro filme erótico brasileiro, Coisas eróticas, que trazia uma 

cena lésbica entre as atrizes Vânia Bonier e Marília Nauê. O filme, dividido em três partes, 

conta o enredo as aventuras sexuais de dois casais que se conhecem por meio de um anúncio 

de jornal para amantes de swing. É “repleta de palavrões, sadomasoquismo, cenas de 

homossexualismo e sexo grupal.” (GODINHO; MOURA, 2012. p. 22). Na cena entre as 

                                                
21 No final da novela, Paloma é condenada à morte pela eutanásia do irmão, enquanto Renata termina com 
Fernando Lucas, personagem de Tarcísio Meira, antigo namorado de Paloma. É difícil determinar quando e 
quem foram os primeiros personagens e casais homossexuais, já que a questão era tratada de forma disfarçada, 
sem mostrar afeto entre os supostos casais. Depois de Os Gigantes, um casal lésbico só foi visto em 1988, na 
novela Vale Tudo, já de maneira mais explícita, com Cecília (Lala Dehelnzelin) e Laís (Cristina Prochaska) 
trocando carícias e andando de mãos dadas. 
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atrizes, elas trocavam beijos e lambidas nos seios e na barriga uma da outra, sem chegar, 

porém, a uma cena de sexo lésbico explícito. Interessante também é que o roteirista 

responsável Laerte, sugeriu o que seria uma crítica à homofobia. 

 
 

Paralela a essa filmagem, Laerte tinha proposto fazer talvez a maior crítica à 
homofobia na época. Os personagens de Michel Belmondo e Andrev Soler 
observavam as esposas se bolinando, enquanto a excitação fizesse um tocar o 
traseiro do outro, que responderia, aflito, “cuidado com esse dedinho aí”. É verdade 
que essa passagem quase não seria discutida quando o filme fosse lançado algum 
tempo depois, tamanha diversidade de cenas bem mais escandalizantes. Mas a dupla 
sugere ali certo prazer entre homens. (GODINHO; MOURA, 2012. p. 43) 
 
 

Antes de lançar o filme, o Conselho Superior de Censura ordenou o corte integral do 

segundo quadro, por ser a única parte do filme que mostrava cenas de lesbianidade e 

sadomasoquismo. A cena, porém, permaneceu. O diretor Rafaelle Rossi, atento ao fato que a 

carta do Conselho pedia a exclusão do segundo quadro, excluiu o segundo fotograma do 

filme, e não seu segundo capítulo.  

Coisas eróticas teve público de quatro milhões de brasileiros nos cinemas. Chama 

atenção o fato que, apesar de tantas cenas de sexo explícito, a censura pede a retirada 

exatamente do capítulo que trazia a cena entre as duas atrizes, mesmo que não haja sexo. A 

permanência da cena de lesbianidade leva aos cinemas a fantasia que rodeia a relação sexual 

entre duas mulheres, uma permissividade dessa carícia que não acontece entre dois homens, 

como mostra a cena em que um dos personagens nega a investida do outro. Essa permissão 

do contato sexual entre mulheres é exclusiva para o fetiche masculino e nega uma relação 

genuína entre duas mulheres. 

 
 

Mesmo a propaganda e a pornografia, digamos, “leves”, apresentam as mulheres 
como objetos de apetite sexual sem nenhum conteúdo emocional, sem qualquer 
significado individual ou personalidade – essencialmente como uma mercadoria 
sexual a ser consumida por homens. A chamada pornografia lésbica, criada para o 
olhar voyeurístico masculino, é igualmente vazia de conteúdo emocional e 
personalidade individual. (RICH, 1980,  p. 26) 

 

Esse fetiche é recorrente na pornografia e ocupa um lugar de destaque no imaginário 

masculino que acredita que duas mulheres juntas buscam apenas atrair a atenção de um 

homem, sendo ele o único que pode, de fato, satisfazê-las. A pornografia heterossexual é 

baseada em uma cumplicidade submissa da mulher para o prazer do homem, ela é “objeto de 

desejo, mas nunca de amor”. (GIDDENS, 1993, p. 134). 
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A pornografia, com raríssimas exceções, foi e ainda é, em larga medida, produzida 
por e para homens heterossexuais. Assim, o lesbianismo encontrado nessas 
produções é um exemplo dessa visão masculina, presente em imagens e textos 
desde o século XVI. As mulheres que se entregam a esse prazer mostram-se nesses 
trabalhos sempre disponíveis também para o homem. A prática homossexual entre 
elas é mostrada mais como um passatempo que uma paixão, pois o prazer 
verdadeiro é sempre alcançado graças à virilidade masculina. (LEITE JR, 2006, p. 
68). 

 
 

A indústria pornográfica é um tema cuja análise por si só é complexa e pode mostrar 

diversas imagens do imaginário coletivo. Importa aqui destacar esse marco, que é o filme 

Coisas eróticas, devido a sua importância como primeiro filme pornô explícito produzido no 

Brasil e exibido, inclusive, nos cinemas, e por ousar trazer a imagem da relação sexual entre 

mulheres, mesmo que como uma excitação para o homem, imagem já encontrada nos livros de 

sensação. 
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4.    IMPRENSA ALTERNATIVA, IMPRENSA GAY E LÉSBICA 

 
Esse cenário de ideias novas, pensamentos contrários ao vigente apresentou uma 

lacuna a ser preenchida: certos temas eram censurados na grande imprensa. Essa censura 

acontecia de duas maneiras, a autocensura e censura prévia. 

 

A prévia é definida pelo direito que o estado tem de vigiar e interceder na 
publicação de periódicos; já a autocensura é aceitação das ordens emitidas pelo 
Estado na construção da noticia. Tais ordens eram informadas aos jornais através de 
telefonemas, cartas que eram encaminhadas as redações. (NASCIMENTO et al. 
2013, p. 8) 

 
 

Muitas vezes, por consequência das matérias censuradas, era comum o surgimento 

de lacunas nas páginas, publicação de letras de músicas, receitas de bolo, anúncios 

irrelevantes, etc. A censura na imprensa foi extremamente repressiva, com invasões de 

redações e interrogações de jornalistas, sendo o episódio mais marcante e lembrado a morte 

do jornalista Vladimir Herzog, que foi encontrado morto em outubro de 1975 nas 

dependências do Exército. 

Paralela à grande imprensa, surge então uma imprensa que foi chamada de 

alternativa, por se opor a ideias e interesses dominantes, ou nanica, devido ao formato 

tabloide adotado pela maioria desses jornais. Entre 1964 e 1980, cerca de 150 periódicos 

alternativos surgiram e encerraram suas atividades, todos tinham como característica 

marcante a oposição ao conservadorismo e ao autoritarismo, seja no viés político ou 

comportamental. São exemplos o Opinião, em 1972, o Versus e o Movimento em 1975. 

(PÉRET, 2011). 

 

A imprensa alternativa surgiu da articulação de duas forças igualmente 
compulsivas: o desejo das esquerdas de protagonizarem as transformações 
institucionais que propunham e a busca, por jornalistas e intelectuais, de espaços 
alternativos à grande imprensa. É na dupla oposição ao regime representado pelos 
militares e às limitações à produção intelectual-jornalística sob o autoritarismo, que 
se encontra o nexo dessa articulação entre jornalistas, intelectuais e ativistas 
políticos. (BARROS, 2003, p. 63) 

 
 

É possível dividir esses jornais alternativos em duas grandes classes: primeiramente 

os jornais que eram predominantemente políticos, com uma linha editorial baseada nos ideais 

dos anos 1950, de valorização do nacional e do popular; e dos anos 1960, do marxismo dos 

meios estudantis. No outro lado, viam-se jornais baseados nos movimentos de contracultura 
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norte-americanos, com ideias do orientalismo, anarquismo e existencialismo. (KUCINSKI 

apud RODRIGUES in GREEN; QUINALHA, 2014, p. 86). 

A repressão política feita pela ditadura era fundada em diversos pilares que exerciam 

que se dividiam na função “saneadora” – interrogar, torturar e até matar inimigos do regime – 

e pedagógica: a polícia política, a espionagem, a censura política e moral, a propaganda 

política e o julgamento sumário de supostos corruptos. Neste contexto, assim como a 

perseguição de “subversivos”, a censura da imprensa era saneadora por impedir divulgação 

de notícias contra o governo e também pedagógica, por fortalecer os valores morais que o 

regime pregava. 

A homossexualidade estava entre os assuntos considerados subversivos e de desvio 

moral. De tal modo que, abordar o tema, era acabar sob o olhar da censura. Por isso, era 

comum que quando abordado o tema tivesse um viés negativo, de perversão ou de corrupção, 

aparecendo diversas vezes nas páginas policiais.  

Esta representação, porém, da homossexualidade não é exclusiva do regime militar. 

Até a década de 1960, quando surgem jornais feito por e para homossexuais, a imprensa 

relacionava a homossexualidade com perversão, loucura e crime. No início do século XX, 

por exemplo, o caso de Febrônio Índio do Brasil foi amplamente noticiado na imprensa 

brasileira. Febrônio foi preso após matar vários rapazes de forma violenta e envolvendo 

abuso sexual. Sua preferência por vítimas do sexo masculino levou a imprensa e também 

especialistas envolvidos no julgamento a relacionar o crime com sua “inversão sexual”.  

 
A associação entre inversão sexual (posto que além e seus comportamentos 
invertidos tinha também, segundo os relatórios médicos, os traços físicos da 
inversão: ginecomastia e “bacia larga recordando o feminino”) com sexualidade 
sádica e crime horrendo encontrou um campo fértil para a verificação científica e 
uma ‘novela’ ímpar para a imprensa e as revistas da época. (FIGARI, 2007, p. 288) 

 

Carlos Figari (2007) afirma que o caso abriu um precedente de abordagens 

midíaticas relacionando a homossexualidade com a propensão ao crime, que se alternava com 

coberturas debochadas. 

 
Jornais e revistas jogarão com a ‘notícia-escândalo’, centrando-se na relação 
‘crime-inversão’ e explorando o sentimento de morbidez e curiosidade dos leitores 
(recordemos o caso de Febrônio Índio). Apelarão também à desqualificação, 
quando necessário, isto é, quando for necessário atacar um inimigo e existir a 
suspeita de “perversão”. Também a ironia, a brincadeira, a piada que provoca o 
diferente, sobretudo através das charges, são outras formas de reforçar a alteridade. 
(FIGARI, 2007, p. 353). 
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Nas próximas décadas, de 60 e 70, com o começo de um movimento homossexual 

no país e com a influência de organizações pró-LGBT que já estavam mobilizadas em países 

mais desenvolvidos, os jornais ficam divididos entre a censura moralista do governo militar, 

que considerava qualquer referência à homossexualidade como um incentivo para tal; e ainda 

a relacionava com o socialismo, e um movimento popular que começava a discutir a questão 

de homossexualidade. Por consequência, a imprensa timidamente vai abrindo espaço para o 

assunto, mais ainda sem certeza de que opinião tomar.  
 
 
Embora os artigos sobre a homossexualidade no Brasil variassem entre a hostilidade 
e a simpatia, dependendo do jornal, as notícias internacionais, ainda que pouco 
frequentes, tendiam a apresentar um retrato positivo dos movimentos de gays e 
lésbicas em outras partes do mundo. (GREEN, 2000, p. 416) 

 

Em maio de 1968, a revista Realidade publicou uma reportagem que – seguindo o 

estilo literário característico da revista – tratava da homossexualidade. Para produzir a 

matéria, o jornalista José Hamilton Ribeiro – já então um dos mais conceituados do país – foi 

a um bar frequentado por homossexuais e interagiu com os frequentadores.  

A Realidade era conhecida por ser moderna e trazer os assuntos tabus de uma forma 

diferente do resto da mídia. “Há́ reportagens a favor do divórcio, do sexo livre, da liberação 

feminina, do ensino de educação sexual às crianças, do fim do celibato na Igreja, etc.” 

(FERREIRA, 2013, p. 127). Porém, na reportagem sobre os homossexuais eles são 

caracterizados como "homens que negam sua condição de homens" e a visão sobre o 

"mundo" de quem se relaciona com o mesmo sexo é muito negativa. 

A divisão entre gays “masculinos” e “efeminados” é reforçada, assim como a 

imagem do homossexual como pessoas agressivas e pervertidas, principalmente os mais 

efeminados. Além disso, cria-se uma separação entre os homossexuais mais cultos com os 

mais “discretos”, enquanto os que possuíam menos instrução são apontados como os 

efeminados e “escandalosos”. 
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A “boneca” (aquele de classe social mais baixa e mais irreverente no vestir, no falar 
e nos gestos) chega a irritar os mais inteligentes, socialmente melhor de vida e mais 
discretos. Para definir as “bonecas”, usam outro têrmo próprio: “fechar”. O mesmo 
que se exibir ostensivamente pela rua, andando com maquilagem ou dando pulinhos 
e gritinhos. Um homossexual da classe média para cima dificilmente se mostra 
“fechativamente” pela rua. Exerce, inclusive, na maioria dos casos, dois tipos de 
comportamento. É mais sóbrio quando fora de seus ambientes e só dá sinais 
ostensivos em locais fechados, festinhas ou boates de homossexuais de mesmo 
nível. (RIBEIRO apud FERREIRA, 2013, p. 131).  

 
 

Em diversas vezes na reportagem é reforçada a ideia da homossexualidade como 

uma consequência do fracasso nas relações desses homens com mulheres, inclusive por meio 

dos depoimentos de vários deles, o que indica que essa associação existia inclusive entre os 

homossexuais, de forma muitas vezes misógina. 

 
 

O caso de Adílson, a mulher representa o ser intelectualmente inferior, que não 
merece o investimento sexual dele. Se ele não se sente atraído por mulheres, é por 
que elas não conseguem despertar o seu interesse, visto que seriam “burras e 
dependentes”. Como só os homens seriam inteligentes e autônomos, nada mais 
natural que sentir-se “impelido a ficar entre eles”. Fernando, por sua vez, recorre ao 
argumento do trauma. A culpa foi toda da mulher sedutora e perversa, que, num ato 
imoral, entregou-se a ele antes do casamento ser sacramentado, criando nele um 
trauma. (FERREIRA, 2013, p. 133) 

 
 
 

O ponto mais alarmante é que a ideia da homossexualidade como uma inclinação 

anormal e que seria reversível perpassa todo o texto, inclusive utilizando justificativas 

científicas para dar validade e autoridade à reportagem. 

 
 

Segundo os analistas, a homossexualidade representa a expressão física de uma 
fantasia elaborada pelo próprio indivíduo a partir de algum fato real durante a 
primeira infância, e é através dela que a homossexualidade se reveste de 
significação. Embora produto da imaginação, a fantasia atua como se fôsse 
realidade, condicionando o comportamento do indivíduo. A psicanálise pretende 
tratar o problema do homossexualismo através do estudo e da conscientização das 
fantasias ao sintoma sexual. Há possibilidade de cura, ou seja, de o indivíduo vir a 
manter relações com o sexo oposto, desde que a fantasia seja reconhecida e 
relacionada com a realidade. (RIBEIRO apud FERREIRA, 2013, p.135) 

 

 

A reportagem de Ribeiro indica que em temas de comportamento, a imprensa tende a 

não tomar posições transgressoras. A ideia vigente na época sobre a homossexualidade – a 

tese do trauma, a falta de sucesso nos relacionamentos com mulheres, a tesa da perversão, etc 

– era repetida pela imprensa. Mesmo na Realidade, um dos em meios que buscava quebrar os 
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valores tradicionais e preconceitos da época, a homossexualidade ainda era vista pelo prisma 

da patologia e da marginilização, quando não da ridicularização. 

Na revista Ele & Ela22, por exemplo, o termo "gay" foi substituído pela sua tradução 

literal "alegre", e a abordagem aos movimentos gays dos EUA e Europa era irônica, 

ridicularizando o ativismo. Segundo Priore (2011, p. 184), a revista "só lia a 

homossexualidade na chave da aberração e se aceitava discursos a favor dessas práticas, o 

fazia, inevitavelmente, com humor irônico. O comportamento gay lhe parecia ser algo por 

demais ridículo para ser levado a sério." 

Na imprensa nanica, em especial em O Pasquim, primeiro jornal alternativo e um dos 

mais importantes do jornalismo brasileiro, a questão da lesbianidade foi tratada no número 22, 

publicado em 15 de novembro de 1969. Na edição daquele mês se encontra a entrevista com a 

atriz Leila Diniz, um marco da imprensa brasileira pela sua carga libertária em pleno AI-5, 

dois meses depois a censura prévia dos jornais foi decretada pelos militares. Na entrevista, 

Leila, uma das figuras mais famosa da liberação sexual, falava abertamente sobre sua vida 

privada, com direito a 71 palavrões – todos substituídos por asteriscos. A última pergunta feita 

à atriz foi se ela considerava que o dito aumento de lésbicas era devido a falta de virilidade do 

homem da época, Leila responde que 

 

Não. De jeito nenhum. Esse negócio de lesbianismo é uma coisa de carência 
afetiva. Todo mundo quer ser amado. Como homem e mulher foram criados com 
muitos problemas, o que eles devem fazer seria considerado feio ou pecado, etc..., 
duas mulheres acabam querendo se apoiar uma na outra. Eu acho o lesbianismo 
triste por causa disso. (AUGUSTO; JAGUAR. 2006, p. 66) 

 
 

A pergunta sugere que a lesbiandade era assunto recorrente no final da década de 

1960 – “essa onda de mulher com mulher” – está implícita no texto, se não no jornal, no 

imaginário. O dito aumento seria uma consequência de uma crescente visibilidade do assunto 

devido os movimentos sociais que se organizavam e até pela aparição do tema em livros, 

como os de Cassandra Rios.  

A relação feita pelo O Pasquim23 entre a lesbianidade e a falta de virilidade dos 

homens e a resposta de Leila mostram como, mesmo num periódico transgressor como O 

Pasquim e uma figura como a Leila, símbolo de uma mulher livre sexualmente, a ideia 

                                                
22 A revista Ele&Ela, publicada pela Editora Manchete, foi um marco na discussão das sexualidades. Foi muito 
popular nas décadas de 1970 e 1980. A seção de cartas nas quais leitores narravam aventuras e fantasias eróticas 
era destaque. Fotos de modelos estampavam as capas. (BUITONI, 2009) 
23 Segundo Green (2000), O Pasquim, que empregava o humor como forma de criticar a ditadura e os costumes 
sociais, frequentemente tratava a homossexualidade de forma risória e estereotipada. 
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vigente sobre a homossexualidade feminina era relacionada à falta de algo na relação com os 

homens, à falta de homens ou de virilidade neles, ou de uma série de problemas nas relações 

heterossexuais que fariam uma mulher procurar apoio em outra.  

De qualquer modo, a lesbianidade é visto como algo triste. Além disso, o fato do 

símbolo da liberdade sexual dos anos 60 ter essa opinião sobre a lesbianidade mostra como 

essa liberdade sexual, ainda que permitisse novas formas de relações e a busca do prazer 

entre mulheres, ainda estava atrelada a séculos de cultura patriarcal e hetenormativa. De tal 

modo e que o desejo e a satisfação da mulher sem o homem não era considerado pleno. A 

homossexualidade feminina ainda era cercado por silêncio e entendido como fase, mera 

excitação sexual ou falta de homens.  

Em outro viés, o jornalista Celso Curi no jornal criado por ele, o Aqui São Paulo, 

publica a primeira declaração pública de homossexualidade de uma pessoa conhecida: em 

uma entrevista para Curi, o artista plástico Darcy Penteado (um dos criadores do jornal 

alternativo Lampião) assumiu ser homossexual.24 É inegável a relevância dessa entrevista 

numa época em que a homoafetividade era um tabu e as pessoas que se reconheciam como tal 

viviam, como diz o editorial da primeira edição do Lampião, no gueto. (PÉRET, 2011) 

A grande repercussão da entrevista fez com que os editores do Última Hora, jornal 

em que Curi trabalhava desde 1974, aceitassem sua proposta de escrever uma coluna sobre o 

cotidiano do homossexual. Assim surge a Coluna do Meio, em 26 de fevereiro de 1976, a 

primeira sessão em um grande jornal que tratava abertamente de assuntos relacionados à 

homossexualidade. O sucesso trouxe visibilidade e incentivou o debate sobre o assunto, 

essencial para combater a marginalidade das sexualidades não heterossexuais.  

A coluna trouxe também reações negativas, além de diversas cartas ameaçando o 

jornalista e o jornal. Curi foi processado pela Procuradoria Geral da República por atentado 

ao pudor, linguagem vulgar e incentivo de contato entre "seres anormais", por causa da 

sessão de “Correio Elegante”, presente na coluna, em que Curi publicava cartas de leitores 

que, muitas vezes, procuravam encontrar um parceiro por meio do jornal. 

Em novembro de 1977, depois do processo e ameaças, a direção do Última Hora 

extingue a Coluna do Meio, mas ela permanece na memória do jornalismo brasileiro, como 

primeira coluna direcionado ao público homossexual. 

No mesmo ano era publicada também a coluna Tudo Entendido, de autoria de 

Antônio Moreno no jornal Gazeta de Notícias; e a Guei, escrita por Glorinha Pereira, 

                                                
24 Sem data. 
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proprietária de uma sauna e de um bar gay, no Correio de Copacabana, periódico com 

circulação de 15 mil exemplares. (PÉRET, 2011. GREEN, 2000) 

Apesar disso, era raro que jornais tradicionais abrissem espaço para essas iniciativas. 

A grande imprensa pouco representava ou representava de forma não satisfatória a 

homossexualidade. Na imprensa alternativa, “as referências ao homoerotismo eram esparsas 

e regulares”. (GREEN, 2000, p. 417) Assim como os movimentos de esquerda, a imprensa 

nanica estava mais preocupada com a luta de classes e “não compreendia que a urgente 

necessidade de se pensar o racismo, o machismo e o patriarcado, conjuntamente com as 

demais causas sociais, era um instrumento fundamental para a mudança”. (FERNANDES 

apud GREEN; QUINALHA, 2014, p. 126) É nesse cenário que surgiu a chamada imprensa 

gay, na década de 60.  

 
Até o início da década de 1960, quando surgiu uma imprensa gay brasileira - feita 
por homossexuais e voltada para eles -, os periódicos nacionais (jornais, revistas e 
boletins) refletiam a ideologia sobre a homossexualidade de cada época e 
abordavam o tema sobretudo por dois enfoques: satirizando figuras públicas, 
principalmente por meio de charges e ilustrações, ou divulgado fatos policiais 
envolvendo homossexuais e travestis. (PERÉT, 2011, p. 11). 

 
 

Em sua maioria, os jornais eram de circulação limitada e não se preocupavam tanto 

com questões políticas. Apenas no Rio existiram o Snob25, Le Femme (1968), Subúrbio à 

Noite (1966), Gente Gay, Eros, O Grupo (1968), Darling (1968), entre outros. Em 1967, o 

fundador do Snob, Agildo Guimarães, chegou a criar a Associação Brasileira de Imprensa 

Gay (ABIG), porém a associação foi fechada já no ano seguinte, devido à promulgação do 

Ato Institucional n.º 5. (MELO, 2013). 

No final da década de 70, em 1978, surge um novo jornal que se denominava gay. O 

Lampião26 foi o maior exemplar da imprensa gay, tanto por ser o primeiro de circulação 

nacional quanto pelo seu apelo jornalístico, que buscava conciliar as diversas questões do 

                                                
25 O Snob é considerado o primeiro periódico da imprensa gay. Criado em 1963 pela Turma OK como uma 
forma de protestar contra o resultado do concurso Miss Traje Típico, ele se manteve até 1968, contando com 99 
edições. O Snob tratava dos assuntos cotidianos do grupo homossexual carioca, principalmente os que 
frequentavam a região de Copacabana; abordava assuntos como moda, beleza, concursos de beleza e possuía 
uma coluna de fofocas. No seu último ano, inspirado pelos movimentos feministas e gay da Europa e Estados 
Unidos, ganha um ar mais político, porém sem esquecer seu tom recriativo. Segundo James Green, o Snob 
incentivou o surgimento de mais de 30 publicações e deu visibilidade às gírias usadas no meio LGBT. (PÉRET, 
2011) 
26 O nome originalmente seria Esquina, alusão aos lugares onde os rapazes esperavam fregueses ou amantes, 
como tal nome já estava registrado, o jornal passou a se chamar Lampião da Esquina. O logotipo fazia alusão ao 
cangaceiro Lampião, uma brincadeira já que, nas palavras de Aguinaldo Silva, Lampião foi um dos maiores 
símbolos do machismo nacional. (SILVA, 2011) 
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universo homossexual e tratar também de outras minorias. Seu surgimento marca um novo 

capítulo na imprensa alternativa e também na identidade homossexual brasileira.  

O jornal era mensal, com uma média de 20 mil exemplares por edição e teve sua 

última edição em junho de 1981, contabilizando 37 edições. Na reta final, o periódico 

pareceu perder a definição de qual era exatamente sua linha editorial e seu público e o corpo 

editorial se dividiu entre quem acreditava que o jornal deveria ter tom mais político e, 

inclusive, aliado ao ativismo e os que desprezavam o ativismo LGBT.  

Apesar disso, sua duração de cinco anos é uma das maiores e mais significativas 

entre os jornais alternativos. O Lampião se destacou pela sua luta pelos direitos LGBT e 

também de outras minorias, como mulheres e negros. Tratou de temas polêmicos como 

masturbação, violência, racismo, etc. Seu tom político utilizava o humor, a ironia, o sarcasmo 

e uma escrita que se aproximava do leitor, com várias gírias. Garantiu seu lugar como um dos 

jornais alternativos mais importantes da história brasileira e como “novo capítulo para a 

história de construção e da afirmação de uma identidade gay nacional.” (SIMÕES JR, 2011, 

p. 12). 

 
 

O Lampião da Esquina chegou ao seu fim como uma importante ferramenta, não só 
responsável por ser precursor do movimento de afirmação homossexual que surgiu 
seis meses depois de sua criação, com a fundação do Grupo Somos - SP (idealizado 
por João Silvério Trevisan, um dos editores do jornal), mas também por ter sido 
capaz de criar mesmo em meio a um discurso violento, hegemônico, 
heteronormativo, machista, preconceituoso, sustentado por um estado autoritário, 
um discurso médico e religioso forte e predominante; dar visibilidade ao 
homossexual de maneira positiva, se posicionando como um veículo da imprensa, 
que se preocupava realmente com o seu público e com toda a minoria que sofria 
com o poder que os reprimia constantemente, proporcionando uma nova maneira de 
ver o homossexual, acendendo as luzes dos becos escuros, onde se encontravam 
essas pessoas. (MARIUSSO, 2014, p. 325) 

 
 

A maioria desses periódicos é voltado e feito por homens homossexuais, 

consequência da falta de espaço da mulher lésbica também no movimento homossexual. A 

mulher lésbica ganha mais espaço com o avanço do feminismo, apesar de também ter 

dificuldade para adentrar no movimento feminista, ainda em seus passos iniciais no país na 

década de 70 e 80. O movimento feminista e o movimento gay viam um aos outros aliados 

naturais contra o machismo dominante na cultura. (GREEN, 2000) Em 1979, um grupo de 

lésbicas entrou no grupo “Somos”, no qual se iniciou uma militância preocupada com as 

mulheres lésbica, formando um subgrupo conhecido como Lésbico Feminista (LF). O LF 
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durou até 1981 quando passou a se chamar Grupo de Ação Lésbico Feminista (GALF), de 

1981 a 1989. (FERNANDES apud GREEN; QUINALHA, 2014) 

Em uma de suas primeiras ações em eventos organizados por movimento sociais, o 

LF sofre rejeição no II Congresso da Mulher Paulista, que aconteceu nos dias 8 e 9 de março 

de 1980. O episódio demarca um começo conturbado na relação do movimento lésbico e do 

movimento feminista. Mulheres presentes no congresso e que ligadas a organizaçãoes 

políticas de esquerda rejeitaram as ideias do LF, que tratavam de assuntos específicos da 

sexualidade da mulher. Muitas dessas mulheres eram ligadas ao movimento de esquerda e 

mostra que mesmo mulheres desse movimento tinham dificuldade de aliar pontos mais 

específicos de grupos minoritários na luta contra a ditadura. 

 
 

As mulheres ligadas a organizações políticas de uma esquerda autoritária, 
centralizadora, patriarcal e reacionária pregavam não existir violência contra a 
mulher, mas sim a violência ditatorial contra homens e mulheres da clasa operária, e 
que propostas de se refletir sobre as especificidades das mulheres eram pequeno-
burguesas e elitistas e que pouco interessavam ao povo e à revolução. 
(FERNANDES in GREEN; QUINALHA, 2014, p. 129). 

 

 
De modo geral, as lésbicas tiveram um importante papel na luta do movimento 

homossexual e do movimento contra a ditadura. Desempenharam papel importante no I 

Encontro Brasileiro de Homossexuais (EBHO) em março de 1980 em São Paulo, na passeata 

contra a violência policial, em frente às escadarias do Teatro Municipal de São Paulo no dia 

13 de junho de 1980 e na passeata de Primeiro de Maio também 1980, em que milhares de 

pessoas de diversos movimentos protestaram contra a ditadura. Esse episódio, inclusive, foi a 

razão pela qual o LF se separou do Grupo Somos, já que nem todos do grupo concordavam 

com a presença na passeata, por ela ser articulada com movimentos de esquerda e de 

operários. As lésbicas foram acusadas de terem se aliado à “luta maior” e de desvencilharam 

do Somos em 17 de maio de 1980. (FERNANDES in GREEN; QUINALHA, 2014, p. 141) 

Um dos principais marcos encontrado na pesquisa foi o convite do Lampião para 

algumas integrantes do LF escreverem uma matéria sobre homossexualidade feminina para o 

jornal na edição de maio de 1979. A matéria é apontada por Marisa Fernandes, mestre em 

História e integrante do Galf, como a primeira vez que as lésbicas falavam sobre si na 

imprensa. “Até aquele momento a vivência lésbica só era tratada pela imprensa como uma 

patologia ou nas páginas policiais.” (FERNANDES in GREEN; QUINALHA, 2014, p. 133)  

No mesmo número sai a notícia da acusação dos editores do Lampião de “ofensa à 

moral e ao pudor público”. O medo surge com a repressão e vinte cinco colaboradoras do 
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texto – integrantes do LF, do Eros e de outros grupos independentes – não revelaram seu 

nome completo. 

 

Imagem 1 

 
Jornal Lampião da Esquina. Ano 1, n.º 12. Maio 1979. Reprodução: Centro de 

Documentação Prof. Dr. Luiz Mott. 
 

Essa experiência incentivou o surgimento do informativo Chana com Chana, 

publicado de 1981 a 1987. Apesar da tiragem pequena e da distribuição restrita à cidade de 

São Paulo, em bares, boates e congressos, o Chana com Chana é um marco para a imprensa 

lésbica, que sofreu e ainda sofre com a pequena visibilidade na sociedade e no movimento 

LGBT. 
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Imagem 2 

 
Zine Chana com Chana. N.ª 11. Out/ Jan 1986/7. Reprodução: Instituto Um Outro 

Olhar.  
 

A venda do fanzine Chana com Chana no bar de Ferro’s Bar, em São Paulo, causou 

o que ficou conhecido como “stonewall brasileiro” e que foi muito divulgado na grande 

imprensa. O bar era local de encontro à noite de lésbicas, ativistas ou não, para se encontrar, 

vender o boletim e trocar ideias. Em 23 de julho de 1983, algumas ativistas foram proibidas 

de vender o Chana com Chana e foram expulsar do bar. Em 19 de agosto, com a colaboração 

de ativistas gays, lésbicas, feministas, ativistas de direitos humanos e políticos, aconteceu 

uma ação no bar.  
 

Já acomodados às suas mesas, em um dado momento essas pessoas começaram a 
gritar: entra, entra, entra. A vereadora Irede Cardoso, lá dentro, inicia em alto e bom 
som um discurso sobre a luta pelas liberdades democráticas. Um rapaz dirige-se até 
a porta e joga o boné do porteiro, que corajosamente lutava sozinho para segurar a 
porta de vridro e impedir que pessoas amontoadas do lado de fora entrassem no bar 
e restaurante. Surpreso, ao ver o seu boné jogado longe, ele cede e as lésbicas do 
GALF, ativistas gays e jornalistas entram e um grande tumulto foi formado, até que 
o dono do Ferro’s volta atrás e libera a venda do boletim com a promessa de não 
haver mais molestamento das ativistas. (FERNANDES in GREEN; QUINALHA, 
2014, p. 146) 
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Em 25 de maio de 1985, as lésbicas protagonizam outro marco na imprensa: o 

programa da apresentadora Hebe Camargo, na TV Bandeirantes, que ia ao ar ao vivo, todas 

as sextas-feiras às 21 horas, em rede nacional, discute a homossexualidade feminina. Nele 

participou a ativista Rosely Roth, membro do Galf, que expôs as finalidades do grupo, 

mostrou o boletim Chana com Chana e teve oportunidade de rebater as declarações 

lesbofóbicas de outra participante do debate, mãe de uma lésbica. 

A repercussão do programa foi grande e a apresentadora recebeu uma carta do chefe 

do Serviço de Censura Federal de São Paulo, Draúsio Dornellas Coelho, condenando Hebe de 

permitir que seu programa fosse “tribuna livre para aliciamento, indução e apologia do 

homossexualismo feminismo”. Em reposta, no jornal Folha da Tarde, em que foram 

publicadas também entrevistas com o censor, Rosely Roth e a outra participante do debate 

nos dias 30 e 31 de maio e 1.º de junho, Camargo se declarou indignada com a carta: “Imoral 

são os pactos de morte nas celas, feitas para denunciar as péssimas condições carcerárias e 

também as pessoas passarem fome”. (FERNANDES in GREEN; QUINALHA, 2014, p. 144)  

Apesar da censura posterior, o programa foi um dos primeiros em rede nacional a 

tratar da homossexualidade fora do viés da perversão e abordou de forma didática, com 

espaço inclusive para uma ativista lésbica. 

Em 1987, o Galf se transformou na ONG Um Outro Olhar que um ano depois 

lançou uma fanzine de mesmo nome. A fanzine Um Outro Olhar foi publicada até em 1995 

quando se transformou na revista Um Outro Olhar que durou até 2002. 

 

4.1   GRAFIPAR 

A Grafipar foi uma editora e gráfica paranaense da década de 1970 que publicava 

revistas e HQs que tinham como tema principal a sexualidade. Nela trabalharam nomes como 

Paulo Leminski e Alice Ruiz. Pela importância da Grafipar no Paraná e por tratar do sexo em 

uma época em que a censura sobre o assunto era muito grande, sem medo de tratar de tabus 

como a homossexualidade, as revistas da Grafipar são objetos importantes para esse estudo, 

inclusive pela raridade de pesquisas a respeito da editora. 

A princípio a procura partiu da hipótese que a revista Rose, um dos títulos da 

Grafipar, por ser uma revista para o público homossexual, daria dicas da representação da 

lesbianidade. Após uma extensa procura em acervos públicos e particulares, foram 

encontradas as edições aqui analisadas, pertencentes ao jornalista e escritor Nelson Pradella, 
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ex-funcionário da Grafipar. Concluiu-se que seria frutífero analisar outras revistas da 

Grafipar, sendo escolhidas a Peteca e a Personal, por serem revistas compostas por mais 

textos e matérias e que se assemelham entre si e com a Rose em seu formato “de bolso”. 

Algumas abordagens da lesbianidade foram identificadas também em outras revistas e serão 

citadas. 

Foram levados em conta o contexto em que essas publicações estavam inseridas e a 

pesquisa bibliográfica e o mapeamento para identificar abordagens recorrentes sobre a 

lesbianidade. 

As inferências dessa pesquisa foram feitas a partir de quatro pontos: 

•   A quantidade de matérias sobre lesbianidade em proporção ao total 

•   A relevância desse assunto nessas matérias 

•   O modo de abordagem 

•   Número de vozes no discurso 

As conclusões sobre a abordagem e as aparições da lesbianidade nas revistas foram 

baseadas na análise de conteúdo. A herança positivista, que busca aplicar a rigidez das 

ciências exatas, tenta evitar subjetividades na análise. O caráter positivista foi alvo de críticas 

pela estima dada para o aspecto quantitativo. Apesar disso, a partir da segunda metade do 

século XX a análise quantitativa e qualitativa se equilibram. O objetivo da análise é 

possibilitar inferências sobre o conteúdo, não necessariamente através de valores 

quantitativos. Na análise de conteúdo, a inferência é considerada uma operação lógica 

destinada a extrair conhecimento sobre os aspectos latentes da mensagem analisada. 

(MANHÃES in DUARTE; BARROS, 2011, p. 284). 

Os documentos analisados nesta pesquisa são as edições 61 até 85 (com exceção da 

76 e 75 que não estavam disponíveis), todas do ano 1980, da revista Peteca; as edições 32, 34 

e 36 (1979), do número 50 ao 64 (1980) e 65 a 70 (1981) (com exceção das edições 56, 58 e 

60) da revista Personal; e a 19 (1980), 43, 64, 65 e da 70 a 79 (com exceção da 73)27 da 

revista Rose, todas da Grafipar.  

 

 

 

 

                                                
27 Nem todas as revistas Rose mostravam o ano de publicação. Foi encontrado a data a partir do número 77, 
publicada em novembro de 1982 e a 78 data de dezembro de 1982. Como a revista era mensal, supõe-se que 
todas de 70 a 79 eram deste mesmo ano. As revistas de número 64 e 65 seriam de 1981. 
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TABELA 1 

 1979 1980 1981 1982 Total Revistas 

Personal 3 12 7  22 

Peteca  13 10  23 

Rose  1 2 9 12 

Total por Ano 3 26 19 9 57 

Tabela com a relação das revistas analisadas por ano de publicação 

 

4.1.1 Rose 

A revista Rose foi inicialmente publicada na década de 1980 como uma revista para 

o público feminino, “a revista que tira a roupa dos homens e informa as mulheres”. Após um 

ano, uma pesquisa mostrou que a maioria dos leitores da Rose era homens homossexuais, a 

revista então investiu nesse público e em ensaios mais explíticos de modelos masculinos. 

Das 13 edições analisadas da Rose Foram encontradas menções à lesbianidade nos 

números 64, 75, 77 e 78. O que se observa é que as lésbicas só eram citadas na seção 

reservada para notícias e na maioria das vezes isso acontecia em notícias sobre direitos 

homossexuais, quando as lésbicas eram citadas como parte do grupo homossexual, mas 

dificilmente tinham algum destaque. Por exemplo, no número 64 da revista, na página 4, na 

seção “De cabo a Rabo”, na notícia sobre a Declaração Universal dos direitos homossexuais 

feita pela IGA (International Gay Assossiation). 

No número 77, também na seção “De cabo a Rabo”, uma reprodução de uma 

paródia feita pelo Grupo Gay da Bahia menciona as lésbicas. (Imagem 6) 
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Mamãe, eu sou, 
Mamãe, eu sou, 
Mamãe, eu sou, homossexual! 
Não faz mal, 
Isto é normal, 
Ser viado também é natural. 
Bichas e sapatões, 
Somos 10 milhões, 
Vamos todos juntos, 
Lutas contra os machões. 
Não somos doentes, 
E nem marginais, 
Somos simplesmente 
Homossexuais! 
Mãmãmãmãmãma, eu sou 
Mamãe, eu sou, 
Mamãe, eu sou, homossexual! 
Não faz mal, 
Isto é normal, 
Ser sapatão 
Também é natural. 
(Revista Rose, n.º 77, p.7) 

 

No número 75, p. 6, a notícia Uma deputada desassombradamente lésbica! (Imagem 

4) Fala sobre a deputada norueguesa Wenche Louzow, que se declarou lésbica em uma 

sessão do Parlamento de Oslo. No número 64, p. 11, uma matéria sobre cinema francês com 

título Grandes nome falando a linguagem de hoje (imagem 5), fala sobre o filme O gato e a 

ratinha, de Claude Lelouch, em que duas atrizes protagonizam “uma das sequências gueis 

mais tórridas desta produção”, segundo a revista. Uma imagem da cena tem destaque na 

página. Estas são as únicas vezes em que a lesbianidade é destaque. 

Por último, no número 78, páginas 32 e 33, na seção “Confidências”, existe uma 

menção incomum à lesbianidade. (Imagens 7 e 8) 

 
 

Muita gente fica ligada nesse detalhe, por achar que um homem que tenha praticado 
o coito anal seja homossexual. Nesse caso, toda mulher que tenha praticado o coito 
anal também deve ser considerada homossexual, ou seja, lésbica? Evidentemente, 
não tem nenhum sentido. Que algumas pessoas sintam prazer no coito anal, isso não 
significa que elas sejam homossexuais, seja homem ou mulher. (ROSE, n.º 78. p. 
33) 

 

Apesar de afirmar que “não tem nenhum sentido”, isso é feito para negar a relação 

entre coito anal e a homossexualidade, principalmente masculina. Uma relação mais simples 

como “toda mulher que tenha tido relações com outra mulher é lésbica” poderia ser 

considerada, já que o coito anal não é tão comum entre as lésbicas como entre os homens 
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gays, além disso, em nenhum momento se sugere que “toda mulher que tenha praticado o 

coito anal com outra mulher deve ser considerada homossexual”, mas sim “toda mulher que 

tenha praticado o coito anal” independente com quem. Provavelmente o uso desse exemplo 

foi para causar essa estranheza, mas também parece indicar que as relações entre as mulheres 

e como elas acontecem ainda eram invisíveis e mal entendidas, e que existia uma tentativa de 

aproximá-la ao modelo masculino, como se observou na inversão e na Inquisição Portuguesa 

no Brasil Colonial. 

Nas edições 19 e 43, quando a Rose ainda era pensada para o público feminino, 

existiam menos fotos nus de modelos masculinos e mais textos. Em ambas, destacaram-se 

textos que tratavam sobre a sexualidade feminina: a importância de conhecer o próprio corpo, 

de falar seus desejos para o companheiro, enfim, o direito da mulher de buscar o prazer. 

Apesar disso, esses assuntos eram tratados no viés heterossexual, a única menção sobre 

lésbicas é no número 43, na página 16. (Imagem 9) 

 
 

Evidentemente, em seu temor e preconceito contra o homossexualismo, muitos 
homens costumam frear os seus impulsos e perdem ótimas oportunidades de um 
contato físico amigável e gratificante. É interessante notar que as mulheres 
costumam beijar e abraçar umas às outras, sem que por isso sejam rotuladas de 
lésbicas. (ROSE, n.º 43, p. 16) 
 
 

Para contrariar o pensamento machista vigente, que afasta os homens de 

demonstrações de sentimento e quando elas acontecem para com outros homens são 

colocadas como homossexualidade, é feito o paralelo com a troca de carinhos entre mulheres, 

considerado normal entre amigas, sem que sejam vistas como lésbicas. É essa permissão 

entre as mulheres que acaba, de certa forma, permitindo uma invisibilidade das relações 

lésbicas, pois uma troca de carícias pode ser vista como amizade. 

Apesar do ponto levantado pela revista ser sim verdade, nem toda mulher que 

demonstra carinho por outra é ou é vista como lésbica, o que chama atenção é que a 

lesbianidade é citada apenas nessa negação. 

De modo geral, o que se concluí é que mesmo em revistas homossexuais a lésbica 

aparecia raramente e sem destaque. Mesmo quando a revista era voltada para mulheres e 

tratava de temas avançados sobre a sexualidade feminina, a lesbianidade dificilmente era 

abordada. 
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4.1.2 Personal 

A revista Personal foi uma revista quinzenal da Grafipar que abordava questões 

relacionadas ao sexo, dividindo as páginas entre ensaios de modelos femininos e textos. As 

seções da revista são “Mininotas”, “Sexo no mundo”, “Transasom”, “Pornocine”, 

“Sexyinformação”, “HQ erótico”, “Comidinhas”, “Correio” e na última página a 

“Trocatroca”.  

Na edição ano 2/n.º 14 foi publicada na seção “Sexinformação” a matéria 

Casamento entre lésbicas, por Júlia Franklin (imagem 10 a 14). Nela, Júlia escreve sobre seu 

casamento de dez anos com sua parceira Bete, abrangendo sua “descoberta” da lesbianidade e 

da própria sexualidade. 

 
 

De fato, pela primeira vez na vida, comecei a explorar meu próprio corpo, estudá-lo 
no espelho, observar como ele se transformar durante a masturbação. Eu estava 
começando a tomar consciência da minha condição de mulher, como ser próprio, e 
não como complemento à sexualidade dos homens que eu encontrava. 
(PERSONAL, ano 2/ n.º 14, p. 33) 
 
 

O fato da lesbianidade ser abordado por uma lésbica de fato faz diferença na sua 

representação. Franklin fala de seu relacionamento de forma direta e clara e mostra como não 

tem nada de anormal. 

 
 

Bem, primeiramente, ele dá certo porque nós nos amamos. Somos amantes e 
companheiras. Uma é para a outra a pessoa mais importante, a pessoa que é 
considerada em primeiro lugar. Possuímos em conjunto uma casa, e suponho que 
isto tenha algum peso e nos faça pensar bem, caso ocorra um desentendimento entre 
nós, da mesma forma que ocorre com casais que têm bens em comum. (...). 
Dividimos as tarefas de cuidar da casa, etc. Revezamos nas tarefas menos 
agradáveis e cada uma se dedica mais às coisas que sabe e gosta de fazer. 
(PERSONAL, ano 2/ n.º 15, p. 35) 
Estou convencida de que o fato de sermos lésbicas, ainda que muito importante, não 
é fundamental. Se nos fosse dada a opção, por um passe de mágica, de nos 
tornarmos heterossexuais, nós recusaríamos. Nenhuma de nós deseja ser um 
homem. Somos o que somos, conforme a natureza nos fez. E somos muito felizes. 
(PERSONAL, ano 2/ n.º 15, p. 36) 
 
 

Outra questão é que, assim como fez Cassandra Rios nos seus livros, Júlia tenta se 

afastar da ideia da lésbica masculinizada. 
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Talvez seja oportuno dizer aqui que nenhuma de nós parece “machona”, somos 
atraentes para o sexo masculino e também para as mulheres, gostamos de usar 
roupas elegantes e usamos maquilagem quando nos dá vontade. Não acho que 
qualquer de nós tenha um comportamento particularmente “masculino”, somos nós 
mesmas; conversarmos, agimos e nos vestimos de maneira natural. (PERSONAL, 
ano 2/ n.º 15, p. 34) 
 
 

O texto ainda fala da aceitação pelos familiares e da falta de vontade de ambas de 

terem filhos, o que a autora não considera um problema. Concluindo, o texto trata de forma 

positiva a lesbianidade e ainda é bem atual na sua abordagem e nos problemas que aponta. 

Nas edições número 52, 63 e 64 de 1980, 65, 67 e 68 de 1981, as referências à 

lesbianidade são feitas todas na seção “Pornocine” ou “Telerótica”. Algumas delas apenas 

citam trabalhos anteriores em que a atriz ou o diretor abordou a homossexualidade feminina. 

 
 

O filme (Ele, Ela, Quem?, de Luiz de Barros) conta a história de um viúvo com 
viagem marcada para o Amazonas, esse pai não sabe o que fazer com sua filha, e 
resolve deixá-la num colégio. No colégio, Elvira consegue despertar a simpatia de 
suas colegas, mas o seu comportamento é muito estranho: não frequenta a piscina, 
não se despe junto as outras moças, não gosta de namorados, e aprecia esportes 
violentos como o judô. Depois disso, começa a sentir atração por uma de suas 
colegas, o que gera um forte trauma em Elvira. Inquieta, ela resolve chamar seu pai, 
que a leva a um médico e faz uma descoberta surpreendente, mudando tudo na vida 
de Elvira. Na vida dela? Dele? De quem? (PERSONAL, n.º 52, 1980, p. 12) 
(Imagem 15) 

Duas mulheres das mais atraentes visualmente – a morena Jacqueline Bisset e a 
loira Candice Bergen, estão juntas em “Rich and Famous”, que Robert Mulligan 
dirige atualmente nos estúdios da MGM. Mas só em 1981 esta fita irá estrear, pois 
as tomadas apenas foram iniciadas. Candice Berger, apesar de muito bela, só transa 
mulher como se diz...e escolheu muito bem (PERSONAL, n.º 63, 1980, p. 12) 
(Imagem 16) 

Os dois principais nomes femininos de “A Idade da Terra” são Norma Bengel (que 
há 16 anos chocava o público pelas cenas de lesbianismo com Odeta Lara em 
“Noite Vazia”) e Ana Maria Magalhães, uma bela atriz. (PERSONAL, n.º 65, 1981, 
p. 12) (Imagem 17) 

 
 

Esses trechos mostram que a lesbianidade era abordada no cinema, já na década de 

60 com Noite vazia, apesar de em Ele, ela, quem?, a personagem Elvira ser hermafrodita, o 

que acaba sugerindo a lesbianidade, mas baseado em uma motivação biológica para essa 

atração “anormal”. No número 63, observa-se uma especulação sobre a vida da atriz Candice 

Bergen (na revista escrita como Berger), provavelmente motivada pelo teor do filme já que 

nada indica que a atriz se relacionou publicamente com homens – à revelia de seu rumoroso 
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namoro com o jornalista brasileiro Tarso de Castro – , talvez existissem rumores de relações 

lésbicas. 

Na revista 63 e 68 é abordado o tema do cinema erótico. 

 
 

Em breve se poderá escrever um ensaio sobre o tema “cinema e sexo nas 
penitenciárias”. Afinal, é natural que o confinamento de homens ou mulheres atrás 
das grades levem a derivativos sexuais, mas de repente se descobriu este gênero 
como motivo para uma série de produções das mais apelativas (embora excitantes). 
Não só no Brasil, mas também na Europa, haja vista o número de produções que 
tem chegado às novas telas. O esquema é basicamente o mesmo: preídios dirigidos 
por sádicos ou sádicas, geralmente lésbicas nos presídios femininos, brutalidade, 
violência e fugas sangrentas. (PERSONAL, n.º 63, 1980, p. 12, O cinema atrás das 
grades) (Imagem 16) 
 
Não são apenas os produtores brasileiros que estão apelando para o gênero “erótico-
penitenciário”, haja visto o número de filmes sobre lesbianismo e homossexualismo 
das pessoas recolhidas atrás das grades. (PERSONAL, n.º 68, 1981, p. 12, EUA 
descobrem o “erótico-penitenciário”) (Imagem 19) 

 
 

Ambas notícias indicam a abordagem da lesbianidade como tema do cinema 

pornográfico, nesse caso em filmes que têm como temática as penitenciárias. A 

homossexualidade entre presos e presas tem um teor nesses filmes de alternativa para a falta 

de sexo heterossexual, e muita vezes é baseada na violência. 

A obra de Cassandra Rios aparece tanto na sessão pornô cinema dos números 64 e 

67, sobre o filme Adriella, inspirado em seu livro A paranoica. No filme, há várias cenas 

entre as atrizes Christiane Torloni e Nicolle Puzzi, motivo que tornou o filme tão polêmico 

quanto o livro. Porém, as matérias mais interessantes sobre Cassandra estão na sessão 

“Sexyliteratura” (números 53 e 59) (Imagem 17 e 18). 

 
 

Qual a receita de Cassandra? Sem dúvida o maior apelo é falar de sexo. Em “Tessa, 
A gata” e “Macárias”, dois de seus romances mais recentes, o tema central é a 
relação sexual entre duas mulheres, mostradas positivamente, com paixão e carinho. 
As cenas “mais fortes” ficam por conta dos outros personagens apresentados 
geralmente como gente de mau caráter. Os homens quase sempre não estão com 
nada, especialmente os maridos. A linguagem é simples, com muito diálogo, e 
enredos que misturam desde droga, crime, preconceitos de família, macumbas e 
amores impossíveis. (PERSONAL, n.º 53, 1980, p. 13) 

O que faz de Cassandra Rios, neste ou em outro qualquer de seus livros, uma 
escritora de fato, com lugar definitivamente conquistado na literatura brasileiro – 
embora o ar azedo com que “críticos” e literatos teimem em lhe negar o sucesso, 
que, de resto, não depende deles, mas dos seus cada vez mais inumeráveis leitores. 
(PERSONAL, n.º 59, 1980, p 13) 
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Sem poupar elogios a Cassandra e defendendo sua obra da ideia já existente de que o 

que ela escrevia não era literatura em si, a abordagem da revista parece não ver nada de 

absurdo no tema da lesbianidade, até valorizando a abordagem positiva. Não 

consideravam fora dos limites o erotismo da autora, “nada que possa chocar muito o leitor 

assíduo da Grafipar” (n.º 53, 1980, p. 13). 

A edição 36 de 1979 traz matérias especiais sobre a homossexualidade para “enfrentar 

os preconceitos e tabus” (p. 3). Em destaque a matéria Homossexualismo na infância: uma 

questão em debate (p. 13 – 18), na seção “Sexyinformação” (Imagem 22 a 27) trata da 

descoberta da sexualidade e da curiosidade infantil, muitas vezes com outras crianças do 

mesmo sexo. O assunto trata de dois tabus: a homossexualidade e a sexualidade na infância. 

Como é possível observar em outros assuntos delicados, a revista não faz rodeios, trata com 

naturalidade e diretamente sobre as inseguranças e ignorância que envolver tais assuntos. 

Muitas vezes se utiliza de argumentos científicos para tal. 

 
 

A manipulação dos órgãos genitais entre crianças do mesmo sexo, ou sua exibição, 
não quer significar, necessariamente, um desvio sexual, conforme afirma o médico 
Alfredo Castro Neto. Longe de ser motivo de repressão, a atitude infantil deve ser 
encarada com simpatia pelos pais, se bem que também não precise ser estimulada. 
(PERSONAL, n.º 36, 1979,  p. 14) 
 

Vale dizer que ainda que mais de cinquenta dos homens, em algum período de suas 
vidas, tiveram inclinações para o homossexualismo, conforme comprova Alfred 
Kinsey, em seu “Sexual Behaviour in the Human Male”. Em “O Sexo Equívoco”, 
Marin Hoffmann afirma que “na maioria dos homens, mais acentuado que o 
preconceito contra homossexuais é o medo da homossexualidade”. Sigmundo 
Freud, o Pai da Psicanálise, dizia que todos os indivíduos têm sentimentos sexuais 
em relação aos membros de seu próprio sexo, reprimindo-os, contudo, em nossa 
sociedade. (PERSONAL, n.º 36, 1979,  p. 18) 
 
 

Apoiando-se ainda na ciência, já se falava que a “a homossexualidade não é doença, 

portanto não se pode curar um homossexual” (p. 18). Por outro lado, fala-se de escolha. 

 
 

Assim, temos um quadro geral da situação onde percebemos que a atitude 
homossexual é uma questão de escolha. O indivíduo aceita ser homossexual, por 
uma série de razões, inclusive por medida autopunitiva. Mas pode deixar de sê-lo, 
desempenhando perfeito papel heterossexual, no momento que assim o desejar. 

 
É claro que os acontecimentos da primeira infância são, o mais das vezes, decisivo 
para essa escolha. Um ambiente repressivo, o medo, a castração podem agir de 
forma a facilitar essa escolha. (PERSONAL, n.º 36, 1979, p. 18) 
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Esse ambiente repressivo seria a proibição de certos comportamentos de acordo com 

o gênero da criança: a boneca para os meninos, o futebol para as meninas. “A culpa cabe aí 

no pânico que os pais têm do homossexualismo dos filhos” (p. 18). Ainda sobre a questão da 

escolha, continua: 

 
 

Mesmo num ambiente sadio, os jovens podem ceder ao fascínio da sedução 
homossexual, optando por um relacionamento mais fácil, como é a prática entre 
crianças do mesmo sexo. Muitas vezes, a timidez (medo de procurar parceiros do 
sexo oposto) lavem a má decisão, mas nem sempre o homossexual é um tímido. 
(PERSONAL, n.º 36, 1979, p. 18) 
 
 

Na tentativa de explicar a homossexualidade – coisa que ainda alguns grupos dos 

movimentos LGBT tentam fazer – cai-se numa contradição, pois a relação não é nunca vista 

como natural. Mesmo não sendo mais vista como doença, eé sempre fruto de alguma 

anormalidade. Se é uma escolha, se cai na armadilha de porque um homossexual escolheria 

ser assim se pode ser heterossexual, se desejar. Segundo a revista, a homossexualidade seria 

um relacionamento “mais fácil”, assemelhando-se à prática entre crianças do mesmo sexo (do 

mesmo modo que a lesbianidade era tratada como uma brincadeira entre amigas e a 

verdadeira sexualidade feminina estaria no contato com o homem nos livros de sensação), 

uma saída para problemas em se relacionar com o sexo oposto (imagem que vimos já na 

matéria na Realidade de 1968). 

Para finalizar, a revista diz que os pais devem aceitar a homossexualidade do filho 

“se este estiver optado por esta variante”. 
 
 

Ele será muito mais feliz sendo um homossexual autêntico, aceito pela família, que 
um hetero frustrado, obrigado a desempenhar um papel que não é o seu, que o faz 
muito infeliz. Ninguém transforma um homossexual num heterossexual – isso 
Freud já afirmava no começo do século. Portanto, em vez de tentar-se “curar” o 
homossexual, é preciso ajuda-lo a viver. O que duas pessoas fazem numa é da 
exclusiva competência dessas duas pessoas. (PERSONAL, n.º 36, 1979,  p. 18) 

 
 

Apesar da ideia da escolha da homossexualidade e de até se contrariar ao falar que o 

homossexual poderia desempenhar papel heterossexual e depois afirmar que ninguém 

transforma um homossexual num heterossexual, a abordagem do tema não faz alarmes nem 

sensacionalismo, pelo contrário mostra uma abordagem lúcida e didática, a frente do seu 

tempo. 
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4.1.3 Peteca 

Na revista Peteca, uma matéria se destaca na edição 69, de 1980, com o título 

Lesbianismo: moda ou contestação (imagem 28 a 29) na seção “Sexyterapia”. O título 

sugere, assim como a pergunta feita para Leila Diniz em O Pasquim, que o assunto estava 

sendo debatido e considerado por muitos como uma “moda”. O subtítulo sugere as perguntas 

que envolviam o assunto: 

 
 

Aumenta o índice de mulheres lésbicas? Por que a diferença entre os homossexuais 
masculinos e femininos? Produto da repressão e do machismo que aflora com os 
movimentos de libertação? A bissexualidade seria uma expressão exclusivamente 
masculina? Há tanta diferença assim entre os sexos? (PETECA, 1980, n.º 69, p 14. ) 

 

Também aqui, são mostrados argumentos científicos, como a escala de Kinsey e a 

explicação de Freud sobre bissexualidade e homossexualidade. Ainda são mostradas as ideias 

de Simone de Beauvoir, com o subtítulo “Simone de Beauvoir: mitos desfeitos”, referindo-se 

à ideia de Freud de que a homossexualidade seria “uma parada na evolução, no 

desenvolvimento para o padrão da sexualidade” (p. 16). 

 
 

Simone vê o lesbianismo como uma opção pessoal, onde nem mesmo o 
condicionamento físico seria a causa. Para aqueles que consideram o 
homossexualismo na mulher como uma “falha” ou carência, Simone de Beauvoir é 
bem clara: “Em verdade, a lésbica não é nem uma mulher falhada nem uma mulher 
superior”. (PETECA, 1980, n.º 69, p. 17) 

 
Para terminar, o suposto aumento de lésbicas e a ideia de modismo é contestada. 

 
Quanto ao propagado “aumento” do índice de homossexualidade, o conceito não 
tem qualquer fundamento. O que se pode dizer é que com a libertação dos tabus e 
preconceitos, estamos no advento da “revelação”. Reprimido há séculos, o 
problema veio à tona, permitindo que cada pessoa assuma publicamente sua 
condição sexual. Seria ridículo atribuir um “modismo”. Ninguém iria escolher por 
deslumbramento um caminho ainda tão incompreendido e repleto de obstáculos a 
vencer. (Idem) 
 

A seção “Sexyterapia” é na qual são encontradas matérias mais profundas sobre 

temas que são cercados de dúvidas e tabus. Nas edições 64 (Imagem 30 a 33) e 65 (Imagem 

34 a 37) a seção aborda a bissexualidade feminina e masculina. Na edição 82 (Imagem 38) 

são respondidos vários tópicos sendo um deles “dúvidas sobre homossexualismo”. 
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A seção em muito se assemelha à “Sexyinformação” da Personal. Ambas tinham como 

objetivo tirar dúvidas, esclarecer certos assuntos. Para tanto, observa-se que essas seções são 

nas quais mais aparece menção a estudos, opiniões de especialistas. O estudo mais citado é a 

escala de Kinsey: o relatório de Kinsey, publicado em 1948 por Alfred Kinsey foi resultado 

de um trabalho de 11 anos em que 20 mil pessoas foram entrevistadas sobre suas experiências 

e preferências sexuais. Alfred então criou a escala Kinsey que vai de 0 a 6. 

 

TABELA 2 

0 Exclusivamente heterossexual 

1 Predominantemente heterossexual, apenas eventualmente homossexual 

2 Predominantemente heterossexual, embora homossexual com frequência 

3 Bissexual 

4 Predominantemente homossexual, embora heterossexual com frequência 

5 Predominantemente homossexual, apenas eventualmente heterossexual 

6 Exclusivamente homossexual 

 

Os estudos de Kinsey foram importantes tanto para negar a dualidade 

homossexual/heterossexual, quanto para mostrar como a sexualidade humana é fluida. As 

diversas citações nas revistas analisada mostra como os estudos tiveram impacto na 

percepção das orientações sexuais. O estudo também é usado na revista Rose, principalmente 

na seção “Confidências”, que servia para responder as dúvidas enviadas pelos leitores, nas 

edições 65, 76, 77. 

Outro ponto interessante do “Sexyterapia” é que além da voz do especialista, da 

ciência, as matérias começam com uma coletânea de cartas dos leitores que se relacionem 

com o tema da edição, o que sugere que os temas eram escolhidos de acordo com as dúvidas 

recebidas. Isso mostra como, muitas vezes, a imprensa é o meio em que as pessoas buscam 

esclarecer questões e até buscar ajuda em assuntos pessoais. 
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A seção “De cabo a Rabo” era totalmente dedicada para notícias sobre 

homossexualidade. O jornalista Celso Curi era responsável pela coluna. Na edição 64 é 

anunciada a volta de Curi na coluna a partir da edição posterior, apesar de não ser possível 

inferir quando ele se afastou ou quanto tempo escreveu para a revista. (Imagem 39). 

 
 

É isso aí, minha gente: depois de um breve recesso (enquanto acomodava suas 
atividades como empresário da noite, pois Celsinho é dono do “OFF”, uma das 
melhores casas guei de São Paulo) Celso Curi esteve afastado desta coluna por 
algunas meses. A partir da próxima edição, Celso Curi volta com força total. Um 
desbunde! (PETECA, 1980, n.º 69, p. 28) 

 

Nessa sessão foram encontradas quatro notícias específicas sobre lésbicas, na edição 

67, 73, 74, 81.  

 
 

Depois de ter admitido que tem um caso com uma cantora, Ângela Rô Rô, que tem 
feito grande sucesso em todo o Brasil, fala do amor: “eu amo. Estou cada vez mais 
certa disso.”  
Sobre sua condição de mulher, ela afirma categoricamente: “eu não tenho dúvidas 
de que sou mulher. Está na carteira de identidade. A polivalência, eu a pratico de 
forma ampla, geral e irrestrita”. 
Porém, ela afirma que fica “meio de saco cheio porque minhas entrevistas acabam 
sendo uma mesa ginecológica. Pô, eu sou mulher que canta e toca piano. Isso eu sei 
que faço bem. O resto é comigo e com minhas companhias”. (Peteca, n. 64/80, p. 
28. Angela Rô Rô e o amor) (Imagem 40) 
 
Joseph Douce, pastor protestante e homo declarado, celebrou a primeira benção 
religiosa a duas mulheres. Isso aconteceu em Paris. No Brasil já se comentou muito 
uniões homossexuais femininas, mas nunca abençoadas por padres ou pastores. 
(Peteca, n. 73/80, p. 28. Casamento lésbico abençoado pela igreja) (Imagem 41) 

Uma senhora da Califórnia de 34 anos de idade ganhou a custódia de seu filho de 
apenas 4 anos contra a vontade de seu ex-marido que a acusava de viver 
abertamente com sua parceira lésbica e que tal procedimento iria afetar a criança 
emocionalmente. 
 
Jeanne Julion estava separada de seu marido Paolo Cefarelli há dois anos e a corte 
deu ganho de causa a ela ao ponderar que suas preferências sexuais não poderiam 
definir se ela era ou não capaz de criar seu filho de uma forma correta. (Peteca, n. 
74/80, p. 28. Caso de custódia ganho por uma lésbica) (Imagem 42) 
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O Grupo de Atuação Lésbico-Feminista, agora com novo nome, Grupo de Ação 
Lésbica-Feminista. A recente mudança não incluiu só a denominação do grupo, 
mas também toda uma revisão do programa de trabalho, segundo suas líderas. 
Assim é que o GALF decidiu partir para outras frentes de atuação com o objetivo de 
atender aos interesses imediatos do grupo: em breve deverá estar em circulação o 
jornal lésbico-feminista Chana com Chana, o lançamento de um livro de poesia, 
“Homenagem a Safo”, e a dinamização do LF-ARTES, núcleo catalisador de 
atividades artísticas. 
Outro trabalho bastante original das integrantes do GALF e digno de todo aplauso, 
é o que elas vêm fazendo, a nível de conscientização, das mulheres que frequentam 
lugares homossexuais. Como extensão a isso, as moças estão botando pra quebrar, 
promovendo, aos domingos, quinzenalmente, a partir das 16 horas, na Boate 
Mistura Fina, da Paulicéia Desvairada, projeção de filmes, apresentação de shows, 
além da distribuição de livros feministas e até de fitas de músicas compostas por 
mulheres lésbicas. (Peteca, n.º 81/80, p. 12. Ação lésbico-feminista) (Imagem 43) 
 
 

Apesar de uma frequência menor do que as notícias sobre homossexuais masculinos, 

a revista abre espaço para as notícias sobre lésbicas e o assunto é tratado de forma leve, sem 

juízo de valor ou sensacionalismo. A declaração de Angela Rô Rô de que “o resto é comigo e 

com minhas companhias” mostra uma ideia comum de que a sexualidade do indivíduo era 

considerada assunto restrito para o pessoal e não para o público.  

As jornalistas paranaenses Adélia Maria Lopes e Dinah Ribas Pinheiro reiteram que 

nas décadas de 60 e 70 a posição política era tão importante nas relações que as preferências 

sexuais não eram discutidas. “A ditadura foi tão feroz, tão cruel na vida da gente que esse 

lado não era falado. A posição libertária política era mais importante do que sexualmente. 

Sexualmente você fazia o que quisesse.” (LOPES. RIBAS, 2015, ANEXO C).  

Outra notícia sobre a lesbianidade está na edição 82 na seção “Jogando Peteca”, 

seção com notícias sobre música e cinema. Intitulada “Ariela” faturando milhões (Imagem 

44), o texto trata do sucesso do filme Ariela, inspirado na obra de Cassandra Rios e abordado 

também na Personal. Da mesma maneira que as notícias da seção “De cabo a rabo”, aqui se 

fala do filme de forma objetiva mas relações entre a atriz Nicole Puzzi e Christiane Torloni 

são apontadas como ponto alto. 

 
 

Nicole vive cenas das mais excitantes: faz amor oral com grande desinibição e a 
cena em que tem um relacionamento sexual com Cristiane Torloni, é considerada 
como uma das mais excitantes da história do cinema erótico. Ariella, como uma 
gata no cio, rosna e grunhe sobre o pano verde, onde acaba perdendo sua 
virgindade. (PETECA, 1980, n.º 82, p. 9) 
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Além disso, a boa recepção por parte do público é caracterizada com um 
acontecimento curioso, mas que materializa o clima do filme. 

 

Conta (John) Herbert que, em São Paulo, durante uma sessão privê na mansão de 
um conhecido industrial, exatamente na cena de sexo entre Mercedes (Christiane 
Torlino) e Ariela (Nicole), uma famosa madame, nome permanente na coluna de 
Tavares de Miranda, acercou-se de oura conhecida senhora, fazendo-lhe propostas 
amorosas, com os lâbios trêmulos de desejo. E ao contrário do que poderiam pensar 
os mais moralistas, não aconteceu nenhum escândalo. A madame foi plenamente 
correspondida pela companheira. Resultado: o milionário pediu divórcio. 
(PETECA, 1980, n.º 82, p. 9.) 

 

Essas matérias se caracterizam pela objetividade e se afastam do texto opinativo, 

focando em narrar acontecimentos. Já o texto encontrando na edição 85 sobre lesbianidade 

traz a opinião do jornalista. A seção “Peteca Astral” respondia cartas de leitores, sempre 

dúvidas sobre sexualidade e relacionamentos, envolvendo o horóscopo. Intitulado Garota 

virgem, tenho medo dos homens (Imagem 45 e 46) o texto responde a carta de uma leitora de 

21 anos que diz ter náuseas ao trocar carícias com homens e sente-se apaixonada por uma 

amiga, além de, desde criança, sentir uma “atração especial por mulheres”. A resposta da 

revista incentiva que a leitora não reprima sua sexualidade. 

 
Você mesma reconhece que não dá mais para reprimir esse sentimento e viver sua 
verdadeira identidade sexual. Não negue-se a isso e não faça disso um motivo de 
dor, de sofrimento. O amor é sentimento muito belo e não há porque envergonhar-
se dele. Definida a identidade, só resta tomar uma decisão no sentido de viver sua 
mais real expressão. (..) Parta para o diálogo e procure frequentar os ambientes 
onde essa forma  de expressão é aceita e compreendida. (PETECA, ANO, n.º 85, p. 
32-33) 

 

Algo que aparece em várias revistas da Grafipar são as páginas reservadas para a 

troca de recados entre pessoas, comum em periódicos das décadas de 60, 70 e 80. O 

diferencial é que as revistas da Grafipar abriam espaço para troca entre pessoas que 

procuravam outras do mesmo sexo. Na Personal e na Peteca, por exemplo, existia o gay 

corner (Imagem 47 e 48). Na “Ponto de Encontro” eram identificados a seção “Ele & Ela”, 

“Ela & Ela” e “Ele & Ele”. (Imagem 49 e 50) 
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Nas HQs a lesbianidade aparece no “Taras Sexuais”, n.º 1, páginas 17 a 12, numa 

história “A lésbica” (Imagem 51 a 53). Também na revista Sexo em quadrinhos, n.º 43, 

páginas 9 a 15, na história Aranha x Aranha (Imagem 53 a 59). 

4.2 RESULTADOS 

 

  A partir da leitura das revistas foi possível chegar a algumas conclusões. Abaixo, 

segue a sistematização da análise a partir dos critérios escolhidos para as inferências. 

 
4.2.1   A quantidade de matérias sobre lesbianidade em proporção ao total  
 

O primeiro ponto da análise ajuda a ter uma ideia de quanto a lesbianidade era 

tratada. A tabela a seguir sistematiza a quantidade de menções em relação ao número de 

edições analisadas. Considerando a quantidade de matérias por edição e, mais adiante, a 

profundidade dessas menções, conclui-se que existia uma visibilidade maior da lesbianidade 

nessa imprensa alternativa mas o assunto ainda era discutido esporadicamente.   

 

TABELA 3  

Revistas Total Menções à lesbianidade 

Personal 22 10 

Peteca 23 9 

Rose 12 4 

 

4.2.2 Relevância do assunto 

 

Na Rose, todas quatro menções sobre lesbianidade são rápidas, não há nenhuma 

matéria sobre o assunto. Na Personal, seis menções estão nas categorias Pornocine e 

Telerótica, são aparições de maior relevância, sobre o tema da relação entre mulheres nos 

cinemas e sugestões sobre a vida das atrizes. Em dois números a seção Sexyliteratura aborda 

a obra de Cassandra Rios. Duas matérias se destacam: Homossexualismo na Infância e 

Casamento entre lésbicas, sendo que na última a relevância da lesbianidade é maior. 

Na Peteca, das nove menções, quatro estão na seção De Cabo a Rabo, seção 

específica para assuntos sobre a homossexualidade e de notícias rápidas mas em que a 
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lesbianidade tinha relevância maior. Na seção Sexyterapia, duas matérias longas sobre 

bissexualidade tanto feminina quanto masculina e uma específica sobre o lesbianismo. 

 

4.2.3 Modo de Abordagem 

 

De modo geral, quando a homossexualidade feminina aparecia nessas revistas era de 

forma positiva, sem sensacionalismo. Algumas vezes, na tentativa de explicar a 

homossexualidade a revista coloca esta sexualidade como consequência de algum trauma ou 

uma escolha, o que mostra que ainda existia uma dúvida sobre como tratar o assunto. Mesmo 

assim é possível perceber que as três revistas buscavam esclarecer e diminuir o preconceito 

contra a homossexualida, mesmo que para isso fosse preciso contrariar certezas e dogmas dos 

leitores. 

 

4.2.4 Polifonia 

 

Além das aparições das cartas dos leitores como voz importante no texto, a que mais 

se destaca é a ciência. O uso de argumentos científicos para justificar e credibilizar o texto é 

frequente, principalmente nas matérias sobre a homossexualidade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa conseguiu identificar marcos importantes na construção e na 

representação da identidade lésbica. Cada um desses marcos encontrados poderia ser tema de 

uma nova pesquisa: a lésbica na literatura, na TV, no cinema, na pornografia, porém o 

objetivo aqui era mapear esses marcos, de forma que fosse possível identificar imagens que 

representaram mudanças na construção da identidade lésbica no imaginário coletivo e que 

foram recorrentes durante os anos. 

Tais marcos indicam três representações recorrentes da relação entre mulheres, são 

elas: 

1.  A iniciação sexual, uma fase de experimentação até que a mulher alcance seu 

ápice sexual com o homem; 

2.  A comparação entre a lésbica e o masculino, reforçada pela teoria da inversão 

sexual a homossexualidade é vista como o desejo de ser do sexo oposto; 

3.  A fetichização do corpo feminino e consequentemente da relação entre 

mulheres. 

A abordagem do tema na literatura feito por mulheres lésbicas – sua maior 

representante Cassandra Rios – mostra a importância dos grupos terem voz para contarem 

suas histórias. O mesmo vale para a imprensa gay, que deu voz e preencheu a lacuna de 

representação homossexual na grande imprensa. 

A análise das revistas Grafipar comprovou que, por mais que mesmo nesta imprensa 

alternativa a lesbianidade não era tão visível quanto outros assuntos da sexualidade humana, 

inclusive a homossexualidade masculina, a abordagem feita da homossexualidade faz com 

que essa imprensa marginal acabe sendo pioneira na abordagem de assuntos tabus na 

sociedade. A chamada “grande mídia” tende a abrir espaço mais lentamente, de forma a testar 

o público e muitas vezes reforçando pré-conceitos. A forma de testar o público, muitas vezes, 

é observar o caminho já percorrido por jornais alternativos. 

A pesquisa mostra também que a representação da homossexualidade não segue um 

processo linear. Da mesma maneira que a recepção da sociedade para esse assunto oscila, os 

produtos culturais – a imprensa, a literatura – também apresentam essas imagens de forma 

diversa. 

A dificuldade para encontrar os marcos comprovou que a repressão e o tabu sobre a 

sexualidade feminina, envolveu a lesbianidade numa invisibilidade e num clima de 
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permissividade baseado na fetichização e na invalidade dessa sexualidade como meio de 

satisfação plena. 

Ao fim, a maior questão dessa pesquisa foi resgatar a memória da lesbianidade e 

tirar as lésbicas da área de invisibilidade em que ocupam na sociedade e até no movimento 

LGBT. 

Tudo o que foi organizado aqui, abre caminho para novas pesquisas, mais profundas 

e específicas. Existem poucas pesquisas que estudam a visibilidade da lésbica, principalmente 

nos meios de comunicação. O material da Grafipar também foi pouco estudado, apesar de sua 

contribuição importante para a imprensa paranaense e brasileira. De tal forma, essa pesquisa 

poderá abrir portas para que novas perguntas surjam.  
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ANEXO A 

 

Laura Bacellar é formada em editoração pela ECA/USP e trabalha no mercado 

editorial desde 1983. Fundou a primeira editora brasileira dedica a minorias sexuais, a 

Editora GLS, que já não coordena, e a única casa editorial da América Latina especializada 

para lésbicas, a Editora Malagueta. Laura é um dos principais nomes quando se trata da 

Imprensa Lésbica brasileira. 

A entrevista foi feita no ia 13 de maio, por e-mail, por pedido da entrevistada. 

 

Como a lésbica é vista no Brasil? Qual a imagem que é perpetuada na sociedade? 

Laura Bacelar: De maneira geral, a lésbica é vista como 1) algo que os homens acham 

interessante em suas fantasias sexuais, 2) uma mulher mal-comida, que com o homem certo 

volta a gostar de homens 3) alguém com problemas sexuais, afetivos, religiosos, sei lá. 

  

Qual você considera ser o papel da imprensa e da literatura na construção dessa 

imagem? 

Laura Bacelar: A imprensa vem melhorando nos últimos tempos, há um pouco mais de 

respeito pela diversidade sexual, um pouco mais de cuidado no falar sobre minorias, mas 

ainda reina uma profunda ignorância sobre orientação sexual. Tanto que mesmo pessoas bem 

intencionadas dizem que respeitam a “opção” sexual dos outros, quando sabemos que não há 

escolha envolvida na orientação sexual. 

A literatura reforça o viés de problema, pois em geral (com exceções) apresenta lgbts como 

seres problemáticos, suicidas, infelizes, melancólicos, solitários etc. Uma desgraceira... 

  

Como surgiu a ideia de criar uma editora especifica para e sobre lésbicas? Foi uma 

tentativa de oferecer a visibilidade e a representação positiva que falta não só no 

mercado editorial, mas também na imprensa? 

Laura Bacelar: Foi a tentativa de oferecer a leitores e eventuais leitores informações 

positivas e confiáveis sobre diversidade e lesbianismo em particular, e histórias em que 

houvesse a possibilidade de lésbicas serem felizes. Eu sempre acreditei que é preciso 

imaginar-se algo antes que aconteça, e, enquanto não imaginarmos finais felizes para 

lésbicas, na vida real elas não terão cotidianos felizes. Queria fornecer exemplos, imagens, 

histórias, depoimentos que inspirassem a essa tomada de consciência. 
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Você consegue identificar algum marco - algum livro ou fato na sociedade ou na 

imprensa - que possa ter sido uma guinada na forma como a lésbica é representada? 

Lentamente as coisas mudam. O livro Babyji, por exemplo, de uma autora indiana lésbica, foi 

traduzido e publicado por uma editora, a Sá, que não tem nenhum envolvimento com a causa 

lgbt, simplesmente porque a editora achou a história boa. 

É excelente quando alguém acha uma história lgbt natural, ainda mais uma história tão 

bacana quanto esta. 

A história biográfica do casamento da Daniela Mercury com a Malu Verçosa foi, em termos 

de mídia, algo sensacional. Aliás, ponto para a Daniela, que resolveu ir a público e falar 

abertamente de seu namoro com uma mulher. Não houve jeito de não noticiarem com alguém 

tão pública, e a notícia chegou a todos os rincões do país, brilhante. Diria que foi um ponto de 

virada, e a mídia se comportou de forma respeitosa, no geral, ainda que pelo facebook elas 

tenham recebido muitos comentários agressivos. 

  

Tendo em vista sua experiência no mercado editorial e vivência lésbica, você percebe 

uma mudança da imagem da lésbica? O que ainda te incomoda nessa representação? 

Há mudança, mas a auto-aceitação ainda é ruim. Muitas lésbicas preferem não dizer que são 

lésbicas mas bissexuais, ou que sua vida pessoal não é da conta de ninguém. Preferem não se 

envolver com lésbicas que têm visibilidade, não apoiar causas, querem esconder ao máximo o 

que são. 

Tudo isso é péssimo não só para a visibilidade da mulher homossexual, para a educação das 

jovens que tentam se entender, como também para as próprias lésbicas enrustidas, que sofrem 

por não poder discutir seus problemas às claras. 

Muito ruim. Eu publiquei alguns livros ótimos sobre os custos de não se assumir a sua 

identidade sexual, todo mundo deveria ler... 

Mas a moçada é mais aberta, ainda que ignorante. Ler ninguém lê nada, mas entre jovens está 

ficando besta mostrar preconceito contra orientação ou gênero fora da heteronormalidade, 

eles entendem que as pessoas são mais variadas do que a sociedade gostaria. Tanto que o 

livro Will e Will fez sucesso, mesmo com um personagem muito gay. 

Quando eles ficarem mais velhos, creio que as questões de auto-aceitação vão mudar de foco. 
 
 
 
 



 86 

 
 

 
ANEXO B 

 

Bebeti do Amaral Gurgel tem 61 anos, é escritora e foi propretária da livraria Lilith, 

primeira livraria feminista do Brasil, que existiu em Curitiba entre os anos 1991 e 2001. É 

formada em jornalismo pela UFPR mas se dedicou a carreira de escritora, na qual publicou 

20 livros, inclusive com protagonistas lésbicas, como A quem interessar possa (1993) e 

Pecados Safados (1995). 

A entrevista aconteceu por telefone no dia 11 de abril de 2016 e teve duração de 33 

minutos. 

 

A visão da lésbica no Brasil 

Acho que existe uma melhora, claro. Há 30 anos nem se falava sobre isso, falar a palavra 

lésbica era um absurdo, agora existe mais abertura, novelas. Na literatura, eu escrevi os dois 

primeiros livros com protagonistas lésbicas, depois da Cassandra Rios, mas a Cassandra seus 

livros tinham um viés mais eróticos, enquanto os meus eram mais politicos. Mas na grande 

literatura é muito dificil. 

A primeira novela, Torre de Babel, tiveram que matar o casal, explodindo o shopping. Antes 

teve um romance muito sutil em O Rebu, não se beijavam nem nada, em uma cena em que as 

duas mulheres se abraçam colocaram os dois bondes do pão de açucar se batendo. 

Agora teve a da Fernanda Montenegro, que também não teve uma reação boa, mostra dois 

preconceitos: da idade e da opção sexual, enquanto o casal da novela anterior, da Giovana 

Antonelli, por serem jovens, bonitas, ricas, o público teve uma reação melhor. 

 

Você acha que o homem gay tem mais visibilidade do que a mulher lésbica? 

Acho, acho que quando a mulher lésbica aparece ela é extremamente masculinizada. Quando 

nos Normais a Fernanda falava que ia chamar uma amiga sapatão era sempre alguém 

masculina, com trejeitos, agressiva, aquele estereótipo. Enquanto o homem, também é um 

estereótipo mas é sempre relacionado com o bom humor, com o bom gosto. Por exemplo, 

nessa novela da Juliana Paes, existe o gay, mas ele é rico, aquela coisa do cara de sucesso, 

magro, bonito. Você fala vou chamar meu amigo gay porque ele tem bom gosto, vai me 

ajudar a decorar a casa, etc. Acho que o gay ele conseguiu colocar pra si uma imagem de 

glamour, por que ele tem isso de trabalhar com a beleza. Enquanto a mulher acaba indo pra 

profissões de inteligência, a jornalista, a escritora. 
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Como a lésbica é representada no jornalismo? 

Na tv, acho que a palavra lésbica nunca foi usada no jornal nacional, eles falam de gays, 

LGBT, não da mulher lésbica. No jornalismo eles falam da travesti, quando a travesti é presa, 

quando morre, mas não se fala do hetero, não se fala que o hetero Eduardo Cunha roubou. O 

LGBT ainda é muito ligado a matérias negativas, dois homens gays brigam em bar, por 

exemplo, não se fala isso de heterossexuais, se fala apenas dois homens. 

 

Você acha que o jornalismo, a imprensa num geral, a literatura, influencia na visão da 

sociedade? 

Com certeza, a rede globo manda no país, o telejornal alcança grande público, o brasileiro 

que não lê, o que a globo fala ou não fala faz diferença, a record, o sbt não tem a mesma 

força, mas mesmo assim. Até as novelas, influenciam sim. 

 

Você acredita que esses movimentos sociais pressionam para que a mídia dê espaço pra 

certos assuntos, como a homossexualidade? 

Acho que serve para isso sim. Acho que serviu para isso mas a militância nunca acaba, temos 

muito para melhorar. 

 

Livraria Lilith 

Eu morei muitos anos na Europa, onde existem várias livrarias feministas, onde a mulher 

pode achar livros escrito e sobre mulheres, biografias de mulheres, etc. É um lugar onde a 

mulher pode ficar confortável para falar de temas como homossexualidade, gravidez, 

feminismo. Houve um pouco de resistência no começo, principalmente por parte de homens, 

mas depois existia um bom público. Fechamos em 2001 porque o feminismo acabou 

ganhando novas pautas e não vi a necessidade de existir uma livraria específica.  
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ANEXO C 

 

A entrevista feita com as jornalistas Dinah Ribas Pinheiro e Adélia Maria Lopes, foi 

feita na ocasião de um encontro do Núcleo de Estudos sobre a ditadura. Ela foi feita em 15 de 

dezembro de 2015, antes de ser feito um roteiro de perguntas. 

Dinah Ribas Pinheiro e Adélia Maria Lopes trabalharam em vários veículos 

jornalísticos de Curitiba, Dinah foi assessora de Comunicação da Fundação Cultural de 

Curitiba e do Banco Regional de desenvolvimento do Extremo Sul. Adélia se destacou como 

a primeira mulher do jornalismo policial paranaense.  

 

SILÊNCIO SOBRE A HOMOSSEXUALIDADE 

 

Adélia: Nunca nos importou a preferência sexual de cada um. A ditadura foi tão feroz, tão 

cruel na vida da gente que esse lado não era falado. A posição libertária política era mais 

importante do que sexualmente. Sexualmente você fazia o que quisesse. 

 

Diná: ninguém se interessava por isso, não era o assunto na década de 1970. Existia uma 

liberdade muito grande.  

 

Adélia: Mesmo na época que eu trabalhei, a gente tinha uma colega que era mas a gente 

nunca perguntou. A questão de quem dormia com quem não era debatida.  

 

Diná: Claro, isso que eu disse! Hoje não, as coisas estão mais normais e mais claras mas na 

nossa época ainda era uma coisa polêmica. 

 

Adélia: Minha amiga morreu sem saber que eu sabia e eu sem saber se ela sabia que eu sabia. 

Isso não era nem tema de pautas, não era discutido na redação. 
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Figura 3 

  
Revista Rose, n.º 64, p. 4. Acervo Nelson Padrella, Reprodução Agnes do Amaral 
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Figura 4 

  
Revista Rose, n.º 77, p. 7. Acervo Nelson Padrella, Reprodução Agnes do Amaral 
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Figura 5 

  
Revista Rose, n.º 75, p. 6. Acervo Nelson Padrella. Reprodução Agnes do Amaral 
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Figura 6 

  
Revista Rose, n.º 64, p. 11. Acervo Nelson Padrella. Reprodução Agnes do Amaral 
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Figura 7 

  
Revista Rose, n.º 78, p. 32. Acervo Nelson Padrella. Reprodução Agnes do Amaral 
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Figura 8 

  
Revista Rose, n.º 78, p. 33. Acervo Nelson Padrella. Reprodução Agnes do Amaral 
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Figura 9 

  
Revista Rose, n.º 43, p. 16 e 17. Acervo Nelson Padrella. Reprodução Agnes do Amaral 
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Figura 10 

  
Revista Personal, ano 2/n.º 14, p. 32. Acervo Nelson Padrella. Reprodução Agnes do Amaral 
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Figura 11 

  
Revista Personal, ano 2/n.º 14, p. 33. Acervo Nelson Padrella. Reprodução Agnes do Amaral 
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Figura 12 

  
Revista Personal, ano 2/n.º 14, p. 34. Acervo Nelson Padrella. Reprodução Agnes do Amaral 
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Figura 13 

  
Revista Personal, ano 2/n.º 14, p. 35. Acervo Nelson Padrella. Reprodução Agnes do Amaral 
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Figura 14 

  
Revista Personal, ano 2/n.º 14, p. 36. Acervo Nelson Padrella. Reprodução Agnes do Amaral 
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Figura 15 

  
Revista Personal, n.º 52, 1980, p. 12. Acervo Nelson Padrella, Reprodução Agnes do Amaral 
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Figura 16 

  
Revista Personal, n.º 63, 1980, p. 12. Acervo Nelson Padrella. Reprodução Agnes do Amaral 
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Figura 17 

  
Revista Personal, n.º 65, 1981, p. 12. Acervo Nelson Padrella. Reprodução Agnes do Amaral 
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Figura 18 

  
Revista Personal, n.º 67, 1981, p. 12. Acervo Nelson Padrella. Reprodução Agnes do Amaral 

 

 

 

 

 

 



 105 

 
 

Figura 19 

  
Revista Personal, n.º 68, 1981, p. 12. Acervo Nelson Padrella. Reprodução Agnes do Amaral 
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Figura 20 

  
Revista Personal, n.º 53, 1980, p. 13. Acervo Nelson Padrella. Reprodução Agnes do Amaral 
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Figura 21 

  
Revista Personal, n.º 59, 1980, p. 13. Acervo Nelson Padrella. Reprodução Agnes do Amaral 
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Figura 22 

  
Revista Personal, nº 39, 1979, p. 13. Acervo Nelson Padrella. Reprodução Agnes do Amaral 
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Figura 23 

  
Revista Personal, nº 39, 1979, p. 14. Acervo Nelson Padrella. Reprodução Agnes do Amaral 
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Figura 24 

  
Revista Personal, nº 39, 1979, p. 15. Acervo Nelson Padrella. Reprodução Agnes do Amaral 
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Figura 25 

  
Revista Personal, nº 39, 1979, p. 16. Acervo Nelson Padrella. Reprodução Agnes do Amaral 
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Figura 26 

  
Revista Personal, n.º 39, 1979, p. 17. Acervo Nelson Padrella. Reprodução Agnes do Amaral 
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Figura 27 

  
Revista Personal, n.º 39, 1979, p. 18. Acervo Nelson Padrella. Reprodução Agnes do Amaral 
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Figura 28 

  
Revista Peteca, n.º 69, 1981, p. 14. Acervo Nelson Padrella. Reprodução Agnes do Amaral 
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Figura 29 

  
Revista Peteca, n.º 69, 1981, p. 15. Acervo Nelson Padrella. Reprodução Agnes do Amaral 
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Figura 30 

 
Revista Peteca, n.º 64, 1981, p. 14. Acervo Nelson Padrella. Reprodução Agnes do Amaral 

 

 

 

 



 117 

 
 

Figura 31 

 
Revista Peteca, n.º 64, 1981, p. 15. Acervo Nelson Padrella. Reprodução Agnes do Amaral 
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Figura 32 

 
Revista Peteca, n.º 64, 1981, p. 16. Acervo Nelson Padrella. Reprodução Agnes do Amaral 
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Figura 33 

 
Revista Peteca, n.º 64, 1981, p. 17. Acervo Nelson Padrella. Reprodução Agnes do Amaral 
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Figura 34 

 
Revista Peteca, n.º 65, 1981, p. 14. Acervo Nelson Padrella, Reprodução Agnes do Amaral 
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Figura 35 

 
Revista Peteca, n.º 65, 1981, p. 15. Acervo Nelson Padrella, Reprodução Agnes do Amaral 
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Figura 36 

 
Revista Peteca, n.º 65, 1981, p. 16. Acervo Nelson Padrella. Reprodução Agnes do Amaral 
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Figura 37 

 
Revista Peteca, n.º 65, 1981, p. 17. Acervo Nelson Padrella. Reprodução Agnes do Amaral 
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Figura 38 

 
 

Revista Peteca, n.º 82, 1981, p. 17. Acervo Nelson Padrella. Reprodução Agnes do Amaral 
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Figura 39 

 
Revista Peteca, n.º 64, 1981, p. 28. Acervo Nelson Padrella. Reprodução Agnes do Amaral 
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Figura 40 

 
Revista Peteca, n.º 67, 1981, p. 28. Acervo Nelson Padrella. Reprodução Agnes do Amaral 
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Figura 41 

 
Revista Peteca, n.º 73, 1981, p. 28. Acervo Nelson Padrella. Reprodução Agnes do Amaral 
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Figura 42 

 
Revista Peteca, n.º 74, 1981, p. 28. Acervo Nelson Padrella. Reprodução Agnes do Amaral 
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Figura 43 

 
Revista Peteca, n.º 81, 1981, p. 12. Acervo Nelson Padrella. Reprodução Agnes do Amaral 
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Figura 44 

 
Revista Peteca, n.º 82, 1981, p. 9. Acervo Nelson Padrella. Reprodução Agnes do Amaral 
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Figura 45 

 
Revista Peteca, n.º 85, 1981, p. 32. Acervo Nelson Padrella. Reprodução Agnes do Amaral 
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Figura 46 

 
Revista Peteca, n.º 85, 1981, p. 33. Acervo Nelson Padrella. Reprodução Agnes do Amaral 
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Figura 47 

 
Revista Personal, n.º 61, 1980, p. 42. Acervo Nelson Padrella. Reprodução Agnes do Amaral 
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Figura 48 

 
Revista Peteca, n.º 71, 1980, p. 41. Acervo Nelson Padrella. Reprodução Agnes do Amaral 
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Figura 49 

 
Revista Ponto de encontro, n.o 16, p. 32. Acervo Nelson Padrella. Reprodução Agnes do 

Amaral 
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Figura 50 

 
Revista Ponto de encontro, n.o 16, p. 34. Acervo Nelson Padrella. Reprodução Agnes do 

Amaral 
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Figura 51 

 
Revista Taras sexuais, n.º 1, 1980, p.17. Acervo Nelson Padrella. Reprodução Agnes do 

Amaral 
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Figura 52 

 
Revista Taras Sexuais, nº 1, 1980, p.18 e 19. Acervo Nelson Padrella, Reprodução Agnes do 

Amaral 

Figura 53 

 
Revista Taras sexuais, n.º 1, 1980, p.20 e 21. Acervo Nelson Padrella. Reprodução Agnes do 

Amaral 
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Figura 54 

 
Revista Sexo em quadrinhos, n.º 43, 1980, p. 9. Acervo Nelson Padrella. Reprodução Agnes 

do Amaral 
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Figura 55 

 
Revista Sexo em quadrinhos, n.º 43, 1980, p. 10. Acervo Nelson Padrella. Reprodução Agnes 

do Amaral 
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Figura 56 

 
Revista Sexo em quadrinhos, n.º 43, 1980, p. 11. Acervo Nelson Padrella. Reprodução Agnes 

do Amaral 
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Figura 57 

 
Revista Sexo em quadrinhos, n.º 43, 1980, p.12. Acervo Nelson Padrella. Reprodução Agnes 

do Amaral 
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Figura 58 

 
Revista Sexo em quadrinhos, n.º 43, 1980, p.13. Acervo Nelson Padrella. Reprodução Agnes 

do Amaral 
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Figura 59 

 
Revista Sexo em quadrinhos, n.º 43, 1980, p. 14. Acervo Nelson Padrella. Reprodução Agnes 

do Amaral 
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Figura 60 

 
Revista Sexo em quadrinhos, n.º 43, 1980, p. 15. Acervo Nelson Padrella. Reprodução Agnes 

do Amaral 
 


