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Que nada nos limite. Que nada nos defina. 

Que nada nos sujeite. Que a liberdade 

seja a nossa própria substância. 

 

(Simone de Beauvoir) 



RESUMO 

 

Este trabalho se propõe a discutir as representações de feminino no ambiente virtual aqui 

tratado como blogosfera (Kerckhove, 2006), à luz dos conceitos de sexualidade e resistência 

presentes na obra de Michel Foucault (1988), tendo como objeto de análise de conteúdo o 

blog Cem Homens. Nosso objetivo é investigar se o blog expressa, em seu conteúdo versado 

majoritariamente em temas que concernem à sexualidade feminina, uma ruptura dos discursos 

hegemônicos presentes na mídia acerca dessa temática. Para tanto, parte de uma análise 

histórica sobre a forma como as mulheres vêm sendo retratadas pela cultura de massas, desde 

sua origem, a inserção destas nos campos de produção cultural e a migração das pautas da 

imprensa feminina para o  território dos blogs.  Consideramos ainda que os blogs são um 

suporte que promove o que Douglas Kellner (2001) classificou como pedagogia crítica da 

mídia. Só através dessa revisão conceitual, foi possível chegar às análises que compreendem o 

blog como um espaço não só de resistência, mas que promove também uma pedagogia do 

desejo feminino. 

  

Palavras chave: blogs, representações femininas, sexualidade, gênero, resistência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This paperwork proposes to discuss the representations of the feminine virtual environment 

here referred as blogsphere (Kerckhove, 2006), at the light of the concepts of sexuality and 

resistance, presents in the work of Michel Foucault (1988), having as object of content 

analysis the blog Cem Homens (One hundred mans). Our goal it‘s to investigate if the blog 

expresses, in its contents  mostly versed in themes that concern around the feminine sexuality, 

a rupture of the hegemonic speeches presents in the media about that thematic. For this 

purpose, it‘s used a historical analysis on the way of how woman have being represented by 

the mass cultures, since its origin, the insertion of those in the fields of cultural production, 

and the migration of the approaches of the feminine press to the blogs territory. We also 

considered that the blogs are a support that reassure what Douglas Kellner (2001) classified as 

critical pedagogy of the media. Only through this conceptual revision, it was possible to 

achieve the analysis that comprehend the blog as a space not only of resistance, but that also 

promotes a pedagogy of the feminine desire.      

Key words: blogs, feminine representations, sexuality, gender, resistance 
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INTRODUÇÃO 

 

Contar uma História das Mulheres só foi possível graças a muitas reivindicações 

femininas, que datam de muitos anos atrás, mas as conquistas começaram tímidas e somente 

nas últi10mas décadas se tornaram visíveis. O que despontou como um introvertido manifesto 

de subversão à ordem, contrariando a hegemonia masculina no mundo público, culminou na 

ruptura do silêncio que durante séculos resguardou as mulheres de serem fielmente 

representadas histórica e socialmente. 

Entender de que forma as mulheres estiveram imersas no que Michele Perrot (2005) 

denominou de um oceano de silêncio e de que forma isso influenciou as representações do 

feminino e o seu papel social, são alguns dos objetivos que competem a este trabalho. Não 

apenas por buscar dimensionar as consequências deste silêncio, mas por relacioná-lo ao 

entendimento do objetivo central desta pesquisa, que busca entender porquê determinadas 

representações do feminino, como o blog a ser analisado, se caracterizam como um processo 

de subversão e resistência.   

O blog escolhido trata-se de um site pessoal por meio do qual sua autora, que se diz 

blogueira desde os primórdios da internet, resolve então tratar de um tema considerado 

inusitado ou demasiado intimista: a sua própria vida sexual. Uma resolução para o ano novo, a 

rotatividade de parceiros e a prática do sexo casual, renderam ao blog o nome de Cem 

Homens, número de parceiros que a autora imaginava atingir ao completar doze meses de 

postagens. Assim, diretamente e abertamente, Letícia Fernandez deu início às postagens que 

detalhavam pormenores de suas relações. 

Em pouquíssimo tempo de vida, o blog, além de muitos acessos, ganhou destaque nas 

mais diversas mídias, como também uma coluna fixa na revista Nova (editora Abril), 

desdobrou-se em outro site (www.cemmaisum.com), e, por fim, está para ser editado em 

livro. Diante da imensidão de sites pessoais que nascem diariamente na internet, a visibilidade 

e audiência que o Cem Homens conseguiu atesta que há algo de insólito nele, e este trabalho 

se propõe a descobrir o quê. 

Para elucidar de maneira satisfatória os questionamentos pertinentes a este trabalho, a 

metodologia utilizada será a análise de conteúdo, por entender que esta é a técnica que melhor 

se adequa aos objetivos desta pesquisa, pelo seu viés qualitativo e pela possibilidade de 

contemplar um objeto que dá margem a debates ideológicos.  
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Definidos os limites que a análise de conteúdo abrange, é importante lembrar que para 

a escrita da monografia é sempre necessário recorrer à pesquisa bibliográfica, uma das 

técnicas utilizadas nesse projeto. A escolha da bibliografia reune o material a ser lido, e, 

sabendo que nem toda leitura serve como referencial teórico, posteriormente o organiza em 

como conceitos e citações.  

Através de uma pesquisa bibliográfica e da análise de conteúdo, este estudo pretende 

responder às dúvidas pertinentes a este projeto: como o blog Cem Homens ilustra definições 

de uma mulher que rompe as fronteiras entre o público e o privado, expondo sua intimidade 

na internet sem se prender as convenções sociais que competem às representações de gênero 

feminino ao longo dos anos? De que forma o blog de Letícia se caracteriza como um 

mecanismo de resistência? Ou ainda como suas postagens dialogam com a pedagogia crítica 

da mídia, numa pedagogia do desejo feminino que traz ao mundo público questões destinadas 

ao privado? 

A problematização deste estudo perpassa questões que têm início na discussão acerca 

do silêncio das mulheres enquanto sujeitos protagonistas da história. Além de silenciadas, as 

mulheres foram induzidas a se moldar de acordo com a divisão dos papéis sociais, que se deu 

através da partição binária dos sexos, e esta divisão se estendeu aos mais diversos níveis, 

atingindo também a imprensa.  

Em nosso percurso, partimos da reconstituição panorâmica acerca das representações e 

autorrepresentações do feminino ao longo da história, demarcando os momentos de 

assujeitamento, subversão à ordem e a ruptura do silêncio das mulheres enquanto sujeitos da 

História.  

No primeiro capítulo, contextualizamos historicamente o objeto, situando a mulher 

enquanto sujeito político e estabelecendo um diálogo entre os debates acerca dos estudos 

sobre as práticas culturais exercidas pelas mulheres, à luz das discussões de gênero e 

sexualidade como fatores determinantes no papel do sujeito em sociedade, a fim de entender 

como se constituiu a imagem secundária da mulher difundida ao longo dos séculos.  

O segundo capítulo aborda o deslocamento da mulher do mundo privado para o 

mundo público bem como a inserção na cultura de massa. Concomitante a estes 

acontecimentos, o capítulo aborda a evolução não só das representações femininas, como 
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também a evolução da imprensa e dos seus suportes. Ancorado na pesquisa de Buitoni (2009) 

sobre a história e influência dos impressos femininos brasileiros, o capítulo se desenvolve de 

modo a detalhar como as ferramentas usadas pela imprensa se transformaram, desde os 

períodos e veiculações impressas, até a ocupação dos ambientes virtuais: a blogosfera e 

especificamente o blog Cem Homens, que é o estudo de caso desta monografia. Espaços em 

que as noções de intimidade são constantemente reavaliadas e as relações entre público e 

privado tornam-se mais tênues. 

O terceiro e último capítulo, compreende o estudo de caso do blog escolhido, e é nele 

que estão contidas as principais contribuições teóricas que dialogam com o problema central 

deste trabalho. São contribuições como a de Foucault (1988) sobre a vontade de saber e o 

poder que a sexualidade exerce nas relações sociais, além dos mecanismos de resistências que 

existem de forma a combater esse poder, que enriquecem e sustentam as possíveis conclusões 

que virão deste estudo. Também investigamos o sentido de pedagogia crítica da mídia, de 

acordo com a proposta do autor Douglas Kellner (2001), subsídio para o entendimento de que 

tipo de debate e/ou resistência Letícia promove em seu site pessoal (www.cemhomens.com).   

Além da identificação pessoal e afinidade da pesquisadora com o tema, este estudo 

pretende contribuir com uma discussão ainda discreta, mas não menos relevante, tanto na 

mídia quanto na academia: a mulher enquanto sujeito desejoso, superando a condição de 

objeto, num processo que pode ser denominado como resistência. 
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2. As mulheres e a escrita da sua própria história. 

2.1 Rompendo com o silêncio  

―Nem serva, nem objeto 

Já não quer ser o outro 

Hoje ela é um também‖ 

(Desconstruindo Amélia, Pitty) 

 

Desde o início do século XXI, as conquistas femininas no Ocidente ganharam 

notoriedade em diversos campos sociais. Conquistas essas que podem ser ilustradas com 

exemplos tais como: direito de ser resguardada perante a lei, caso sofra violência doméstica e 

sexual, o direito ao voto, ou ainda, o direito de não só votar, como  de concorrer a todos os 

cargos legislativos de suas respectivas nações.  

Desde então, percebe-se que a mulher já conseguiu desbravar as mais diversas áreas de 

atuação. No entanto, apesar de tantos feitos, ela não conseguiu ainda livrar-se de um fardo 

árduo de ser carregado: o preconceito, que afora o brilho das conquistas, persiste e se 

perpetua, influenciando várias dimensões da sua vida em sociedade. 

 Sabendo que durante quase vinte séculos, o protagonismo das mulheres na história 

esteve, em muitos momentos, oculto ou ofuscado pelo homem enquanto sujeito histórico, ter 

o direito de não só fazer parte, como de poder contar a sua própria história, é também uma das 

muitas conquistas do sexo feminino.  

Durante muito tempo, as representações femininas estiveram resguardadas, 

equivocadas ou desfocadas e as autorrepresentações foram sufocadas por um sujeito universal 

que desconsiderava relações de gênero e diferenças plurais. Portanto, só entendendo como 

ambas foram construídas, poderemos entender o que faz do objeto de estudo deste trabalho, 

um objeto que transgride aos valores sociais ainda vigentes. 

Contraditoriamente, enquanto são livres para representar-se e fazer uso dos suportes 

midiáticos, ainda há uma política social que reforça o pertencimento da mulher com o privado 

e regula o que pode e o que não pode ser expresso por uma voz ou escrita feminina no mundo 

público.  

O nosso estudo de caso trata de uma voz feminina que expõe relatos de sua história 

privada em um veículo público, apesar dos mecanismos de censura e da patrulha social 
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conservadora. A autora, identificada como Letícia Fernandez
1
, em seu blog, Cem Homens, faz 

uso do seu espaço midiático para expor sua vida íntima e sexual, o que poderia ser 

considerado trivial, dada a liberdade que dispomos atualmente, mas a notoriedade que ganhou 

em outras mídias devido à excentricidade do fato só atesta o quanto ainda é transgressor o 

debate público sobre o prazer e a sexualidade feminina nos dias atuais.  

Por isso, entender o alicerce sob o qual está construída essa representação feminina, na 

qual a mulher tem sua sexualidade socialmente controlada, apesar de conseguir ganhar terreno 

em vários outros âmbitos sociais, é estritamente necessário para este trabalho. 

Denise Jodelet (1989) entende como representação social ―[...] uma forma de 

conhecimento socialmente elaborada e compartilhada, que concorre para a construção de uma 

realidade comum a um conjunto social‖ (p 36). Ou seja, as representações sociais, sejam elas 

de gênero, de sexo, de classe econômica, de poder ou ainda de crenças religiosas, podem ser 

consideradas como tudo aquilo que está impregnado no nosso cotidiano e no nosso 

imaginário, independente se a formulação de tais ideias sejam advindas do conhecimento 

científico ou ainda do senso comum.  

Podemos observar as representações sociais em vários âmbitos: no julgamento que 

fazemos ou recebemos em casa, na escola, no trabalho, e ainda o julgamento que a mídia 

estabelece sobre determinada coisa. É possível ainda utilizar-se da explicação de Swain 

(2001), quando ela diz que ―as representações sociais são consideradas como uma forma de 

construção social da realidade cuja mediação atravessa e constitui as práticas através das quais 

se expressam‖. 

 O sexo frágil, o segundo sexo, a sombra por trás de um grande homem, a dona do lar, 

a grande mãe e outros tantos adjetivos secundários, serviram durante séculos para rotular a 

mulher. Embora as lutas e correntes feministas estejam aí para tentar esclarecer que essa é 

uma forma equivocada de representar a mulher, a maioria destes termos ainda estão em voga 

e são usuais nos meios de comunicação de massa. Desde que tais termos e adjetivações se 

estabeleceram e se associaram à figura feminina, já se passaram alguns anos e notáveis 

mudanças aconteceram, mas entender porque e como esse ponto de vista foi formado ainda é 

uma discussão atual.  

Ao analisarmos dados históricos, podemos considerar que a História das Mulheres 

como um ramo acadêmico da História, ainda é recente, pois até o século XIX, essa mesma 

                                                           
1
 Letícia Fernandez é o pseudônimo usado pela jornalista e advogada Nádia Lapa, para ocultar sua verdadeira 

identidade, e como forma de também manter no anonimato as pessoas envolvidas no blog, já que ela contava em 

detalhes as relações que tinha com seus parceiros. 
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história foi predominantemente escrita por homens. A mulher, portanto, vem sendo escrita 

enquanto personagem, sob a ótica masculina e, portanto, imagens transgressoras dos padrões 

estabelecidos estiveram durante muito tempo marginalizadas.  

A historiadora francesa Michelle Perrot, que dedicou algumas décadas de sua vida à 

pesquisa sobre a história das mulheres, em seu livro ―As mulheres e os silêncios da História‖, 

destaca que:  

 

Subsistem, no entanto, muitas zonas mudas e, no que se refere ao passado, 

um oceano de silêncio, ligado à partilha desigual dos traços, da memória e, 

ainda mais, da História, este relato que, por muito tempo, 'esqueceu' as 

mulheres, como se, por serem destinadas à obscuridade da reprodução, 

inenarrável, elas tivessem fora do tempo, ou ao menos fora do acontecimento 

(PERROT, 2005, p.9). 
  

Ainda de acordo com Perrot, esse oceano de silêncio significou que durante muito 

tempo as mulheres foram mais imaginadas do que descritas ou contadas, e fazer a sua história 

é, antes de tudo, inevitavelmente, chocar-se contra este bloco de representações que as cobre e 

que é preciso necessariamente analisar, sem saber como elas mesmas as viam e as viviam. 

Antes de entender a formação desse julgamento, é preciso que se leve em consideração 

a importância de quem esteve por trás da história, a quem foi incumbida a tarefa de nos contar 

os fatos exatamente como ocorreram e relevância de todos os personagens envolvidos. Os 

responsáveis por serem porta-vozes da história, estiveram envoltos numa ideia de sujeito 

universal, que desconsiderava as diferenças e pluralidades existentes entre os povos, e ainda 

suas distinções de raça, classe e gênero.  

O sujeito universal retratado na História teria, portanto, suas condições homogêneas; 

pautadas na heteronormatividade do sujeito branco e privilegiado socialmente, onde as 

diferenças e pluralidades, como o homossexual, as prostitutas, os escravos, seriam figuras 

ocultas ou coadjuvantes.  A ideia de um sujeito universal é bastante questionada pelas teorias 

sociais contemporâneas. Dentre as quais, destacamos o conceito de subjetividade proposto 

pelo filósofo Michael Foucault, que em uma entrevista polemizou a existência de tal sujeito, e 

trouxe à tona afirmações como a que se segue: 

É preciso distinguir. Em primeiro lugar, eu efetivamente penso que não há 

um sujeito soberano, fundamentador, uma forma universal de sujeito que se 

poderia encontrar em qualquer lugar. Sou muito cético e muito hostil a esta 

concepção de sujeito. Penso, ao contrário, que o sujeito se constitui através 

de práticas de sujeição, ou, de uma maneira mais autônoma, através das 

práticas de liberação, de liberdade, como na Antigüidade, a partir, é claro, de 
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um certo número de regras, estilos, convenções, que se encontram no meio 

cultural. (FOUCAULT, 2005) 

 

Através dessa afirmação, percebemos que Foucault acreditava na desconstrução da 

universalidade do sujeito e dava ênfase à subjetividade que o constituía, tais como o tempo, o 

espaço e a cultura onde estaria inserido o sujeito. Bem como, que as sujeições às quais eram 

submetidas as pessoas em sua vida em sociedade, originavam formas de resistência. Essas 

considerações nos levam a crer que o sujeito universal, porta-voz da história, teve sua 

concepção modificada, em função de novos entendimentos desta, dadas as condições dos 

historiadores.  

Stuart Hall, em sua obra A Identidade Cultural na Pós-Modernidade, trata deste 

processo de descentramento da universalidade do sujeito - uma das marcas da herança da 

cultura Iluminista- adjetivo usado também para explicar esse modelo de sujeito ao qual foi 

incumbida a tarefa de contar-nos a História: 

 

O sujeito do Iluminismo estava baseado numa concepção da pessoa humana 

como um indivíduo totalmente centrado, unificado, dotado das capacidades 

de razão, de consciência e de ação, cujo "centro" consistia num núcleo 

interior, que pela primeira vez quando o sujeito nascia e com ele se 

desenvolvia, ainda que permanecendo essencialmente o mesmo — continuo 

ou "idêntico" a ele — ao longo da existência do indivíduo. O centro 

essencial do eu era a identidade de urna pessoa. Direi mais sobre isto em 

seguida, mas pode-se ver que essa era uma concepção muito "individualista" 

do sujeito e de sua identidade (na verdade, a identidade dele: já que o sujeito 

do Iluminismo era usualmente descrito como masculino). (HALL, 2011, 

p.11) 

 

O sujeito branco, heterossexual e com acesso à escolaridade, portanto, considerado 

privilegiado, caracterizava o perfil comum dos historiadores antigos, que ao serem porta-

vozes das demais classes sociais e do sexo feminino, ocultaram as mulheres enquanto 

sujeitos. Sendo assim, podemos pensar que a história foi hierarquizada, contada de uma forma 

desigual, trazendo um sexo (o masculino) como sendo superior ao outro (o feminino).  

Podemos encontrar no texto de Perrot uma breve síntese do que acontecia com a 

história das mulheres: 

Até o século XIX, faz-se pouca questão da mulher no relato histórico, o qual, 

na verdade, ainda está pouco constituído. As que aparecem no relato dos 

cronistas são quase sempre excepcionais por sua beleza, virtude, heroísmo 

ou, pelo contrário, por suas intervenções tenebrosas e nocivas, suas vidas 

escandalosas. A noção de excepcionalidade indica que o estatuto vigente das 

mulheres é o do silêncio que consente com a ordem. (PERROT, 1995, p, 13) 
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Através da citação de Perrot (que assim como este trabalho, está focalizada numa 

análise sob o ponto de vista da cultura Ocidental), podemos perceber o quanto a imagem da 

mulher foi distorcida ou ainda mal retratada ao longo dos anos, deixando por conta da 

supremacia de historiadores do sexo masculino a missão de nos contar quem foram, que 

importância tiveram e de que forma as mulheres estiveram presentes na construção da nossa 

história. Essa participação feminina se tornou discreta ou quase silenciosa de forma a 

obedecer à hierarquia predominante. 

 

2.2 Tarde demais, nascemos: ser mulher, entre o público e o privado  

 

Uma história das mulheres se estabelece inicialmente tentando tornar visível o que 

esteve oculto no que concerne às suas representações, e buscando entender o que fez com que 

as mulheres fossem personagens silenciadas enquanto sujeitos da história, o que culminou 

numa hegemonia masculina. Seguidas de todas essas questões que foram levantadas 

inicialmente na academia acerca de uma história feminina silenciada, emergem outras 

questões que tratam do corpo da mulher, que funções e representações ele tem. 

Ao nascerem, os corpos, feminino e masculino, apresentam aparentes diferenças 

anatômicas e é baseada nessa diferença que o sexo é previamente estabelecido. Através desta 

simples observação, o diagnostico da diferença que se destaca entre os corpos estabelece uma 

condição de um comportamento esperado para cada um dos sexos, como se o fato de nascer 

anatomicamente num corpo de homem ou mulher, trouxesse determinadas implicações para 

cada uma das situações, numa forma de podar ou manipular o comportamento de cada sexo.  

A partir das diferenças biológicas entre os sexos, se estabeleceram diversas marcas 

culturais, levantando debates que tentam explicar as distinções entre homem e mulher que vão 

além da anatomia de seus corpos. Como exemplo da importância que se dá à partição binária 

dos sexos e demais implicações que ela acarreta, podemos citar Bourdieu:  

 

A divisão entre os sexos parece estar ―na ordem das coisas‖, como se diz por 

vezes para falar do que é normal, natural, a ponto de ser inevitável: ela está 

presente, ao mesmo tempo, em estado objetivado nas coisas (na casa, por 

exemplo, cujas partes são todas ―sexuadas‖), em todo o mundo social e, em 

estado incorporado, nos corpos e nos habitus dos agentes, funcionando como 
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sistemas de esquemas de percepção, de pensamento e de ação. (BOURDIEU, 

1999, p.17). 

 

Da diferença entre os corpos foram derivadas as mais diversas construções de papeis 

sociais e/ou culturais de gênero, entre eles, a oposição binária entre homens e mulheres, 

frequentemente refletindo uma desigualdade entre dominantes e dominadas, um viés 

acadêmico que tem suscitado diversos estudos que buscam explicar as formas de resistência 

feminina a tais papéis e estereótipos.  

A função do homem seria abastecer o lar, que se mantém aos cuidados da mulher. E 

como forma de demarcar sua identidade, os códigos sociais de gênero estabelecem limites que 

derivam da feminilidade, tais como a maternidade, a sensibilidade e a fragilidade, associadas 

a estágios femininos como gravidez e menstruação.  

Bourdieu (1999) analisa o corpo feminino como sendo um ―‗corpo para o outro‘ que 

passa pelo processo de objetificação através do olhar e do discurso do outro. As mulheres 

existem ―primeiro pelo, e para, o olhar dos outros‖ (Ibid, p. 82). Em outras palavras, as 

mulheres existem enquanto objetos receptivos, atraentes, disponíveis. É como se, de repente, 

tudo dependesse da aprovação masculina, da reação que um corpo, o feminino, é capaz de 

provocar no outro, o masculino. 

As mulheres, de acordo com Bourdieu (1999) são vistas como objetos e teriam como 

função sustentar o que ele chamou de capital simbólico, especialmente no tocante à honra em 

favor de um poder dos homens.  Sendo assim, elas aparecem sempre como mercadorias de 

valor insignificante no mercado de bens simbólicos. Delas é exigido que estejam sempre 

esteticamente belas e magras, vestindo-se de acordo com a moda internacional.  Além disso, 

que sejam donas de casa dedicadas, mães devotas e cumpram suas obrigações no que compete 

ao trabalho seja o doméstico e o que está paralelo a ele, de forma a auxiliar nas despesas 

familiares, independente de morar sozinha ou com os filhos de quem se requer que sejam 

majoritariamente ou totalmente responsáveis.  

O pensamento de Bourdieu, que as mulheres seriam dominadas, objetificadas e 

inferiorizadas na relação de poder entre os sexos, serve para alimentar a discussão que se dá 

quando analisamos porque o fato de Letícia levar a público suas experiências sexuais causa 

estranheza. Além da discussão sobre a exposição da sexualidade feminina, há outro 

questionamento válido: o autor nos faz pensar, também, se a repercussão seria a mesma, caso 

o blog fosse escrito por um homem, a quem foi dada uma maior liberdade de expressão 

sexual. 
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O discurso de que o homem seria dominante, detentor dos prazeres e o corpo feminino 

serviria apenas como forma de satisfazer esse prazer, é rompido por Letícia, que ao expor sua 

vida sexual, deixa claro que a mulher também pode dominar o seu corpo e ser detentora do 

seu prazer. Contar suas experiências sexuais é uma forma de romper com o silêncio feminino 

quanto a sua vida privada. Letícia levou a público que as mulheres não só fazem sexo, como o 

fazem também por outras razões que não sejam a satisfação masculina.  

 Entendendo que este trabalho estuda a autorrepresentação feminina, que expôs ao 

público a sua sexualidade, recorremos ao legado do filósofo Michael Foucault para 

entendermos o que faz do sexo um tema capaz de gerar tantos debates. Foucault dedicou parte 

da sua obra somente a contar a História da Sexualidade, que se divide em três volumes, e 

através deles, nos explica que forma de controle ou poder a sociedade exercia sobre o sexo. 

O primeiro volume de A história da Sexualidade, que leva o título de ―A vontade de 

saber‖, Foucault (1988) resgata uma genealogia da sexualidade, identificando como os 

indivíduos lidavam com o sexo até o século XVII, e que importância ele tinha no século XIX, 

sobretudo sob influência da ―era vitoriana‖, momento em que diversas regulamentações e 

práticas de controle passaram a ser impostas às sexualidades vistas como dissidentes. Nesta 

primeira obra, relata que até o início do século XVII a sexualidade não era objeto de 

repressão, as práticas não exigiam discrição e as palavras eram ditas livremente, cenário 

diferente do século XIX, quando a sexualidade passou a não ser aceita de forma natural pela 

sociedade. É o que o autor afirma em sua obra: 

a sexualidade é, então, cuidadosamente encerrada. Muda-se para dentro de 

casa. A família conjugal a confisca. E absorve-a inteiramente, na seriedade 

da função de reproduzir. Em torno do sexo, se cala. O casal legítimo e 

procriador dita a lei. Impõem-se como modelo, faz reinar a norma, detém a 

verdade, guarda o direito de falar, reservando-se o princípio do segredo 

(FOUCAULT, 1988, p. 9) 

 

Neste segundo período, a sexualidade só era aceita como meio de procriação e 

perpetuação da espécie. Fora dessas circunstancias, se alguém fugisse a essa regra receberia as 

sanções, fossem elas sociais ou de acordo com a Igreja Católica, através da confissão. Para 

Foucault até a época em que escreveu sua obra, o cenário não era diferente, ou seja, não 

estávamos liberados dessa repressão, e falar sobre sexo em público ao mesmo tempo em que 

era um tabu, despertava na sociedade o desejo de fazê-lo. 

Apesar de ter sofrido inúmeras represálias, o discurso do sexo não foi sufocado, e sim 

disseminado. Mesmo censurado, passou a ganhar força em outros lugares, ou como Foucault 
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os chamou em sua obra, por meio dos aparelhos inventados para dele falar, como o 

confessionário e depois o divã, onde era possível romper com o silêncio imposto pelo Estado, 

gerando, assim, uma valorização e intensificação do discurso. 

 

Em vez da preocupação uniforme em esconder o sexo, em lugar do recato 

geral da linguagem, a característica de nossos três últimos séculos é a 

variedade, a larga dispersão dos aparelhos inventados para dele falar, para 

fazê-lo falar, para obter que fale de si mesmo, para escutar, registrar, 

transcrever e redistribuir o que dele se diz. (...)― (FOUCAULT, 1988, p. 35) 
 

Ao mesmo tempo, a sexualidade ganhou o território da linguagem, sobretudo na 

clandestinidade, nos textos considerados malditos e nos relatos autobiográficos. É a isto que 

Foucault chama de guinada subjetiva, que resulta na utilização de textos com a prevalência do 

eu.   

A sexualidade se constitui como motivadora de uma rede de conteúdos. Os códigos de 

controle, ao mesmo tempo em que interferem em sua propagação, motivam a produção de 

discursos a respeito dela. Discursos estes que, destoando da norma, expressam um sentido de 

resistência: 

 

A sexualidade é o nome que se pode dar a um dispositivo histórico: não à 

realidade subterrânea que se apreende com dificuldade, mas à grande rede da 

superfície em que a estimulação dos corpos, a intensificação dos prazeres, a 

incitação ao discurso, à formação dos conhecimentos, o reforço dos 

controles e das resistências, encadeiam-se uns aos outros, segundo algumas 

grandes estratégias de saber e de poder.  (FOUCAULT, 1988, p.100) 

 

Esta conjuntura de resistência às normas e padrões acentua-se a partir do século XX. 

Período marcado por algumas revoluções no âmbito sexual, como a difusão da pílula 

anticoncepcional e a liberdade sexual. Junto com tais revoluções, no final do século XX, uma 

história das mulheres conseguiu consolidar-se como um campo de pesquisa. Um dos ícones 

dessa consolidação é a historiadora francesa, Michele Perrot que tratou de direcionar em sua 

pesquisa acadêmica uma ótica que mostrasse a participação efetiva das mulheres na história e 

sua identidade enquanto sujeito. 

Nas artes, durante muito tempo foi possível ver o corpo feminino sempre associado à 

imagem de desejo, retratado de forma a atrair o olhar masculino, contrastando com o silêncio 

sobre as práticas sexuais, imposto às mulheres para que parecessem sempre pudicas, sendo o 

pudor uma das marcas da feminilidade. Michele Perrot analisa esse silêncio como um fator 
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contribuinte para reforçar a imagem de que a mulher seria alheia ao prazer sexual e que para 

ela, só o sexo como forma de reprodução seria relevante. A frigidez feminina difundida nas 

práticas sociais resultaria, portanto, da reprovação ao prazer sexual que lhes eram impostas.  

Na História das Mulheres, o que percebemos é que a sua condição na sociedade, 

esteve durante muito tempo em uma posição inferior nas relações de poder entre homens e 

mulheres. Essa desigualdade foi tão marcante que se tornou natural e foi tomada como 

evidente fato este que vemos até hoje reproduzido pela mídia, que é o campo de estudo deste 

trabalho. 

 

2.3 Gênero, desejo e resistência na constituição do ser mulher 

 

O sexo feminino carrega o peso de ser histórica e culturamente inferiorizado através 

dos tempos. De acordo com Bourdieu, a diferença biológica é o fator determinante para 

estabelecer as diferenças de gênero socialmente construídas. Viver numa sociedade em que há 

uma dominação simbólica masculina (BOURDIEU, 1999), durante muitos séculos também 

ajudou a corroborar essa ideia de que a mulher esteve oculta, ou ainda submissa aos olhares 

masculinos. 

Elevado a categoria de fator determinante na ótica dos historiadores, o conceito de 

gênero passa por inúmeras análises e adquire definições diferentes de acordo com cada 

teórico. Butler, em suas obras, discute amplamente o que define o gênero e qual seria o seu 

conceito. A autora reformulou alguns conceitos difundidos pelas teorias feministas expostas 

na obra O Segundo Sexo, de Simone Beauvoir. Em sua obra Beauvoir (1980) discutia as 

teorias feministas tratando do conceito de gênero como distinto do conceito de sexo, uma 

construção cultural e naturalmente adquirida, que possibilitavam questionar uma ligação entre 

o feminino e a fragilidade ou submissão.  

Em 1949, Simone Beauvoir lançou o primeiro volume de O Segundo Sexo, que pode 

ser considerado um marco na História das Mulheres, destacando que não se nascia mulher, 

mas nos tornávamos mulheres de acordo com as influências exercidas pela sociedade. A 

autora dava ênfase à importância de se indagar sobre as relações existentes entre o sexo 

biológico e a construção da categoria social de mulher. Simone defendia que a categoria 

mulher fosse livre das limitações sociais impostas ao seu sexo biológico e livre da forma 

social que conferia inferioridade ao sexo feminino, considerado o segundo. Apesar de que, 

atualmente, sua teoria foi revista e ampliada por outras autoras, é inegável a contribuição de 

tal obra para o florescimento dos estudos feministas em todo o mundo.  
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Entretanto, Butler discordava dessa premissa que faz a distinção sexo/gênero: sexo 

sendo algo natural e o gênero sendo algo construído, pois para a autora, "nesse caso, não a 

biologia, mas a cultura se torna o destino" (BUTLER, 2008, p. 26). O par sexo/gênero como 

contestação das características ditas naturalmente femininas foi o pilar das teorias feministas e 

serviu a elas até a década de 1980, quando começou a ser questionado. 

Judith Butler no debate teórico promovido com a obra de Beauvoir pretendia apontar 

os limites dessas análises de gênero que, segundo ela, "pressupõem e definem por antecipação 

as possibilidades das configurações imagináveis e realizáveis de gênero na cultura" (Butler, 

2008, p. 28).  

Para Butler, a noção de que o gênero estava ligado à ideia de que ele decorreria do 

sexo, não era válida. E então, a autora se propôs a discutir em que medida essa distinção 

sexo/gênero é arbitrária, além de atentar para o fato de que a teoria feminista não 

problematizava outro vinculo considerado natural: o gênero e o desejo.  Essa premissa sobre 

arbitrariedade, gênero e desejo torna-se necessária a esta pesquisa na medida em que o objeto 

de estudo carrega todos esses conceitos para a discussão. 

Além de ocupar-se da análise dos processos de resistência e da questão do desejo 

como parte do que define o lugar de gênero das mulheres, cabe ainda problematizar que a 

presente pesquisa deriva da tentativa de mapear contribuições e transgressões pautadas no 

protagonismo das mulheres como sujeitos históricos. 

Para tanto, cabe resgatar o conceito de História das Mulheres enquanto um campo de 

estudos científicos dá margem a outra vertente: a história da relação entre os sexos. A relação 

entre sexo, gênero, construções de papéis sociais e representações está diretamente ligada à 

condição das mulheres ao longo do tempo. 

 Ainda que discernir o sexo predominante da ciência não seja o foco desse trabalho, é 

relevante importar discussões levantadas por Chassot (2003), que problematiza a exclusão das 

mulheres em alguns setores do conhecimento e a exclusão dos homens em outras. Cabe 

perguntar o porquê de ―a aurora do terceiro milênio, há mais alunas em cursos de Pedagogia? 

Ou mais alunos em cursos de Geologia? Não continuamos ainda demarcando quais são os 

espaços públicos ou quais as profissões dos homens e quais das mulheres?‖ A resposta para 

esses questionamentos poderia vir do que já foi dito anteriormente: apesar do quadro atual ser 

diferente do que era até o século XIX, tem sido difícil dissipar a ideia que se estabeleceu 

sobre os desígnios para o sexo masculino e feminino. 
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Quanto a essa polêmica no que se refere à dominação masculina na produção do 

conhecimento científico e da História em geral, há uma crítica feminista que corrobora esse 

pensamento:  

(...) se consideramos que as mulheres trazem uma experiência histórica e 

cultural diferenciada da masculina, ao menos até o presente, uma experiência 

que várias já classificaram como das margens, da construção miúda, da 

gestão do detalhe, [...], é inegável que uma profunda mutação vem-se 

processando também na produção do conhecimento científico. (RAGO, 

1998, p, 3)  

 

Exemplo desse estudo da relação entre os sexos e o gênero como categoria útil na 

análise histórica, é o trabalho de pesquisa de Scott (1994) que procura explicar como se dá a 

construção do feminino e masculino a partir de como o ser humano enxerga a si próprio e as 

influências que o meio onde vive exercem sobre ele, e não a partir do que foi estabelecido 

pelo seu sexo biológico. 

Para Scott, a construção das representações é um processo histórico e cultural, 

podendo ser mutável, e o conhecimento histórico não está limitado apenas ao registro dos 

acontecimentos e das mudanças sofridas ao passar do tempo. Sendo o conhecimento 

considerado uma ferramenta importante na organização e categorização da produção dos 

saberes. Para a autora:  

 

 A História é tanto objeto da atenção analítica quanto um método de análise. 

Vista em conjunto desses dois ângulos, ela oferece um modo de 

compreensão e uma contribuição ao processo através do qual gênero é 

produzido. (SCOTT, 1994: 13-14) 

 

Contar uma história das mulheres sob a perspectiva de gênero se torna um desafio, 

pois exige a análise das relações e trocas entre práticas femininas e masculinas, e, além disso, 

requer um entendimento sobre a ponte que existe entre a história do passado e a que nos é 

contada nos dias atuais. À luz desta perspectiva, constatamos que a documentação da História 

como conhecemos, pode não ser exatamente fiel aos fatos, e as realidades vividas 

distintamente entre homens e mulheres. 

Apesar de inúmeras pesquisas relevantes na área e da conquista quanto à categorização 

e consolidação dos estudos feministas em grandes universidades, ainda é com dificuldades 
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que vemos um sujeito universal na construção e narração da história, sendo esse sujeito muito 

mais facilmente difundido como um sujeito masculino: 

 

A história das mulheres — com suas compilações de dados sobre as 

mulheres no passado, com suas afirmações de que as periodizações 

tradicionais não funcionavam quando as mulheres eram levadas em conta, 

com sua evidência de que as mulheres influenciavam os acontecimentos e 

tomavam parte na vida pública, com sua insistência de que a vida privada 

tinha uma dimensão pública — implicava a negação de que o sujeito da 

história constituía-se numa figura universal (SCOTT, 1994, p. 86). 

 

O corpo feminino analisado enquanto produto histórico é um dos fatores que contribui 

para a divisão de papéis sociais entre os sexos, divisão esta que se encontra tão presente no 

nosso cotidiano, que mais nos parece natural e universal. Às mulheres, está designado o 

silêncio de uma vida privada, enquanto aos homens, a dominação do espaço público.  

Em um modelo de sociedade que prevalece a dominação masculina, prevalecem ainda 

os papéis de gênero do modelo binário, em que o homem e a mulher têm funções opostas e 

complementares, ainda que seja intensa a ocupação do espaço público pelas mulheres. Desta 

forma, as mulheres teriam suas atribuições vinculadas ao privado enfatizadas, assim como nos 

homens seria ressaltada sua relação com o mundo público. 

Enquanto esteve oculta sob a ótica de uma história oficial e de uma produção cultural 

hegemônica, fomos levados a crer que a mulher esteve durante todo esse tempo, confinada ao 

espaço privado, dedicando-se aos cuidados do lar. Enquanto isso, só o homem fazia parte da 

vida pública.  

  Diante de tais constatações, não é difícil entender como se formou a imagem 

mistificada da mulher que conhecemos, que mesmo depois de tantos anos e conquistas 

femininas nos mais diversos espaços tidos como masculinos, tais como política, ainda é difícil 

dissociar do imaginário popular. Apesar das inúmeras correntes feministas e da evolução na 

pesquisa neste campo, as relações de poderes entre os gêneros e a liberdade individual de 

escolher os papéis sociais que o ser humano, independente do seu sexo, pretende 

desempenhar, ainda sofrem resistências junto à sociedade. O desejo sexual feminino 

continuou sendo socialmente podado e não eliminou os mitos que se enraizaram após anos de 

repressão.  

Dentre as conquistas, podemos dizer que a partir do século XX, além do direito ao 

voto, à educação, e à liberdade de escolher, por exemplo, entre o melhor pretendente para 
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casar - ou simplesmente não casar - a mulher conquistou o direito de escrever a sua própria 

história. Finalmente deixou de fazer tímidas participações na construção social da figura 

feminina, para ser portadora da sua própria voz e contar a sua própria história. E o faz mesmo 

diante das aparentes sujeições e cerceamentos do espaço público, num processo de resistência. 

Todos esses apontamentos sobre a construção social da figura feminina são cruciais 

para o desenvolvimento deste trabalho, pois é justamente sobre uma mulher que rompeu com 

o assujeitamento do patriarcado e com todas essas convenções sociais construídas ao longo de 

décadas de submissão, que ancoramos esta pesquisa. Ao realizar um estudo de caso, sob a 

perspectiva dos estudos culturais, sobre a produção literária de uma mulher que resolveu não 

só ser portadora de sua própria voz, como contar em pormenores a sua história, privilegiando 

uma ótica que ainda gera polêmicas e controvérsias em pleno século XXI. 
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3. Da imprensa feminina à blogosfera feminina 

3.1 – As mulheres e a produção cultural: imagens fragmentadas e plurais 

Você só pensa em luxo e riqueza, 

Tudo que você vê você quer, 

Ai, meu Deus, que saudade da Amélia, 

Aquilo sim é que era mulher. 

(Ai que saudades da Amélia, Mário Lago). 

 

Analisar a produção cultural feminina por meio de um blog requer uma 

contextualização histórica acerca dos motivos pelos quais o objeto de estudo desta pesquisa se 

configura como uma produção transgressora da representação feminina na mídia. Para 

compreender a especificidade da Internet e de que forma o Cem Homens rompe com os 

padrões vigentes das representações femininas na cultura de massas, é importante conhecer e 

compreender suas origens, ou seja, que se analise em que contexto emerge a produção cultural 

das mulheres e como a estas se inseriram na cultura de massas. 

Para tanto, nosso enfoque remonta ao início do século XX, período em que proliferam 

imagens femininas nos meios impressos e audiovisuais. Estas, majoritariamente exibiam um 

ideal de como as mulheres deveriam ser e parecer. De acordo com Passerini (1991), neste 

período seria uma ―boa‖ mulher aquela que mantivesse o bem estar da família. Cuidados e 

zelo que seriam assegurados de acordo com a quantidade de eletrodomésticos presentes em 

sua casa, quanto maior o número, melhor. Outra indústria que ganhou força com as películas 

americanas foi a de cosméticos, a beleza passou a ser requisito importante para adquirir o 

status da nova mulher representada pela mídia. Não bastava ser uma dona de casa bem 

sucedida no espaço público e privado, era necessário ser também bela. Higonnet sintetiza que 

a publicidade da época: 

 

As mulheres eram mostradas como estando completamente dependentes dos 

produtos comerciais para levarem a cabo suas tarefas domésticas, atraírem os 

homens, educarem os filhos ou conseguirem aceitação social.  Identificando 

a feminilidade com objetos, a publicidade encorajava as mulheres a 

identificarem-se elas próprias como objetos (HIGONNET, 1991, p.409). 

 

 O favorecimento da indústria de cosméticos através da publicidade, estimulava outro 

crescimento: o status que a beleza adquiria nas representações do feminino na mídia. A 
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importância de ser e de estar bela foi impulsionada de forma mercantil, e marcada pelo 

desenvolvimento da indústria e da publicidade.  

Antes mesmo das mudanças na representação feminina na cultura de massas, com as 

quais lidamos neste capítulo, que ocorreram no decorrer do século XX, Gilles Lipovetsky, ao 

analisar as revistas femininas que surgiram a partir do século XIX, já identifica discursos de 

exaltação da beleza feminina. O autor relata que os impressos desde essa época já traziam a 

mulher como consumidora de imagens que reproduzem estas representações e acaba por se 

espelhar nelas, fazendo das revistas manuais a serem seguidos ditatorialmente. 

Posteriormente, já no século XX, Lipovetsky (2007)  aponta como principais meios de 

divulgação cultural da beleza a imprensa feminina, a publicidade e o cinema: 

 

As revistas femininas e a publicidade exaltam o uso dos produtos cosméticos 

por todas as mulheres. Ao mesmo tempo, enceta-se uma dinâmica irresistível 

de industrialização e de democratização dos produtos de beleza. Desde há 

um século, o culto do belo sexo ganhou uma dimensão social inédita: entrou 

na era das massas. (LIPOVETSKY, 2007, p. 129) 

 

O espaço publicitário também crescia nas publicações femininas, desenvolvendo uma 

linguagem própria para anúncios que se tornava cada dia mais elaborada, de forma a reiterar o 

lugar das mulheres na sociedade. A mulher deveria mostrar características maternais, 

afinidade com trabalhos domésticos e ser, sobretudo, moderna, mas, pra isso, era necessário 

consumir. O consumo estava estritamente ligado à feminilidade, tornando-se imprescindível 

às mulheres, nas mais diferentes fases da vida. Seja na condição de aspirante ao casamento ou 

de mãe de família, consumir era a chave para que as mulheres desempenhassem com maestria 

os seus papéis sociais. 

Os impressos femininos com frequência mostravam a relação de dependência das 

mulheres para com os produtos industrializados, pois, de acordo com a autora, ―somente por 

meio deles poderiam concretizar suas tarefas domésticas, atrair os homens, educar os filhos ou 

conseguir aceitação social‖ (PERROT apud DUBY, 1995, p. 409). 

Por outro lado, deve-se compreender a propaganda para além de sua dimensão 

ideológica de massificação do consumo. Higonnet, por exemplo, mostra que a publicidade 

―constitui uma componente intrínseca dos meios de comunicação e proporciona muito mais 

do que informação sobre produtos específicos, incluindo interpretações constituintes dos 

papéis de cada sexo‖ (HIGONNET, 1995, p. 419). 
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 As imagens femininas se tornariam mais problemáticas a partir da segunda metade do 

século XX, no pós-guerra. Concomitante às guerras mundiais, os homens precisaram tomar a 

frente nos campos de batalhas, enquanto ficou a cargo das mulheres assumirem os negócios 

da família e o lugar antes destinado ao homem no mercado de trabalho. O período das guerras 

acabou e nem todos os homens puderam retomar seus lugares, deixando espaços a serem 

ocupados pelas mulheres que lá estavam. Como retrata Passerini (1991) foi nesse momento 

que as mulheres saíram do espaço privado e passaram a figurar no espaço público. 

As mulheres ingressaram em campos considerados até então masculinos, como lojas, 

escritórios, escolas de medicina e até tribunais. A educação ainda não era um privilégio de 

todos, mas o número de mulheres com acesso à escolaridade mesmo assim continuava a 

crescer. Munidas de instrução e um certo nível de escolaridade, a mulher ganhou força para se 

inserir no mercado de trabalho, podendo assim ampliar o seu campo de atuação.  

Ainda no século XX, apesar da época favorável às mudanças no cenário que se 

mantinha em vigor no tocante as mulheres e seus desígnios, o trabalho doméstico era 

considerado estritamente feminino e o lar deveria estar sob os cuidados da mulher. Até 

poderiam existir outras atividades que pudessem ser exercidas por mulher, mas a 

representação social da época a ilustrava como mãe e dona de casa, portanto, seu papel social 

estava vinculado às funções que estivessem ligadas a essa imagem. Passerini consegue 

sintetizar a condição feminina nesta época, explicando que nela ―se articulam propostas de 

novos modelos femininos que incluem a nova dona de casa e a mulher emancipada (não contraditórios 

entre si), como sujeitos de novos consumos de massa também no plano cultural.‖ (PASSERINI, 1991, 

381). 

Enquanto as mulheres ocupavam o mundo público, persistiam as imagens que 

afirmavam seu vínculo com o privado, gerando representações ambíguas. O século que 

vivemos ainda nos apresenta marcas desse esforço de inserção da mulher no espaço público, 

pois as mulheres, mesmo inseridas no mercado de trabalho, figuram no quadro de salários 

numa posição inferior à masculina.  

Resquícios desta ambiguidade certamente irão figurar enquanto houver a presença de 

desigualdades que ultrapassam o contexto das representações. Para compreendermos melhor 

essas transposições de papéis, que tiveram início no século passado, cabe uma análise sobre a 

conjuntura da época, traçando um panorama das condições históricas, políticas e sociais em 

que teve início a produção cultural feminina e suas representações.  
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A priori, destacamos que havia, no interior da cultura de massas, a ideia de que ela 

própria era considerada ―feminina‖, porque produzida para as mulheres, tendo-as como um 

público menos exigente e mais afeito ao que era fútil e trivial. Para Morin: 

 

 A mulher modelo desenvolvida pela cultura de massa tem a aparência da 

boneca do amor. As publicidades, os conselhos estão orientados de modo 

bastante preciso para os caracteres sexuais secundários (cabelos, peitos, 

boca, olhos), para os atributos erógenos (roupas de baixo,vestidos,enfeites), 

para um ideal de beleza delgado, esbelto – quadris, ancas, pernas. A boca 

perpetuamente sangrenta e o rosto pintado seguindo um ritual são um 

convite permanente a esse delírio sagrado de amor, que embota, 

evidentemente a multiplicidade quotidiana do estímulo. ( MORIN, 1994, p. 

141) 
 

Com a produção cultural das mulheres, essa ―boneca do amor‖ passa a adquirir 

contornos que a distinguiam, ainda que não tão divergentes dos modelos hegemônicos 

difundidos, já tendiam para a ambiguidade. Imagens conservadoras e transgressoras passam a 

conviver. A mulher emancipada descrita por Passerini (1991) era também a mesma que ainda 

carregava marcas e adjetivos adquiridos após séculos de silêncio na História. Não obstante, tal 

construção, e seus dilemas – dito contemporâneos - permanece retratada até hoje em muitos 

impressos femininos: uma mulher bem sucedida, aquela que consegue conciliar os cuidados 

ao seu lar e exercer a maternidade sem abdicar de uma carreira profissional.  

Nesse novo modelo de representação feminina, a mulher não estava restrita somente a 

administração da casa, pois a mesma responsável pelo lar deveria ser também uma mulher 

sedutora e fatal. Essa era a ideia vendida por Hollywood, quando nos anos 60 inspirava uma 

onda de romantismo e sedução nas mulheres, que sonhavam em ser semelhantes às divas 

retratadas nas telas do cinema. As estrelas hollywoodianas ditavam moda - maquiagem, 

cabelos, comportamento e relações sociais tornavam-se ideais. Neste período, as mulheres 

mostravam-se também mais livres sexualmente que no passado. O cinema deu impulso ao 

consumo e ao narcisismo, fazendo nascer nas mulheres uma busca pela afirmação de si 

mesmas. 

A duplicidade de estereótipos marcava as representações femininas. Paralelamente, 

via-se a mulher como sujeito e objeto, enquanto aproveitavam as possibilidades de libertar-se 

das condições políticas e sociais impostas outrora, continuavam afetadas pela cultura 

hierárquica e de dominação masculina. Afirmações reiteradas por Luisa Passerini em seu 

texto sobre Mulheres, consumo e cultura de massas: 
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 A figura feminina surge de facto na cultura de massas contemporânea como 

sujeito potencial e como objecto, utilizando tanto questões provenientes dos 

estímulos libertadores políticos e sociais quanto tradições e permanências de 

velhos estereótipos sobre as mulheres no seio da cultura ocidental. 

(PASSERINI, 1991, 381). 

 

No texto de Higonnet (1991), encontramos afirmações que atestam que foi também no 

início do século XX que ocorreram mudanças em torno da organização social da sexualidade 

e de um ideal matrimonial. O casamento reconhecia a sexualidade feminina, mas somente 

dentro deste, e todas as mulheres que ousassem legitimar sua sexualidade de outra forma que 

não fosse a heteronormativa e dentro do matrimônio, representavam uma ameaça à sociedade. 

Em meio a essa legitimação, outra mudança ocorreu: a mulher passou a ser tratada como 

responsável pelas compras da casa, passando assim a ser alvo da publicidade da indústria 

alimentícia, de cosméticos e eletrodomésticos. A publicidade que ganhava força na época com 

a profusão do rádio, TV e cinema, passou a ver nas mulheres um potencial público alvo, 

plantando assim a ideia de necessidade de bens e consumo.  

 Através do pensamento de Higonnet (1991), e dos apontamentos de Passerini (1991), 

Lipovetsky (2007) e Morin (2002), conseguimos identificar em que condições históricas, 

políticas e sociais a imagem da mulher é inserida na cultura de massas. Além disso, 

investigamos de que forma as representações do feminino na mídia surgiram e porque a 

imagem da mulher foi tão ligada ao espaço privado, mesmo atuando nos mais diversos 

espaços públicos.  Cabe nos determos, então, sobre as representações femininas no campo da 

imprensa. 

 

3.2- A imprensa feminina 

 

O primeiro impresso que circulava regularmente com conteúdo exclusivamente 

voltado para mulheres surgiu na Inglaterra e data de 1693, o Ladies Mercury. Tal publicação 

contava com sessões de literatura e aconselhamento, um feedback para as leitoras com 

problemas na vida sentimental. No caso do Brasil, se fizermos um quadro comparativo, com 

grandes publicações de revistas nacionais, perceberemos que a imprensa feminina segue 

reafirmando questões que concernem muito mais às vidas privadas que às vidas públicas das 
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mulheres, pois ainda há em grande parte das revistas femininas, seções dedicadas a tirar 

dúvidas e aconselhar as leitoras mais aflitas. 

De qualquer modo, entre a literatura e as chamadas artes domésticas, o 
jornalismo feminino já nasceu complementar, revestido de um caráter 
secundário, tendo como função o entretenimento e, no máximo, um 
utilitarismo prático ou didático (BUITONI, 2009, p. 9).  

 

Ao folhearmos impressos femininos, não é difícil nos depararmos com matérias que 

evidenciam a partição binária dos sexos. São títulos como ―Receitas para agradar o maridão 

no domingo‖ ou ―Como surpreender sua parceira na hora do sexo‖, textos carregados de juízo 

de valor e arraigados de uma compreensão limitada acerca da questão sexo/gênero. Sobre as 

representações do feminino em revistas, Buitoni expõe a dificuldade da mulher brasileira se 

ver e se reconhecer nas páginas que a elas são dedicadas nos impressos: 

 

A mulher branca, sorridente, é rótulo e marca do produto chamado imprensa 

feminina. Verdadeira mulher de papel que conserva fracos pontos de contato 

com a realidade. Num país de mestiços, a negra raramente surge em revistas 

femininas, a não ser como manequim exótico [...]. A mulher brasileira 

mesmo não frequenta as páginas da imprensa a ela dedicada (BUITONI, 

2009, p. 209) 

 

 Nas décadas iniciais do século XIX, após a imprensa ser introduzida tardiamente no 

Brasil, começaram a circular os primeiros periódicos direcionados para mulheres, uma atitude 

ousada, considerando o alto índice de analfabetismo da população brasileira. Buitoni em sua 

obra Mulher de Papel, fez um mapeamento da história das publicações femininas no Brasil, 

mostrando as transformações que sofreram os padrões de revistas voltadas à consagração de 

tipos específicos de mulheres, consolidando mitos da figura feminina na imprensa: 

A imprensa feminina é duplamente mítica. Primeiro, porque apresenta 
diversos conteúdos, senão todos, de forma mítica. Segundo, porque o 
conteúdo que a identifica mais de perto com seu público – isto é, a 
representação subjacente do feminino – aparece sempre como mito 
(BUITONI, 2009, p. 6). 

 

Ao analisar a imprensa feminina ao longo do século XX, a divisão das categorias feita 

por Buitoni (2009) está contextualizada de acordo com o mito vigente e explorando mais 

detidamente a cada década, e compreende: A mulher oásis, no período que se inicia em 1900, 
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A mãe sofredora a partir de 1910, A sacerdotisa da beleza, contextualizada no período de 

1920, Iracema de lábios grossos, nos anos que se iniciam depois de 1930, A mulher celuloide, 

como representante do período que começa em 1940, A garota moderna, que representa a 

década que tem início em 1950, A dona de casa insatisfeita que surge nas publicações a partir 

de 1960, A liberada e a marginal, que data de 1970, A gatinha e a beleza fundamental que 

surgem a partir de 1980. Tendo, como última categoria, a Segura e Sexy, que começa a 

aparecer nas revistas no início dos anos 90. 

A Mulher de Pixels, termo escolhido para dar nome a esta pesquisa e designar a 

mulher que migrou do papel para a internet, está em outro território, tanto do ponto de vista 

do contexto da produção quanto das possibilidades narrativas, mas também segue convivendo 

com modelos conservadores de feminino, ainda que tenha ampliado sua autonomia sobre 

aquilo que escreve e divulga – sobretudo no contexto dos blogs. Seu conteúdo ainda se ancora 

em questões do que seria um dia-a-dia feminino e em seus dilemas ainda coexistem muitos 

daqueles representados nas mitologias das revistas femininas. 

  No que se refere às publicações femininas na imprensa no curso da história, Perrot 

(2001) classifica o texto feminino como sendo ―estritamente especificado: livros de cozinha, 

manuais de pedagogia, contos recreativos ou morais [...]. (p.186)‖. Levando em consideração 

o contexto histórico e social, essa gama de assuntos já era considerada ampla, e apesar de ser 

um número discreto em relação às publicações masculinas, já denotava um posicionamento de 

reivindicar reconhecimento e afirmação existencial enquanto seres também pensantes. Ou 

seja, eram primeiros ensejos de obtenção de voz, ainda que a partir de temas considerados 

menores. 

 Reiterando Bourdieu (1999), destacamos a relação entre os atributos do feminino e sua 

afirmação no campo do privado. A mulher, mesmo no mundo público, é enfatizada em função 

de sua beleza, capacidade de gestão doméstica e características que remetam à maternidade e 

fragilidade. Desta forma, muitas publicações e veiculações femininas estampam a mulher 

como objeto de submissão. É o que acontece quando vemos numa matéria de capa a receita da 

nova dieta em voga, que toda mulher precisa fazer para conquistar um namorado, como se o 

corpo feminino existisse para o outro e dependesse exclusivamente da sua aprovação.  

Como já enunciamos anteriormente, ao falar da inserção das mulheres no campo da 

produção, e como compreendemos no avançar das categorias demonstradas no estudo ao qual 

nos remetemos. Essas representações, embora carregadas de vínculos com pressupostos de 

desigualdade, vão se moldando aos dilemas e questões de seu tempo. A partir dos anos 1970, 

as mulheres começam a tratar de temas cada vez mais vinculados ao mundo público, e mesmo 
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tocando ao controle de sua sexualidade. Encontramos pistas dessa mudança, que tem ocorrido 

lentamente, mas é primordial para enxergarmos a imprensa feminina como parte do processo 

de deslocamento do papel social da mulher:  

A imprensa feminina está estreitamente ligada ao contexto histórico que cria 

razões para seu surgimento, e que interfere em cada passo de sua evolução. 

Jornais e revistas femininas funcionam como um termômetro dos costumes 

de época [...] A movimentação social mais significativa vai sendo registrada. 

(BUITONI, 2009, p.24) 

 

Essa mudança ganhou força através de diversos acontecimentos que marcaram a 

história, tais como a revolução sexual, que o advento da pílula anticoncepcional causou, como 

também a queda da ditadura que gerou a liberdade de expressão. Sendo este último 

impulsionado pela criação da ferramenta que modificou os contornos da imprensa: a Internet.  

Todos esses movimentos causaram impactos na produção do conteúdo midiático de 

forma geral e no que diz respeito também às mulheres. O fato de existirem manifestações na 

mídia que destoam dos papéis convencionais de gênero, como o blog Cem Homens, que traz à 

tona um debate historicamente ligado ao nicho de assuntos ditos masculinos, como a 

reivindicação do sexo pelo prazer, mostra que há novas tensões nas representações femininas, 

a partir do formato dos blogs. 

Contudo, dos impressos do século XIX até à blogosfera, o caminho é longo e sofre 

diversas alterações. A grande mídia, apesar de conservar velhos hábitos e representações, 

sofreu modificações com o passar dos anos e é este resgate que buscamos fazer neste capítulo, 

evidenciando assim de que forma teve início a veiculação da mulher que circula hoje nas 

capas de periódicos, nos cadernos de jornais e a migração e adaptação destas temáticas ao 

universo da blogosfera. 

 

3.3 A representação feminina na internet: o surgimento da blogosfera 

 

Sendo a internet uma plataforma ainda jovem em relação aos demais meios de 

comunicação e suportes midiáticos, é natural que haja um maior número de estudos 

acadêmicos voltados para tais produções como revistas, telenovelas e literatura feminina. Ao 

passo que estudar a representação feminina na internet, especificamente na blogosfera, ainda é 
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um campo de estudo em expansão e sofre da escassez de fontes especializadas. Levando em 

consideração tais constatações, antes de adentrarmos o objeto de pesquisa deste trabalho, que 

é o Blog Cem Homens, faremos uma breve retrospectiva do surgimento da plataforma 

utilizada pelo nosso objeto, que é a blogosfera, e a forma como este se tornou um produto 

midiático de tanta visibilidade. 

Atualmente, se fala em blogosfera para denominar a comunidade que compreende a 

imensa quantidade de blogs que surgem diariamente. Maior que qualquer definição mais 

simples que associe o termo ao surgimento dos diários virtuais íntimos, os blogs representam, 

de acordo com Kerckhove: 

 
 

Ponto de encontro dentre redes sociais e tecnológicas, a blogosfera é uma 

redede interações intelectuais diretas e navegáveis, resultado da contribuição 

gratuita, aberta e verificável das consciências e das opiniões de muitas 

pessoas sobre assuntos de interesse geral e em tempo quase real. O 

funcionamento dos blogs baseia-se inteiramente nestas conexões. Tal como a 

inteligência, desenvolvem-se e crescem com o uso. Os blogs são um espaço 

de reflexão compartilhada. (Kerckhove apud Granieri, 2006, p.11) 
 

O surgimento dos blogs data de 1997, quando a ferramenta possibilitou a abertura de 

caminhos para intervenções no espaço público. Se a mídia tradicional impressa ou veiculada 

na TV prefere manter os estereótipos femininos vendidos à cultura de massa desde o 

surgimento da imprensa, a blogosfera configura-se então como um novo espaço, uma nova 

possibilidade para que as mulheres, entre outros grupos, se manifestem e afirmem suas ideias 

e ideais. É, além disso, um espaço onde se a vida cotidiana adquire status de espetáculo, 

dando ênfase e relevância a qualquer fato antes despercebido pelos olhos do outro, é o que 

afirma Sibilia: 

 

Ao longo da última década, a rede mundial de computadores tem dado à luz 

um amplo leque de práticas que poderíamos denominar ―confessionais‖. 

Milhões de usuários de todo o planeta — gente ―comum‖, precisamente 

como eu ou você — têm se apropriado das diversas ferramentas disponíveis 

on-line, que não cessam de surgir e se expandir, e as utilizam para expor 

publicamente a sua intimidade. Gerou-se, assim, um verdadeiro festival de 

―vidas privadas‖, que se oferecem despudoradamente aos olhares do mundo 

inteiro. As confissões diárias de você, eu e todos nós estão aí, em palavras e 

imagens, à disposição de quem quiser bisbilhotá-las; basta apenas um clique 

do mouse. E, de fato, tanto você como eu e todos nós costumamos dar esse 

clique. (SIBILIA, 2008, p, 26) 
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A história acerca do surgimento dos weblogs, apesar de recente, é divergente, pois 

vários pesquisadores discordam quanto à verdadeira paternidade dos diários online. Para 

muitos, seria John Barger o precursor no uso da ferramenta. Em dezembro de 1997, ele 

utilizou seu endereço para indicar outros sites pessoais, dispôs links e comentários em uma 

página pessoal. Para outros, o primeiro blog seria o World Wid Web criado por Tim Berners 

Lee, juntamente com o que representava a criação do primeiro website.  

Blog é um termo derivado da abreviação das palavras inglesas web e log. A primeira, 

traduzida, refere-se à rede, a segunda seria o diário de bordo usado pelos navegadores para 

registrar os eventos das viagens. Juntas, as duas palavras formariam weblog, o resultado da 

soma de dois princípios, a própria internet e o registro diário das atividades do usuário, o 

blogger ou blogueiro. É desta referência que surge o princípio do blog como diário eletrônico 

na internet, se confundindo com sites pessoais construídos na web. Encontramos na seguinte 

definição, uma esclarecedora abordagem do que denominamos blog:  

 

Na sua origem e na sua acepção mais geral, um weblog é uma página na Web 

que se pressupõe ser actualizada com grande frequência através da colocação 

de mensagens – que se designam ―posts‖ – constituídas por imagens e/ou 

textos normalmente de pequenas dimensões (muitas vezes incluindo links 

para sites de interesse e/ou comentários e pensamentos pessoais do autor) e 

apresentadas de forma cronológica, sendo as mensagens mais recentes 

normalmente apresentadas em primeiro lugar (GOMES, 2005, p. 311). 

 

O blog seria, então, um misto de postagens sobre os acontecimentos da web e a vida 

das pessoas, embora este seja apenas um conceito didático e estético da plataforma digital que 

é o blog. No tocante a sua funcionalidade, o diário dos navegantes virtuais é uma ferramenta 

de fácil relacionamento nesse meio, pois proporciona dinamicidade e interação entre 

blogueiro e leitores, que são facilitadas por duas características básicas da ferramenta: o fácil 

acesso e atualização. Tais características alçaram o blog à condição de fenômeno da web, 

corroborado pela opinião de analistas e pelo crescente número de usuários. A projeção dos 

blogs ocorre graças ao que nele há de mais importante: ―potencial comunicativo, 

proporcionando a troca de informações sob as mais diversas formas, fomentando agregações 

sociais‖ (LEMOS 2007, p. 87). 

Os blogs são considerados, desde o seu nascimento, como os substitutos dos diários 

escritos à mão, um marco desde o surgimento da era digital, devido ao potencial que há na 

plataforma, que nasceu de uma ideia simples e tornou-se febre entre os navegantes. No caso 

desta ferramenta, existe a ideia de laboratório de escritos, que dá aos usuários e seus leitores a 
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possibilidade de encontro, onde ambos podem interagir e trocar experiências que sejam de 

interesse de ambos. 

Sendo o blog um local que atrai internautas com interesses em comum, o seu usuário 

―cria um mundo operante, interligado por ícones, portais, sítios, home pages, permitindo 

colocar o poder de emissão nas mãos de uma cultura jovem, tribal, gregária, que vai produzir 

informação‖ (LEMOS 2007, p. 87). 

Conceituando o blog de forma simples, seria este um site pessoal com características 

importadas do diário intimo que garantem dinamicidade, interação e atualizações frequentes 

que variam de acordo com a disponibilidade do blogueiro, exibidas em ordem cronológica 

inversa, onde a primeira postagem é sempre a mais atual, utilizando de programas com 

linguagem digital simples, sendo, portanto exigido do autor apenas conhecimentos básicos de 

internet. Basicamente, o blog exige do seu usuário apenas que ele tenha afinidade e apreço 

pela web. 

Entretanto, os conceitos definidos até aqui se encontram em expansão. Um blogueiro 

gerencia o seu conhecimento e não precisa ter apenas um blog, pois é dada a ele a 

oportunidade de categorizar por temas e de acordo com os interesses de seus leitores, podendo 

assim alimentar mais de um endereço, sendo cada um deles com temas distintos. O mesmo 

blogueiro pode ter um blog que fale de culinária e outro que fale sobre moda, caso assim 

deseje. Se não desejar, pode ser apenas espectador, e escolher não alimentar endereço 

nenhum, participando apenas de endereços públicos ou comentando em blogs já disponíveis.  

A possibilidade de interação é uma das molas propulsoras do sucesso do blog entre os 

navegantes, é ela que aproxima blogueiros e leitores, sendo capaz de fidelizar o segundo. Para 

quem se afina com determinado blog e sua temática, poder deixar o seu comentário e a sua 

contribuição ao tema é um incentivo a mais para visitar determinado endereço, e em alguns 

casos, gera contribuições pertinentes ao blogueiro, como reitera a autora: 

 

A troca com o público é uma das coisas mais importantes, é necessário 

responder aos seus comentários, se basear neles para escrever um novo texto. 

Estabelecer um diálogo com os leitores é a melhor maneira de se manter 

vivo em sua memória (SCHITTINE, 2004 p. 149). 

 

 Com a facilidade ao acesso e à produção de conteúdo, o blog acaba por também 

adquirir um viés amador, já que não há requisito básico para que se tenha um. Porém, este 
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viés não prejudica a blogosfera, e não impede que esta seja tema de importantes trabalhos e 

pesquisas acadêmicas. 

 Schittine (2004) contempla o blog em seus mais variados aspectos, inclusive aborda o 

desejo de muitos blogueiros de relatar sua vida íntima na rede. A propósito, é este o aspecto 

que interessa a este trabalho, que analisa um blog cujo relato virtual versa acerca da vida 

sexual de Letícia Fernandez, em sua busca de ir para cama com cem homens ao longo de um 

ano. 

 A intimidade revelada pela autora desfaz o princípio básico do diário de punho, pois, 

enquanto o primeiro servia de lugar onde os segredos mais inconfessáveis seriam revelados, o 

segundo os expõe totalmente, aproximando assim autor e leitor. Enquanto no diário íntimo 

não existia a preocupação com o leitor, pois este era escrito para não ser lido, no blog não há 

apenas a consciência de que se escreve também para o outro, bem como há a preocupação em 

impressionar e cativar o leitor. Desta forma, observamos que: 

 

É preciso, primeiramente, reconhecer que o blog surge como uma nova 

forma de escrita em que a qualificação ‗íntimo‘ (ou ‗secreto‘) não se aplica 

mais como em seu sentido original. Esse paradoxo do íntimo aparece porque, 

em muitos casos, o caráter do que é escrito continua sendo o da revelação da 

intimidade, mas existe também a participação do público (SCHITTINE, 

2004, p.77). 

 

Porém, esta não é a única divergência encontrada entre os diários de papel e os diários 

virtuais. Alguns autores, como Lévy (1996), dão conta de outra diferença entre ambos, 

quando afirma que ―o leitor em tela é mais ‗ativo‘ que o leitor em papel‖, pois ―ler em tela é, 

antes mesmo de interpretar, enviar um comando a um computador para que projete esta ou 

aquela realização parcial do texto sobre uma pequena superfície luminosa‖ ( p. 40). Além 

disto, destaca que ―graças à digitalização, o texto e a leitura receberam hoje um novo impulso, 

e ao mesmo tempo uma profunda mutação‖ (Ibid, p. 50). 

Sibilia (2008), em sua obra O Show do Eu, denomina esses diários íntimos como 

―éxtimos‖, já que são expostos na rede e é de vontade própria do autor que sejam vistos, ao 

contrário do que ocorrera outrora, quando os diários eram guardados se possível a sete chaves, 

junto com os maiores segredos do seu proprietário. Nos diários ―éxtimos‖ o indivíduo deseja 

ser visto e promovido, ele deseja ser conhecido e reconhecido através dos seus relatos. 

Entretanto, vale salientar que apesar da gama variada de assuntos a serem tratados na 

blogosfera, na maior parte das vezes apenas a opinião de quem escreve é refletida: 
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É enorme a variedade de estilos e assuntos tratados nos blogs hoje em dia, 

embora sejam maioria os que seguem o estilo ―confessional‖ do diário 

intimo.  Ou melhor: do diário éxtimo, de acordo com um trocadilho que 

procura  dar conta dos paradoxos dessa novidade, que consiste em expor a 

própria intimidade nas vitrines globais da rede. (SIBILIA,  2008, p. 13). 

 

Para Sibilia o advento dos blogs como diários íntimos colocam em discussão o que é 

público e o que é privado, transformando, assim, tudo que se entendia por intimidade até 

então, e esses são sintomas que caracterizam uma nova época. Essa mudança reflete uma 

sociedade com acesso às múltiplas fontes de informações e com crescente espírito crítico. 

Nela, existe a possibilidade de interação direta entre o produtor da informação e seu público, 

que também é gerador de conteúdo.  Esta é também uma sociedade na qual as fronteiras entre 

o público e o privado são tênues. O blog encontra-se nesse contexto sob a forma de rede 

social, onde todos (ou quase todos) têm acesso a esse espaço na internet para expor seus 

pensamentos, opiniões, ideias e valores. 

Na internet, todos estão aptos a produzir o seu próprio conteúdo, e a Mulher de Pixels 

pode desfrutar da liberdade de não ser pautada, diferente da Mulher de Papel, que está 

fortemente ligada ainda aos interesses editoriais do impresso. Em outra época, sem a 

existência desta ferramenta, seria difícil imaginar que uma publicação disponibilizasse espaço 

em suas páginas para que uma mulher expressasse sua vida e - no caso de Letícia- variedade 

sexual sem que isso trouxesse maiores implicações à revista.  

É desta facilidade que Letícia se aproveita para reafirmar seus desejos. Como 

produtora do seu espaço virtual, a autora tem a liberdade que ainda hoje é podada na grande 

maioria dos veículos midiáticos onde a pauta e as produções de conteúdo passam por diversas 

esferas hierárquicas, que defendem os interesses da editoria responsável. Enquanto no blog, o 

autor tem autonomia própria, sem que precise desembolsar qualquer quantia para isso. Essa 

diversidade e oportunidade gratuita faz com que os temas sejam os mais variados, 

encontramos blogs de todos os tipos, tratando de todos os assuntos imagináveis.  

Entretanto, este trabalho se pauta nas produções femininas e no que concerne a esta 

esfera, as reproduções não diferem muito da mídia impressa, pois enquanto são livres para se 

expressar, as mulheres ainda participam timidamente de produções que destoem da gama de 

assuntos que a construção social da representação feminina na mídia lhe conferiu. Vemos, 

ainda hoje, muitos sites com conteúdo exclusivamente feminino, ainda moldados às 

representações conservadoras do feminino, centradas nos papéis domésticos e familiares. Um 
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grande portal na internet, Universo Online – UOL (www.uol.com.br), tem uma seção 

exclusivamente feminina, chamada Mulher, que compreende as seguintes categorias: Beleza, 

Casa e Decoração, Casamento, Comportamento, Dieta e Boa Forma, Gravidez e Filhos, 

Horóscopo, e Moda. Nesse aspecto, a Mulher de Papel e a Mulher de Pixels convergem 

deliberadamente.  

Mas, mesmo no campo da blogosfera, um território bem menos regrado que a mídia 

online, a sexualidade é retratada timidamente, e a mulher que faz sexo encontra-se à margem 

dessa realidade. O sexo é pouco discutido pelos blogs considerados influentes, aqueles que 

possuem o maior número de acessos e em nenhum deles vemos suas autoras escancararem a 

sua intimidade sem que haja um alarde em torno disso. Como exemplo do que acontece 

quando a exibição destoa do comum, podemos citar o caso da ex-garota de programa, Bruna 

Surfistinha, que virou pauta nacional, figurando em todas as grandes redes de televisão 

brasileira, por ser uma prostituta que relatava o que acontecia entre ela e os seus clientes, com 

quem fazia programas sexuais. Ou seja, a mulher que fala de sexo ainda recai (ou parte) do 

estigma e torna-se vulnerável a ser tornada mais um fetiche. 

Se Buitoni (2009) diz não se ver nas publicações femininas, também é difícil para a 

mulher comum se ver na blogosfera, haja vista que os blogs que fazem mais sucesso entre as 

mulheres, são aqueles que a blogueira é uma personagem alheia à realidade da grande massa 

feminina. E esta invisibilidade é ainda maior quando a temática é sexualidade ou desejo 

feminino, ainda que os blogs sejam território do confessional.  

Este capítulo tentou sintetizar quem é a mulher que estampa os periódicos, como ela 

surgiu na imprensa e que modificações sofreram ao longo dos tempos, considerando também 

as mudanças que sofreram os suportes e a autonomia na escrita. Seria impossível falarmos de 

contextualização da imprensa feminina sem citarmos, por exemplo, a internet, plataforma que 

revolucionou os contornos do que conhecemos como imprensa em geral. A Mulher de papel 

pesquisada por Buitoni, transforma-se aqui numa Mulher de Pixels que evolui junto com as 

novas tecnologias, dando novas formas ao que chamamos neste capítulo de imprensa 

feminina. 
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4. A intimidade pública: os blogs como espaço de subjetivação e resistência 

 4.1- De objeto de desejo a sujeito desejoso 

 

―Eu sou pau prá toda obra, 

Deus dá asas a minha cobra. 

Minha força não é bruta. 

Não sou freira, nem sou puta!‖ 

(Pagu, Maria Rita). 

 

 Após analisarmos nos capítulos anteriores de que forma a mulher esteve representada 

durante os séculos, à luz dos estudos de gênero e de que maneira essa representação se 

problematiza na mídia, com a inserção das mulheres nos espaços de produção cultural ao 

longo do século XX, este capítulo trata de avaliar e mostrar porque o blog Cem Homens 

ultrapassa as fronteiras do que se estabeleceu como feminino e para o feminino, a partir do 

debate sobre a sexualidade e do ponto de vista das representações midiáticas.  

A imagem que se constituiu em torno das mulheres e seu papel social denota que falar 

sobre sexualidade não é um tema recorrente ou trivial. Expor a sua própria sexualidade e levá-

la ao centro dos debates confere ao objeto de estudo desta pesquisa relevância por tratar-se de 

uma exceção às regras que foram impostas ao longo do tempo por uma sociedade 

masculinamente dominada.  

 Sob a ótica do filósofo Michel Foucault (1993), desde o século XIX, na Era Vitoriana, 

o sexo se tornou um assunto restrito na esfera pública. Existia uma discriminação em torno de 

quem rompesse publicamente este silêncio: as moças precisavam casar virgens, não era 

permitido a elas que sentissem prazer nas práticas sexuais, os rapazes não poderiam se 

masturbar o que era considerado uma doença que enfraquecia o corpo. Nessa época, o sexo 

era uma espécie de patologia e a prática sexual estava restrita a fins de procriação, tornando 

assim o sexo pelo prazer uma prática condenada pela sociedade. Porém, havia algumas 

exceções: enquanto as mulheres estavam resguardadas do direito de sentir prazer, os bordéis 

da época eram visitados pelos homens de bons costumes.  

Existia uma preocupação em controlar as diversas formas de sexualidade, aquelas que 

eram vistas como pecado digno de punição pela Igreja e a medicina trata de patologizar a 

prática sexual até entre os casais, reprimindo o prazer entre os cônjuges. Nessa mesma época, 

ainda no século XIX, o sexo ficou restrito a duas realidades diferentes: ―uma biologia da 

reprodução desenvolvida continuamente segundo uma normatividade científica geral e uma 
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medicina do sexo obediente a regras de origens inteiramente diversas‖ (FOUCAULT, 1993, p. 

55). Foucault explica que os mecanismos de poder estavam a serviço de uma vontade de saber 

sobre o sexo que passava pela categorização e patologização de todas as práticas que fossem 

consideradas dissidentes. 

 O filósofo aponta que no Ocidente, para que fossem controladas e reguladas as 

práticas sexuais, o Estado se utilizava de ―aparelhos de reclusão‖, tais como escolas, hospitais 

e igrejas, além de observar como surgiram as intervenções e a produção de uma ―verdade 

sobre o sexo‖ (1993, p. 62). Após uma análise sobre a visão do sexo ao longo do tempo, ele 

descreve a forma como o corpo passa a ser um objeto da ciência, o que gera uma afronta à 

Igreja.  

O autor divide em dois momentos o procedimento histórico da verdade sobre o sexo: a 

Scientia Sexualis (ciência sexual) e a ars erótica. A primeira fez com quê o sexo se tornasse 

objeto científico, substituiu o confessionário pelo divã, e restringiu em partes o poder-saber 

científico que foi chamado sexualidade. De acordo com Foucault, só a nossa civilização 

pratica a Scientia Sexualis, mas, em contraposição não possui uma ars erótica tão difundida 

na sociedade oriental onde:  

 

 
a verdade [sobre o sexo] é extraída do próprio prazer, encarado como prática 

e recolhido como experiência; não é por referência a uma lei absoluta do 

permitido e do proibido, nem a um critério de utilidade, que o prazer é 

levado em consideração, mas, ao contrário, em relação a si mesmo: ele deve 

ser conhecido como prazer, e, portanto, segundo sua intensidade, sua 

qualidade específica, sua duração, suas reverberações no corpo e na alma‖. 

(FOUCAULT: 1988, 57).  

  

 

 Para Foucault, a sociedade ocidental perdeu a ars erótica em favor de uma ciência 

sexual, que se desenvolve de modo a preocupar-se com a verdade do sexo e seus prazeres. Ele 

destaca que é necessário considerarmos os ―discursos‖ que perpassam essa contextualização 

entre saber e poder. Os mecanismos de poder que tentavam calar o sexo surtiram efeito 

contrário, em vez disso, fizeram com que este estivesse intensamente presente ao longo da 

história.  

 A este discurso clandestino, que dialoga com o poder desde as margens e nega a 

hipótese de que vivemos numa sociedade reprimida, Foucault atribui o sentido de resistência. 

As relações de resistências estão presentes em sociedades mediadas e sujeitas a dispositivos 

de controle do que é dito e visto no mundo público, como a nossa, a verdade do sexo para a 
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ciência sexualis seria, então, aquilo que fosse lícito diante das instituições, sendo alguns 

comportamentos minoritários patologizados.   

 Foucault discute a problemática de vivermos numa sociedade dominada e afirma que a 

existência de lutas que visam confrontar o poder são símbolos de resistência. Para o filósofo, 

qualquer luta é sempre considerada uma resistência ao poder, sendo assim não há um 

ambiente exclusivamente de resistência, podendo ser caracterizado por esta, qualquer 

manifestação de subversão à estrutura social, combatendo a ideia de dominação, como é 

reiterado pelo próprio Foucault: 

 

 

nestes casos de dominação – econômica, social, institucional, ou sexual –, o 

problema, com efeito, é o de saber onde vai se formar a resistência … Numa 

tal situação de dominação, deve-se responder a todas essas questões de um 

modo específico, em função do tipo e da forma precisa de dominação. Mas a 

afirmação, "você enxerga o poder em todo lugar; logo não existe lugar para a 

liberdade", parece-me absolutamente inadequada. Não se pode me atribuir a 

idéia de que o poder é um sistema de dominação que tudo controla e que não 

deixa nenhum lugar para a liberdade.(FOUCAULT, 1994, p. 721) 

 

  

Portanto, baseado em Foucault, o campo dos afrontamentos e resistências é amplo, 

compreendendo lutas contra as formas não só de dominação, mas também de exploração, 

assim como a luta contra o assujeitamento, que seria a submissão da subjetividade. Os escritos 

de Letícia, a sua exposição sobre a sua vida sexual em seu blog, e a própria existência deste, 

caracterizam uma luta de resistência a uma sociedade masculinamente hegemônica, na qual as 

mulheres estariam sujeitas e submissas a serem representadas de forma engessada, conforme a 

construção do seu papel social, estabelecido há séculos.  Esta mesma construção fez com que, 

historicamente, as mulheres fossem reduzidas a objeto de desejo do outro, sendo 

invisibilizadas as expressões próprias do desejo feminino e as práticas de sexo prazerosas que 

contemplassem diretamente as mulheres. 

O blog Cem Homens não faz uma discussão inédita, já que, de acordo com Foucault, 

falar sobre sexo sempre foi uma prática da nossa civilização. A novidade está no modo como 

esta discussão é expressa no mundo público, por meio do protagonismo feminino da autora, e 

num espaço que foge ao controle editorial e à secundarização e segmentação presente nas 

revistas femininas: o blog. 

O site promove um pouco mais que a ruptura dos padrões de uma imprensa feminina, 

ele é também um instrumento pedagógico no que se refere à sexualidade. O espaço que a 

mulher tem na mídia para falar de sexo como protagonista ainda é discreto e pouco debatido 
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em discussões acadêmicas, dessa forma se dá a importância de levar este debate a público, 

para que haja um espaço para esta discussão na mídia e na sociedade.  

Para Douglas Kellner (2001), a mídia a cada dia torna-se mais importante na formação 

cultural das pessoas, está cada vez mais presente no nosso dia a dia, formando não só 

opiniões, mas identidades. Usaremos da crítica que Kellner faz à centralidade da cultura da 

mídia nas sociedades contemporâneas, para ressaltar a importância do blog estudado como 

ferramenta pedagógica. Para ele, esta cultura midiática, que está relacionada à indústria 

cultural: 

 

Fornece os modelos daquilo que significa ser homem ou mulher, bem 

sucedido ou fracassado, poderoso ou impotente. A cultura da mídia também 

fornece o material com o que muitas pessoas constroem o seu senso de 

classe, de etnia e raça, de nacionalidade, de sexualidade, de ―nós‖ e ―eles‖. 

Ajuda a modelar a visão prevalecente de mundo e os valores mais 

profundos: define o que é considerado bom ou mau, positivo ou negativo, 

moral ou imoral (KELLNER, 2001, p.9).  

 

 

Podemos observar a importância da cultura da mídia e a sua influência nas sociedades 

no tocante a estabelecer novos valores. Para muitos, a mídia é uma das ferramentas 

norteadoras do que há de positivo ou negativo na sociedade. Embora a mídia não seja a única 

responsável por formar, estabelecer e/ou construir ideias e valores, ignorar sua relevância é 

também deixar de admitir o peso que esta exerce na constituição social. 

Incitado por esses apontamentos, Douglas Kellner (2001) sugere um leitura política da 

cultura da mídia, atentando para o fato de que essa leitura requer uma contextualização 

sociopolítica e econômica, além de uma análise sobre o modo como a linguagem da mídia 

codifica as relações de poder e dominação, relação esta que serviria para promover os 

interesses de grupos dominantes em detrimento de outros. Fazer uma leitura política da 

cultura midiática seria uma forma de identificar onde está situada a contenção das formas que 

provem a dominação e a resistência.  

Na pesquisa de Kellner, há o interesse em investigar sobre as formas que a mídia pode 

assumir nos momentos em que reproduz os interesses da hierarquia vigente, promovendo a 

dominação e as relações estruturais de desigualdade e opressão, ou ainda nos momentos em 

que fornece subsídios para resistência e luta. Sendo assim, se propõe a: 

 

 

analisar de que modo determinados textos e tipos de cultura da mídia afetam 

o público, que espécie de efeito real os produtos da cultura da mídia 

exercem, e que espécie de potenciais efeitos contra-hegemônicos e que 
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possibilidades de resistência e luta também se encontram nas obras da 

cultura da mídia (KELLNER, 2001, p. 64). 
 

 

Encontramos no texto de Douglas Kellner afirmações no que se refere à forma como 

está estruturada e ao tipo de mediação que a cultura da mídia promove, na exposição de 

estereótipos, que se tornam referência identitária de alguns grupos no mundo público. Para 

ele, usando do poder de sedução verbal e visual, a cultura da mídia, ou da sociedade, como 

frisa o autor, reproduz uma dependência entre comunicação e cultura. Esta relação norteia e 

reproduz padrões, normas e regras. A pedagogia da mídia consiste em educar o espectador, 

dando-lhe referências sobre como agir, como pensar, fornecendo símbolos, mitos e 

reproduzindo estereótipos através de representações. Para Kellner, a responsabilidade da 

formação cultural das pessoas é em grande parte da mídia. 

 De acordo com as observações feitas até aqui, percebemos a importância do debate 

promovido por Letícia, que usa do seu blog, uma ferramenta tão usual na cultura da mídia, 

para expor o que identificamos como um comportamento de resistência ao que nos é 

silenciosamente imposto: calar não só o desejo como o prazer na prática sexual. 

 A imprensa feminina discutida no capítulo anterior é em parte responsável pela 

formação das representações femininas, a Mulher de Papel mapeada por Buitoni (2009) 

estampou as publicações femininas do último século. Entretanto, com o advento das novas 

tecnologias, a Mulher de Pixels deste trabalho caracterizada por Letícia Fernandez, é 

responsável por ampliar as representações do feminino, dando à mulher novas possibilidades 

de se ver retratada na mídia. 

Sendo o prazer uma realidade existente, mas tendo sido reprimido a prática de falar 

sobre ele, Letícia não só expõe como contesta este silêncio, toma para si a responsabilidade de 

informar à sociedade que as mulheres também praticam sexo e, mais que isso, estão 

preocupadas com o seu próprio prazer. 

 

 

 

4.2- Relações de amor e sexo nas fronteiras digitais 

 

 

 A conquista de um amor eterno e arrebatador é disseminada no nosso imaginário 

desde a mais tenra idade quando a mídia nos vende as histórias de Walt Disney. Princesas que 

dormiam enquanto o seu príncipe lutava para resgatá-las, princesas que foram salvas pelo 
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beijo de um príncipe, princesas para todos os gostos, puras, castas e sempre à espera de um 

único e salvador amor, sem jamais deixar espaço para que possamos pensar na existência de 

mais de um príncipe, ou ainda, de príncipe nenhum. 

 Uma pedagogia do amor romântico sempre esteve presente na mídia. Se na infância 

somos embalados por contos de fadas, na adolescência e ao entrar na vida adulta, as comédias 

românticas, a literatura mundial e as telenovelas estão impregnadas de amores eternos. Regina 

Navarro Lins, em sua obra O Livro do Amor, retrata essa fixação da nossa cultura em 

encontrar o amor: 

 

 

Acredita-se só ser possível estar bem vivendo uma relação amorosa. A partir 

do século XX, mais do que em qualquer outra época, o amor ganhou 

importância. As pessoas passaram a acreditar que sem viver um grande 

amor, a vida não tem sentido (LINS, 2012, p, 301). 

 

 

 

Para a autora, o amor romântico é uma fixação ocidental, ao passo que a paixão 

acontece e é cultuada em qualquer lugar do mundo. A autora relata que o amor é uma 

construção social que varia de acordo com a época que vivemos, e que este amor romântico 

popularizado no ocidente, difunde que os dois parceiros se transformem em um só. Contudo, 

esta ideia vem sofrendo alterações de acordo com a época em que vivemos. De acordo com 

Lins (2012), nossa sociedade vive uma busca da descoberta do potencial que há em cada um, 

nunca homens e mulheres se aventuraram tanto amorosamente: 

 

O amor romântico começa a sair de cena, levando com ele a sua principal 

característica: a exigência de exclusividade. Sem a ideia de encontrar alguém 

que lhe complete, abre-se um espaço para novas formas de relacionamento 

amoroso, com a possibilidade de se amar e de se relacionar sexualmente com 

mais de uma pessoa ao mesmo tempo (LINS, 2012, p 303). 

 

 

 A citação de Regina Navarro e seu texto versam com a obra de Anthony Giddens, A 

Transformação da Intimidade. Nela, o autor aborda as modificações que têm acontecido no 

amor, no casamento e na sexualidade com o passar do tempo, que procederam em mudanças 

radicais na intimidade e na vida sexual das pessoas. Todavia para que tais modificações 

ocorressem, a dita revolução sexual e a emancipação feminina foram fundamentais. O que 

resultou dessas mudanças foram novas formas de relacionamento, baseadas na igualdade e em 

princípios democráticos. 
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Logo no início da sua obra, Giddens faz um comparativo entre a liberdade sexual para 

homens e a liberdade que é dada as mulheres, essas por sua vez, sempre à margem do 

julgamento de terceiros, como exemplifica o autor: 

 

 

É claro que sempre houve uma minoria de mulheres para as quais foi 

possível a variedade sexual, e também uma certa proporção de igualdade. 

Mas em sua maioria as mulheres têm sido divididas entre as virtuosas e as 

perdidas, e as ―mulheres perdidas‖ só existiram a margem da sociedade 

respeitável. [...] Os homens, no entanto, têm sido tradicionalmente 

considerados – e não apenas por si próprios – como tendo necessidade de 

variedade sexual para a sua saúde física. (GIDDENS, 1993, p. 16.) 

 

 

A explicação de Giddens sobre a disposição da variedade sexual para homens e para 

mulheres, se encaixa na proposta deste trabalho, que se propõe a discutir sobre uma mulher 

que resolveu expor a sua intensa vida sexual na internet. Além disso, em diálogo com a obra 

de Foucault, Giddens acrescenta sobre a origem do termo e da ideia que se tem sobre 

sexualidade no século XIX: 

 

 

O fato dela estar originalmente relacionada a tentativas de se manter sob 

controle a atividade sexual feminina, é amplamente demonstrado na 

literatura da época. A sexualidade emergiu como uma fonte de preocupação, 

necessitando de soluções; as mulheres que almejavam o prazer sexual eram 

definidamente anormais. Segundo palavras de um especialista médico, ―o 

que é a condição habitual do homem (excitação sexual) é a exceção nas 

mulheres (GIDDENS, 1993, p.33). 

 

 

Além dessa análise histórica, o autor mostra as modificações que ocorrem ao longo 

deste século na forma como os indivíduos passaram a expor a sua sexualidade. O autor está 

sempre analisando toda a evolução da intimidade na vida moderna, na qual muitas vezes o 

objeto de estudo é o corpo: ―um portador visível da auto identidade, estando cada vez mais 

integrado nas decisões individuais do estilo de vida‖ (GIDDENS, 1993, p. 42). 

Durante toda a sua obra, Giddens faz considerações pertinentes à pesquisa sobre a 

sexualidade na sociedade moderna, revelando como é feita a divisão dos papéis que 

competem a cada gênero e de que forma eles são influenciados ou influenciam sua própria 

identidade. A perspectiva teórica do autor se encaixa não só na discussão com Foucault 

(1988) sobre sexualidade, como também dialoga diretamente com Butler (1990) e a 

desconstrução do conceito de gênero binário e heteronormativo. Conceitos estes que já foram 
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discutidos neste trabalho nos capítulos anteriores e que servirão de aparato teórico para 

analisar o objeto de pesquisa: o blog Cem Homens. 

 

4.3 Cem Homens: pedagogia do desejo feminino, corporalidade e resistência. 

 

 

O blog Cem Homens surgiu em fevereiro de 2011 e nos seus relatos inaugurais, a 

autora, Letícia Fernandez, em entrevista ao informativo online da Folha de São Paulo dizia ter 

se dado conta de que o ano mal havia começado e sua vida sexual estava bastante agitada. 

Saindo com em média dois homens por semana, e levando em consideração que um ano tem 

cinquenta semanas, calculou a equação matemática o valor numérico que deu origem ao nome 

do endereço onde relatava suas experiências sexuais. 

Ainda que não fosse seu pressuposto inicial, o Cem Homens superava, em narrativa, a 

mera contagem de parceiros que Letícia desejava atingir em um ano, mas figurava também 

uma prática que Foucault (1988) explicou na sua obra sua a História da Sexualidade: a 

colocação do sexo em linguagem. 

Além do tema nitidamente inovador dentro da esfera virtual, a escolha do blog se deu 

pela enorme audiência que recebe e a expressiva repercussão que ganhou na web através da 

excentricidade do conteúdo. É justamente partindo dessa repercussão e audiência que se 

entende não só a receptividade do tema, como também a sua relevância. 

Através de uma pesquisa bibliográfica e da análise de conteúdo, este estudo pretende 

responder às dúvidas pertinentes a este projeto: como o blog Cem Homens ilustra definições 

de uma mulher que rompe as fronteiras entre o público e o privado, expondo sua intimidade 

na internet sem se prender as convenções sociais que competem às representações de gênero 

feminino ao longo dos anos? De que forma o blog de Letícia se caracteriza como um 

mecanismo de resistência? Ou ainda, como suas postagens dialogam com a pedagogia crítica 

da mídia, numa pedagogia do desejo feminino que trás ao mundo público questões destinadas 

ao privado? 

Para elucidar estas questões, esta pesquisa pretende promover um diálogo entre a 

teoria e o conteúdo produzido pela autora do blog e reproduzido aqui em forma de figuras, 

fazendo inserções teóricas que sejam capazes de demonstrar como se dá a desconstrução da 

representação feminina através das postagens escritas pela personagem Letícia Fernandez.  

Além do uso da pesquisa bibliográfica, o método que irá guiar esta pesquisa é a 

Análise de Conteúdo, que de acordo com Fonseca Júnior (2005, p. 280), ―é um método das 
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ciências humanas e sociais destinado à investigação de fenômenos simbólicos por meio de 

várias técnicas de pesquisa‖.  Olabuenaga e Ispizúa (1989), afirmam ainda que a análise de 

conteúdo é uma técnica para ler e interpretar o conteúdo de toda classe de documentos, que 

analisados adequadamente nos abrem as portas ao conhecimento de aspectos e fenômenos da 

vida social, de outro modo, inacessíveis. 

A Análise de Conteúdo consiste num método que reúne um apanhado de técnicas de 

investigação voltado para a descrição objetiva e sistemática dos conteúdos manifestos. Essa 

observação é fundamentada pela definição apresentada por Bardin quando esta aponta que a 

Análise de Conteúdo se configura como: 

 

 

Um conjunto de técnicas de análise de comunicação visando a obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção destas 

mensagens (BARDIN, 1979, p. 42). 

 

 

Para Herscovitz (2007, p. 125) a análise de conteúdo ―é um método eficiente e 

replicável que serve para avaliar um grande volume de informação‖. O campo de aplicação da 

análise de conteúdo é extremamente vasto, já que qualquer transporte de significações de um 

emissor para um receptor deveria poder ser escrito, logo decifrado pelas técnicas da análise de 

conteúdo, como explica Laurence Bardin (1979). Ou seja, é ideal para este trabalho, pois a 

partir de um vasto volume de postagens, algumas serão recortadas e analisadas a fim de 

responder a questão central que conduzirá o desenvolvimento deste projeto. 

Uma das possibilidades que o pesquisador tem ao realizar uma pesquisa norteada pela 

análise de conteúdo é fazer uma descrição objetiva, sistemática e quantitativa de um 

determinado conteúdo. Tais possibilidades são aplicáveis a uma grande quantidade de 

material organizado de maneira lógica e objetiva, assim como se pretende organizar o 

material publicado no blog que será o objeto de estudo a ser analisado. 

Através de uma análise dessa natureza, onde os posts serão catalogados e divididos de 

acordo com categorias específicas, será possível identificar de que forma Letícia faz uso do 

seu espaço virtual para construir uma representação feminina que debate a sexualidade de 

forma dissidente, a partir do aprendizado acerca do prazer e do corpo.  

 

 4.3.1. Categorizando as postagens: 
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 Logo em suas postagens iniciais, o blog Cem Homens tratava apenas de relatos 

sexuais, nos quais a autora contava os pormenores de suas relações. Com o passar do tempo, o 

blog ganhou outros contornos e passou a tratar da temática do sexo de forma mais ampla. 

Entendendo que no texto de Letícia, mesmo se utilizando de novas temáticas e assuntos além 

dos relatos sexuais, são visíveis as marcas que ainda promovem a mulher a categorias que 

remetem ao prazer feminino discretamente trabalhado pela mídia. 

Após um ano e oito meses de existência do blog, Letícia já removeu postagens, já 

tentou mudar de endereço e já cogitou inúmeras vezes abandonar o espaço, porém, atualmente 

encontram-se disponíveis um universo de cinquenta e nove postagens. O conteúdo que 

permanece online não conta mais com os relatos, que foram removidos em função de um livro 

que será lançado. As postagens atuais estão divididas em diversas seções, são elas: agressão, 

amor, autoestima, depressão, dicas, estupro, feminismo, historia de leitores, Letícia na mídia, 

livros, machismo, mitos, notas, pare o mundo que eu quero descer, pensamentos genéricos, 

programas de TV, reportagens, saco cheio, saúde, sexismo, sexo, sexo oral, vida de Letícia, 

virgindade e vôo duplo. 

Quando analisamos as sessões em que se fragmenta o blog, percebemos que além da 

discussão levantada sobre a sua própria sexualidade, Letícia aborda outros temas dos mais 

variados interesses. Muitas dessas postagens não a trazem apenas como o sujeito desejoso, 

mas como uma personagem que promove uma pedagogia do desejo feminino. Esse sujeito 

passa a existir a partir do momento que a mulher evidencia o seu próprio desejo, abandonando 

a posição apenas de objeto que Bourdieu (1999) abordou.  Letícia se assume não como objeto, 

mas como mulher desejosa, o que provoca um choque com a cultura da mídia de mistificar a 

mulher como um objeto de prazer. 

Por encontrarmos repetições de conteúdos e debates promovidos em algumas 

postagens, foram escolhidas duas categorias que versam com as teorias discutidas 

anteriormente, e que melhor se encaixam na proposta de analisar o blog como objeto 

transgressor das representações do feminino na mídia. É justamente através da busca por 

repetições de conteúdos e debates, e da comprovação da existência destes, que será possível 

comprovar a existência ou não da Mulher de Pixels que expõe sua sexualidade como forma de 

resistência ao poder. 

Com base nas teorias de Kellner (2001) sobre a pedagogia crítica da mídia, e a sua 

importância na formação dos valores e das identidades individuais, a primeira categoria 
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compreenderá postagens que tratem do ―Aprendizado do prazer‖. Ou seja, as postagens nas 

quais Letícia agencia uma discussão sobre as formas que a mulher pode obter prazer. 

A segunda categoria compreende as postagens que trazem a autora como sujeito 

desejoso, onde ela reivindica o seu prazer e expõe sem pudores a sua sexualidade, rompendo 

com os padrões de amor romântico que foram apresentados neste capítulo por Lins (2001), e 

ainda rompendo com a condição de clandestinidade comum aos relatos sobre sexualidade 

feminina, mesmo em revistas do gênero, conforme vimos em Buitoni (1990). Na segunda 

categoria, que será denominada de ―Autonomia do desejo feminino‖, serão analisados posts 

nos quais Letícia assume seu comportamento e mais que isso, seu desejo sexual, que 

confronta com o enquadramento do comportamento sexual feminino e as transformações que 

a intimidade a sexualidade sofreram no último século, conforme explicado por Giddens 

(1993). Mostrando que a sexualidade vai além de apenas sexo, mas configura uma postura de 

autonomia, em atitudes de empoderamento e autoaceitação. 

As categorias escolhidas procuram compreender um número de postagens em que as 

temáticas se repetem, de forma a comprovar a existência de uma ruptura dos padrões do que 

se estabeleceu como conteúdo para mulheres. A escolha dos posts pretende desvendar quem é 

a Mulher de Pixels do século XXI, que se aproveita da liberdade de expressão que lhe é 

conferida numa nova plataforma de conteúdo, o blog, para expor conteúdos e pensamentos 

que jamais com linguagem franca e explícita.  

 

4.3.1.2 O Aprendizado do prazer 

 

Para ilustrar a primeira categoria, O Aprendizado do Prazer, escolhemos quatro 

postagens aleatórias, em que a temática se repete e encontramos ênfase na ideia do blog como 

suporte de uma discussão formadora de valores e identidades. Nas postagens escolhidas, 

Letícia, além de falar abertamente sobre sexo, ainda o faz de uma forma pedagógica, 

originando um conhecimento de causa capaz de não só informar como formar os seus leitores.  

O primeiro post escolhido, Virgindade Tardia, foi ao ar em 11 de outubro de 2011, e 

fala sobre a perda da virgindade, um tema não tão difícil de encontrar na imprensa feminina, 

mas em periódicos, dificilmente ele seria discutido de forma tão aberta, com a sua autora 

usando de sua experiência para referenciar as informações.  

No texto, Letícia diz ter sido acionada pelos leitores através de emails para falar e 

opinar sobre o tema, e responde a eles de forma direta, quase didática, não fosse o tom 

informal que emprega em suas postagens. Destacamos aqui a parte em que ela se coloca no 
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centro do debate e fala sem pudores sobre como foi a experiência da perda de sua virgindade, 

de certa forma aconselhando os leitores a respeito de como agir na mesma situação: 

 
Figura 1: Perda da Virgindade. Fonte: (FERNANDEZ, 2011)  

O segundo post, De joelhos num filme pornô foi ao ar no dia 02 de maio deste ano, e 

aborda uma discussão literalmente sobre o aprendizado do prazer e a influência errônea que 

recebemos da indústria pornográfica em nossas performances sexuais. A autora, ao mesmo 

tempo em que descrevia uma relação sexual, apontava o que ela considerou como falhas na 

conduta do seu parceiro, que desprezou a sua condição de mulher desejosa. 

 Letícia, que é o personagem principal do relato, deixa claro no post a sua insatisfação 

em ser vista como objeto de desejo que tem sua busca pelo prazer ignorada pelo parceiro. 

Além disso, reivindica a sua condição de sujeito desejoso que deseja e vivencia uma 

aprendizagem do prazer quando demonstra descontentamento com a ausência de preocupação 

do parceiro. 
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Figura 2: De joelhos num filme pornô. Fonte: (FERNANDEZ, 2012)  

 

 O terceiro post, Camisinha não é coisa de vadia, foi publicado em 09 de setembro 

deste ano, e tenta desconstruir outro mito: o de que a mulher com grande variedade de 

parceiros sexuais é necessariamente portadora de doenças sexualmente transmissíveis. Letícia, 

que não vê problemas em assumir que já possuiu vários parceiros, atenta para o fato de que 

independente do número de pessoas com quem manteve relações sexuais, quando protegida, 

as relações não oferecem riscos à saúde do individuo. 

 No texto, apesar da autora confessar já ter sido adepta do sexo desprotegido, o que 

percebemos é um apelo para que as pessoas façam uso do preservativo, destacando a sua 

importância independente de estar numa relacionamento estável ou ser adepta do sexo casual. 

O post de Letícia busca não só formar opiniões e valores, mas informar ao seu leitor sobre 

determinadas condutas na hora do sexo. 

 

 

Figura3: Camisinha não é coisa de vadia. Fonte: (FERNANDEZ, 2012) 

No quarto post, o último escolhido para ilustrar a categoria ―O aprendizado do prazer‖, 

leva o título de Quem está te influenciando, disponível no blog em 10 de outubro deste ano, 

Letícia atenta para o fato da própria pedagogia crítica da mídia promover uma padronização 

em torno dos corpos femininos.  

Em seu texto, percebemos marcas da influência do texto jornalístico e informativo. 

Embora preocupada em provocar a ruptura dos estereótipos difundidos na mídia, Letícia traz 

ao seu leitor dados que sustentam seus aportes. Percebemos também a tentativa de abordar o 

assunto de uma forma diferente das publicações que pregam um determinado padrão para o 
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que é considerando belo, atentando para a importância da aceitação do corpo como ele é, 

deixando de lado a cobrança social que há em torno da perfeição estética. 

 

 
Figura 4: Quem está te influenciando. Fonte: (FERNANDEZ, 2012) 

 

 

 4.3.1.3 Autonomia e desejo feminino 

  

 

Dando início à categoria ―Autonomia e desejo feminino‖, os posts escolhidos foram 

recortados de forma a evidenciar essa reivindicação do prazer, a aceitação de si enquanto 

sujeito desejoso, que possui uma libido e a expõe sem censura. A primeira postagem 

escolhida data de 30 de setembro de 2011 e recebe o título de A feiura está nos olhos de quem 

vê, na qual Letícia repete a temática da pedagogia do aprendizado sexual, quando tenta 

explicar que estamos longe dos padrões estéticos desejáveis, como fala de parceiros sexuais 

que teve ao longo do ano, evidenciando assim a transformação da intimidade tão discutida por 

Giddens (2011).  

Nesta transformação, é permitida às mulheres uma maior variedade sexual em 

contraposição à normatização da monogamia a que estiveram submetidas durante tantos anos. 

Letícia, numa só afirmação, quando fala vagamente de três homens com quem se relacionou 

sexualmente ao longo de um ano, desmistifica que a mulher precisa se enquadrar a uma 
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relação monogâmica, além de tentar desviar o foco da importância de ser esteticamente bonito 

para que se tenha vida sexual ativa. 

 

 
Figura 5: A feiura está nos olhos de quem vê. Fonte: (FERNANDEZ, 2011) 

  

 O segundo post escolhido para fazer parte da categoria Autonomia e desejo feminino, 

foi ao ar em 15 de outubro de 2011, e recebeu o título de Sua gorda. Nele, Letícia mais uma 

vez fala sobre como é estar alheia à patrulha aos corpos enquadrados no padrão que a mídia 

elege como belo e o quanto isso pouco influencia sua vida sexual, destacando que indiferente 

aos elogios - ou no caso do post, às críticas,-  sua atividade sexual não foi afetada, tão pouco o 

seu desejo, que é a questão central desta categoria. 

 

 

Figura 6: Sua gorda. Fonte: (FERNANDEZ, 2011) 
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 No terceiro post, que faz parte da segunda categoria, o texto escolhido tem como título 

―Armário quebrado‖, e nele Letícia versa sobre como foi sair do anonimato e assumir em 

público sua sexualidade, antes protegida pelo pseudônimo, que ela continua a usar embora 

tenha revelado sua real identidade. 

No texto, a autora enfatiza a postura sexual assumida não só em virtude do blog, mas 

no decorrer de sua vida. Letícia diz ainda que apesar de saber de todas as implicações que 

acarretam ser assumidamente uma mulher sexualmente ativa, e o quanto isso ainda é visto 

como insólito na sociedade, ela resolveu expor quem é além do virtual. A exposição de 

Letícia e a sua consciência em requerer o direito de assumir sua sexualidade, se caracterizam 

como uma luta social, semelhante às lutas que Foucault denominou como resistências. Uma 

batalha para subverter a hegemonia masculina no campo da sexualidade.

 

Figura 7: Armário quebrado. Fonte: (FERNANDEZ, 2011) 

  

 A última postagem a ser analisada, Gordos e feios fazem sexo com mais vontade, foi 

publicada em 26 de abril de 2012, e nela, fica evidente o quanto Letícia toma para si o prazer. 

Não só isso, é principalmente nessa postagem, que percebemos a preocupação que ela tem 

com a satisfação sexual. É por encontrar prazer na prática que ela se dedica e se preocupa com 

o outro.  

Sempre preocupada em desmistificar a relação entre aparência e a performance sexual, 

é no último parágrafo que percebemos o seu manifesto de liberdade e a preocupação 

unicamente com a busca da satisfação sexual, pertinentes à categoria estabelecida como 

Autonomia e desejo feminino. 
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Figura 8: Gordos e feios fazem sexo com mais vontade. Fonte: (FERNANDEZ, 2012) 

  

 Entendendo que quatro postagens para ilustrar cada uma das categorias seja um 

número suficiente, se encerram as análises acompanhadas de ilustrações. Nas postagens 

escolhidas percebemos que Letícia faz a migração do sexo para o território da linguagem, 

assumindo sua sexualidade numa sociedade que apesar de ser denominada moderna, ainda se 

mostra bastante conservadora. Para atestar esse fato, basta olhar os comentários indecorosos e 

aviltantes que cada uma destas postagens recebe, o quanto Letícia ainda é alvo de críticas por 

ser quem é e por levar a mídia este debate tão pouco explorado que é a reivindicação de ser 

vista não somente como objeto desejado, mas também como sujeito desejoso. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Todo o percurso de desenvolvimento deste trabalho monográfico pretendia levar 

contribuições à academia acerca das novas configurações das representações do feminino na 

mídia, a partir do cenário dos blogs, bem como, analisar as transformações que perpassam 

essas representações, desde a sua constituição inicial até os dias atuais, considerando a 

influência da mídia como suporte de referência destas.  

A Mulher de Pixels se configura num conceito que dialoga com o a Mulher de Papel 

mapeada por Dulcilia Buitoni nos anos 90. Ainda que não tenhamos feito o mesmo 

detalhamento que Buitoni fez em sua obra, analisar quem é essa nova mulher que se ancora 

numa plataforma virtual e existe não mais só no papel, foi um dos nossos grandes desafios. 

Assim como, analisar de que forma o espaço escolhido para ilustrar a nova Mulher de Pixels 

se caracteriza como um mecanismo de resistência, tal como Foucault havia alertado para a 

existência, por ser um território onde a partilha da intimidade converge com a informação, a 

herança jornalística do didatismo da imprensa feminina se aproxima da literatura 

autobiográfica. 

A hipótese de que a Mulher de Pixels, aqui representada por Letícia Fernandez,  

configura-se como uma representação discordante daquela disseminada na mídia pela 

imprensa feminina, se confirma quando encontramos no blog Cem Homens discussões que 

promovem uma luta de resistência ao poder e a dominação masculina, tomando a definição de 

Bourdieu (1999). 

Para que as hipóteses possíveis se confirmassem, a metodologia escolhida teve papel 

categórico nesta pesquisa, pois foi a análise de conteúdo amparada na revisão bibliográfica 

que possibilitou uma avaliação pertinente aos questionamentos propostos. Analisar as 

postagens do blog Cem Homens não foi uma tarefa fácil, principalmente por ter consciência 

que o recorte nesse tipo de análise tende a sofrer influências da visão subjetiva do 

pesquisador. Para evitar que se fizesse um recorte parcial, um número relevante de postagens 

foi analisado em confluência com as teorias estudadas, de forma a oferecer subsídios aos 

resultados encontrados. 

Estabelecendo um comparativo entre as conclusões, ao final da pesquisa de Buitoni, 

ela conclui que a Mulher de Papel permanece uma construção de papel, sem refletir quem 

realmente são as mulheres reais, sua pluralidade e seus desejos. Já a Mulher de Pixels, embora 

não compreenda tantas pluralidades, faz uso daquilo que ela oferece de inovador –  quer seja 



58 
 

problematizar as relações entre público e privado e publicizar discursos femininos antes 

confinados aos espaços de clandestinidades. 

Foi percebido durante a análise que Letícia, ao escrever o blog Cem Homens, rompe 

com os padrões que se estabeleceram na imprensa feminina, pois além de escrever justamente 

sobre aquilo que se tenta calar, ela se porta socialmente como um sujeito com desejos 

autônomos que subvertem as práticas de submissão e objetificação dos poderes que 

categorizam o sexo socialmente, o que vai ao encontro dos apontamentos de Foucault sobre 

resistência ao poder.  

Assim como também encontramos nas representações silenciadas e/ou equivocadas do 

feminino, uma herança cultural na imprensa feminina que vê a mulher como parte do mundo 

privado até hoje. A transição do privado para o público aconteceu de forma incisiva no 

período pós-guerra, mas a mulher que migrou para o espaço público não se desfez das 

características que a ligavam ao espaço privado, o que houve foi uma adaptação e uma junção 

dos aspectos referentes a ambos.  

Essa junção de representações resultou na mulher moderna que estampa as capas de 

periódicos, uma mulher objetificada, publicamente bem sucedida, que é mãe, cuida do lar e da 

carreira profissional, mas que ainda é dependente de encontrar o amor e de experimentar o 

prazer no outro, não em si mesma. Letícia suscita um debate que contrapõe essa realidade. Ao 

expor sua sexualidade sem pudores, reescreve e dá um novo significado ao que a imprensa 

tencionou como mulher moderna. 

 A Mulher de Pixels descrita neste trabalho é um divisor de águas na imprensa 

feminina, pois ela não só faz uso das novas plataformas midiáticas como aproveita-se da 

liberdade que lhe é conferida para assumir sua autonomia e desejo. Além disso, ela dá 

margens para que se levante a discussão sobre prazer feminino, sobre o deslocamento 

enquanto objeto de desejo para assumir a posição de sujeito desejoso, debates que são 

discretamente trabalhados na mídia. 

Concluímos neste trabalho que Letícia faz um trabalho não só de resistência, como de 

desbravamento por áreas tão pouco exploradas no campo midiático. A mulher que não se vê 

apenas como objeto, que sente desejos e não vê problemas em se assumir como tal, ainda é 

algo difícil de encontrar, seja nas páginas de revistas, nos programas de TV, ou nos pixels da 

telinha do computador. E a citação que melhor ilustra essa circunstância, é de um livro 

feminista, cujo título, Como Ser Mulher, já dispensa maiores detalhamentos:  
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Em um mundo onde é possível conseguir um rim, um Picasso no mercado 

negro ou uma passagem para fazer uma viagem ao espaço, por que é 

impossível achar sexo de verdade? Uma foda de verdade entre pessoas que 

realmente querem se comer? Uma garota com uma roupa que eu respeite 

pelo menos um pouco, divertindo-se até não poder mais? Eu tenho dinheiro. 

Estou disposta a pagar. sou uma mulher de 35 anos e só quero uma indústria 

pornográfica internacional multibilionária em que eu possa ver uma mulher 

gozar. Só quero ver as pessoas se divertindo. (MORAN, 2012, p 34). 
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