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RESUMO 

Este trabalho faz parte do projeto de pesquisa Cartografia da Blogosfera Brasileira: uma 

análise dos blogs temáticos LGBT. Nesse artigo os blogs temáticos são compreendidos 

como dispositivos de expressão da cultura subjetiva de gênero (lgbt) e os posts (forma 

textual característica dos blogs) são considerados produtos da expressão do público lgbt, 

a partir dessa perspectiva iremos estudar os discursos recorrentes nesses posts tendo 

como objetivo por em pauta os desejos e as intenções que permeiam o universo 

blogueiro lgbt brasileiro. 

 

PALAVRAS CHAVE: blog, expressão, posts, cultura, gênero, lgbt. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este artigo compreende a segunda parte da pesquisa Cartografia da Blogosfera 

Brasileira: uma análise dos blogs temáticos LGBT. Nessa etapa de estudo temos 

como objetivo por em pauta os desejos, as intenções e os anseios da blogosfera lgbt 

brasileira; para tanto iremos recorrer à análise conceitual de posts que são veiculados 

nesses blogs temáticos, vale ressaltar que na dinâmica desse artigo os posts são 

considerados produtos da expressão do público lgbt dentro do universo blogueiro. 

Inicialmente iremos situar o nosso tema dentro do atua campo social, político, 

econômico e cultural vigente na sociedade global, para tanto tivemos como parâmetro o 

pensamento dos autores Antonio Negri e Michael Hardth que denominam essa fase 

como Império. O nosso objeto de pesquisa, o dispositivo de expressão blog, também 

passa a ser compreendido como um artefato cultural; no caso dos blogs temáticos lgbt 

                                                 
1 Trabalho apresentado no IJ 05 - Comunicação Multimídia do XV Congresso de Ciências da Comunicação na 
Região Sudeste realizado na cidade de Vitória - ES de 13 a 15 de maio de 2010. 
2 Estudante de Graduação do Curso de Publicidade e Propaganda da UFES, Email: jessecomunicologo@gmail.com 
3 Orientador do trabalho. Professor do Curso de Comunicação Social na UFES, email: fabiomalini@gmail.com 
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optamos por defini-los como dispositivos de expressão da cultura subjetiva de gênero. 

Outro ponto de discussão do artigo será acerca do poder de expressão dentro da 

sociedade atual, para tanto teremos como consideração teórica o pensamento do autor 

Maurizzio Lazzarato que em seus textos discute as dinâmicas das máquinas de 

expressão na sociedade de controle, o embate entre comunicação e expressão e a 

atuação das forças sociais e políticas dentro desse contexto, a partir disso buscaremos 

compreender a internet (blogs), como uma importante máquina de expressão, um espaço 

de atuação social e política de forças sociais como o publico lgbt que em outras 

instâncias se via fora do eixo dos instrumentos de expressão. 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A temática de nosso estudo está situada no contexto do Império, a atual fase do 

capitalismo global, um termo cunhado pelos autores Antonio Negri e Michael Hardt. 

Segundo eles o Império pode ser pensando como sendo uma nova forma de comando, 

pós - moderna, de caráter descentralizado e desterritorializado. Um sistema capaz de 

englobar a totalidade do espaço e do mundo, penetrar de forma profunda na vida das 

populações, em seus corpos, mentes, inteligência, afetividade e seus desejos. Desse 

modo toma posse do tempo, do espaço e das subjetividades. 

 

A lógica desse poder, diferente das formas que o antecederam, apresenta um caráter 

mais “democrático”, horizontal, atuando na forma de rede, uma vez que está entrelaçado 

ao tecido social e a sua heterogeneidade, sendo capaz de articular singularidades étnicas, 

religiosas, minoritárias. O Império coincide com a sociedade de controle, que nesse 

momento histórico apresenta novas modalidades de controle em substituição aos antigos 

dispositivos disciplinares. Nesse novo regime o controle é exercido através de sistemas 

de comunicação, rede de informação e atividades de enquadramento, uma dinâmica que 

é interiorizada e reativada pelos próprios sujeitos, criando um estado de alienação 

autônoma.  

 

Esse domínio além de possuir a subsunção da economia, da cultura e do bios social, 

caracterizando assim como um poder que engloba todos os elementos da vida social, ele 
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produz algo paradoxal, ao criar um meio de pluralidade e de singularidades não 

domesticáveis. A partir dessa constatação, ocorre uma inversão semântica, cultural e 

política do termo biopolítica forjado por Foucault que deixa de ser definido como o 

poder sobre a vida e passar a ser considerada a potência da vida. A inversão de sentido 

pejorativo do conceito de biopoder e da biopolítica proporciona uma leitura de 

pensamento partindo do corpo biopolítico coletivo, onde se dá a produção e reprodução 

da vida. Esse novo corpo biopolítico, um misto de inteligência, conhecimento, afeto, 

desejo, os autores Negri e Hardt denominaram multidão. 

 

Multidão é um termo que tradicionalmente é usado de modo pejorativo, indicando um 

agregado disforme que cabe ao governante domar e dominar.  Diferente do conceito de 

povo, que por sua vez é concebido como um corpo público animado por uma vontade 

única. A definição de multidão a partir do pensamento de Negri e Hardt remonta a 

Espinosa e a mutação do trabalho contemporâneo. A multidão é pura multiplicidade de 

singularidades, ela é plural, heterogênea, centrifuga, é contrária à unidade política, e 

tende a inclinar-se a formas de democracia não representativa. A multidão é o oposto da 

massa que por sua vez é homogênea, compacta, contínua, unidirecional (PELBART, 

2003). 

 

É a multidão e não o Império, em última instância que cria, gera e produz novas fontes 

de energia e de valor que o Império tenta modular, controlar e consequentemente 

capitalizar. O poder do Império é apenas organizativo, não constituinte, ele parasita e 

usurpa a riqueza virtual da multidão. Cabe a esse coletivo biopolítico por meio de sua 

inteligência coletiva, afetação recíproca, capacidade inventiva, fontes primordiais de 

riqueza do próprio capitalismo, por um fim a esse modelo de capital parasitário. 

 

A partir dessas considerações, podemos afirmar que o objeto central de nosso estudo, a 

blogosfera LGBT brasileira e consequentemente as singularidades que atuam em sua 

produção simbólica estão compreendidos dentro da lógica da multidão, essa figura que 

conjuga multiplicidade e singularidade. Figura que busca a desconstrução do modelo de 

dominação e exploração imperial, buscando agir sobre a natureza dos acontecimentos e 

a determinação real dos processos, promovendo a abertura do substrato ontológico das 
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soluções concretas, as forças subjetivas, o cenário das atividades, resistências, vontades, 

desejos que recusam a ordem hegemônica.  

 

As inúmeras singularidades que compõe a carne da multidão manifestam um caráter 

crítico e desconstrutivo, subvertendo as linguagens e as estruturas sociais hegemônicas, 

buscando desse modo conduzir os processos de produção de subjetividade para a 

constituição de uma solução de substituição social e política efetiva.  

 

METODOLOGIA 

 

O artigo em questão compreende a segunda parte da pesquisa, ainda em curso, 

denominada Cartografia da Blogosfera Brasileira: uma análise dos blogs temáticos 

LGBT que teve como resultado inicial a elaboração do artigo denominado Blogs Gays 

– Expressão e Subjetividade4 , artigo esse que teve como proposta apresentar e traçar 

um perfil da blogosfera LGBT brasileira. Nesse segundo artigo temos como objetivo 

central detectar os desejos e anseios da blogosfera LGBT brasileira por meio da análise 

e do estudo do conteúdo dos posts veiculados nesses blogs. Para a elaboração desse 

trabalho, inicialmente foram utilizados os resultados alcançados no primeiro artigo 

produzido, logo depois recorremos à leitura das dez (10) últimas postagens veiculadas 

nos blogs que compreendem esse universo temático e que foram mapeados durante o 

processo inicial da pesquisa, até o momento foram catalogados aproximadamente 150 

(cento e cinqüenta) blogs temáticos lgbt (todos em língua portuguesa), a partir disso, 

selecionamos alguns posts tendo como critério de escolha seus objetivos e suas 

intenções. Tivemos como base bibliográfica de nossa pesquisa artigos e textos dos 

autores Manuel Castells, Rebecca Blood, Maurizio Lazzarato, Dênis Moraes, Raquel 

Recuero, Alex Primo, Fábio Malini, Antonio Negri, Michael Hardt, Peter Pál Pelbart 

entre outros. 

 

 
 
 
 

                                                 
4 Artigo científico apresentado ao eixo temático “Entretenimento, práticas socioculturais e subjetividade”, do III 
Simpósio Nacional da ABCiber. 
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BLOG COMO DISPOSITIVO DE EXPRESSÃO DA CULTURA SUBJETIVA 
DE GÊNERO 
 

Blog é um gênero lingüístico originário da internet, cuja genealogia Fabio Malini (2008) 

aponta para o ano de 1997, assim como Giuseppe Granieri (2006). Uma ferramenta de 

comunicação cujas definições conceituais a seu respeito são inúmeras devido 

principalmente a sua infinidade de usos. Inicialmente sua definição conceitual tende a 

ser construída a partir de sua estrutura, tendo como base as estruturas de publicação 

resultantes de seu uso comum, como a presença de textos organizados por ordem 

cronológica reversa, datados e atualizados com alguma freqüência e com lista de links 

apontando para sites similares. Num segundo momento, a definição conceitual acerca da 

ferramenta blog passa a ter como parâmetro de estudo a sua funcionalidade, autores 

como Pedersen e Macafee (2007) e Marlow (2004, online), o vêem como um meio de 

comunicação, como uma mídia que se difere das demais devido sua dinâmica social que 

é expressa principalmente através do seu caráter conversacional, que se dá por meio dos 

textos publicados e das ferramentas anexadas, os chamados comentários. Para esses 

autores, o blog é mais do que uma ferramenta de publicação caracterizada pelo seu 

formato, é uma ferramenta de comunicação, que é utilizada como forma de publicar 

informações para uma audiência. 

 

Outra tendência de definição conceitual de blogs, de extrema relevância em nosso 

estudo, é o pensamento que tende a compreendê-los como artefatos culturais, uma 

percepção advinda de um olhar antropológico e etnográfico, “representa a oportunidade 

de uma aproximação do contexto sócio-histórico de apropriação dos artefatos 

tecnológicos a partir do olhar subjetivo dos próprios atores que inter-atuam com as 

TICs5” (ESPINOSA, 2007, p.272). Como artefatos culturais, os blogs são apropriados 

pelos usuários e constituídos através de marcações e motivações. A percepção dos blogs 

como artefatos, amplia nossa visão acerca dessa ferramenta ao ponto de a 

considerarmos um repositório das marcações culturais de determinados grupos e 

populações no ciberespaço, sendo assim capaz de recuperar seus traçados culturais. 

 

                                                 
5  Tecnologia da Informação e Comunicação 
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A noção de blog como um artefato cultural possibilita a ampliação do debate acerca do 

significado e da importância dos blogs temáticos lgbt dentro dinâmica da blogosfera 

brasileira, uma vez que eles passam a ser analisados para além da lógica estrutural e 

funcional; nesse momento os blogs temáticos lgbt podem ser compreendidos como 

verdadeiros espaços de expressão da cultura subjetiva de gênero. Para a melhor 

compreensão do que vem a ser cultura subjetiva de gênero, iremos fazer uso da 

definição desse termo tendo como base o pensamento de Simmel, que inicialmente 

defini cultura de gênero como um conjunto articulado e articulável de idéias, padrões de 

comportamento e valores que definem posições, lugares, papéis e funções que serão 

caracteristicamente atribuídos e “cultivados” por um ou por outro sexo, e que 

cumpririam a tarefa de marcar social, situacional e historicamente um determinado 

plano relacional de gênero (MATOS, 1998).  

 

Além disso, iremos recorrer ao plano cultural elaborado por Simmel (MATOS, 1998) 

que estuda a cultura de gênero a partir de duas dimensões: a “cultura objetiva de 

gênero” que durante muitos anos fora apresentada pela “cultura fálica de gênero”, de 

caráter patriarcal, marcado por uma profunda hierarquização entre os papéis, lugares e 

funções masculinas e femininas, com prevalência e valorização do sexo masculino; e a 

denominada “alternativas culturais subjetivas de gênero” que seriam construídas a partir 

de diferentes inserções identificatórias de gênero, pertinentes a cada grupo diferenciado 

de pessoas em suas próprias dinâmicas de gênero, é nessa dimensão cultural que estão 

inseridos os sujeitos que compõe a força social atuante na blogosfera LGBT brasileira. 

 

Diante dessas considerações, podemos recorrer à análise dos conteúdos veiculados nos 

blogs temáticos lgbt e reafirma-los como espaços de produção e de expressão de 

culturas subjetivas de gênero(lgbt). Como exemplo, temos o blog “Confissões 

Agridoces”  que em sua descrição se apresenta com um espaço de caráter mais plural 

com o intuito de ajudar a minimizar o fosso de escassez de informação rica e preciosa 

sobre transexualidade no ciberespaço de língua portuguesa e afirma que tem como um 

de seus ideais a produção e tradução de conteúdos diversos para servir de base a 

reflexões e conhecimento, bem como desmistificar velhos conceitos, tabus e 
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paradigmas6, outro blog que reforça nosso pensamento é o blog “Homofobia já era” 

que em sua descrição afirma ter como objetivo primordial criar uma memória 

permanente e dinâmica da cultura gay, identificando-a além dos limites dos fatos ou 

pessoas relacionadas ao meio homossexual7. 

 

Para reforçarmos a importância da atuação dos LGBT no que tange a produção 

discursiva em blogs podemos fazer uso do pensamento do Simmel (MATOS, 1998), 

que justifica a predominância da cultura objetiva de gênero frente às culturas subjetivas 

de gênero devido à dimensão discursiva ter sido pouco ou nada desenvolvida pelas 

demais culturas. Para ele a linguagem discursiva é um dos principais veículos 

responsáveis pelo progressivo processo de manutenção e elaboração cultural de gênero, 

um fator também responsável pela constituição identificatória de gênero e motor de 

possibilidade de ampliação da negociação democrática para outras esferas sociais.  

 

Diante disso vale ressaltar o papel da produção blogueira lgbt brasileira que através da 

expressão de suas linguagens, subjetividades, desejos, símbolos, anseios e pensamentos, 

contribuem diretamente para que as mensagens, os simbolismos, as preferências e as 

novas ideologias de gênero sejam remodeladas. 

 
O PODER DA EXPRESSÃO  
 

A dinâmica central de nosso artigo permeia o campo da expressão; mais precisamente o 

poder de expressão das subjetividades, neste caso a força social blogueira LGBT, dentro 

das lógicas e das práticas da internet, uma importante máquina de expressão dentro da 

atual sociedade da informação. Sabemos que historicamente o território da expressão é 

permeado por lutas e disputas, e traz em sua constituição e organização o confronto 

entre forças sociais e políticas, daí a importância da discussão desse tópico em nosso 

estudo.  

 

                                                 
6 Descrição do blog Confissões agridoces. Disponível on-line em http://aquariodasereia.blogspot.com/p/apresentacao-
e-disclaimer.html - acessado em 10/03/2010 
7 Descrição do blog Homofobia Já era.  Disponível on-line em http://homofobiajaera.wordpress.com/ - acessado em 
10/03/2010 
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Para compreendermos essa lógica de disputa pelo poder da expressão devemos recorrer 

inicialmente ao pensamento do autor Maurizio Lazzarato que propõe um estudo acerca 

do modo com as máquinas (meios) de expressão são utilizadas pelas forças sociais e 

políticas no contexto da sociedade de controle, um momento histórico marcado pelo 

poder e pela potência dessas máquinas.  

 

Segundo Lazzarato (2006), no campo da expressão há um confronto entre duas forças; 

as lógicas e as práticas da expressão e da criação enfrentam as lógicas e práticas da 

comunicação e da informação. Para ele essas duas forças são criadoras, porém, 

enquanto uma tende a agir no interior da criação dos possíveis para reduzir as relações 

do acontecimento a uma simples transmissão de informação, dentro de uma lógica de 

reprodução e unificação; a outra utiliza as máquinas de expressão para conduzir a uma 

“diferença que produz diferença”. A partir dessas considerações, Lazzarato (2006) 

incorpora as forças sociais e políticas dentro da lógica da expressão. Para tanto, ele faz 

uso das idéias do autor Mikhail Bakhtin e afirma que as forças sociais e políticas que 

fazem uso das lógicas e das práticas da expressão e da criação visam à polifonia, a 

criação de diferentes agenciamentos de enunciação e consequentemente a formação de 

novas possibilidades de expressão enquanto as forças sociais e políticas que recorrem à 

lógica da comunicação e da informação visam à unificação, à centralização, à 

homogeneização, à destruição da multiplicidade e da heterogeneidade das falas, das 

línguas, das semióticas. 

 

Partindo da conceituação acerca dessas duas forças, podemos situar o nosso campo de 

estudo, a internet; e consequentemente suas ferramentas sociais, entre elas o blog; como 

dispositivos de expressão que tendem a multiplicidade, uma vez que a internet incorpora 

as modalidades de constituição de todos distribuídos, e a partir disso, possibilita que 

diferentes forças sociais portadoras de interesses divergentes, entre elas, o público lbgt, 

contribua para a construção desse sistema aberto e democrático. 

 

POSTS: TRAÇOS DAS INTENÇÕES E DESEJOS NO UNIVERSO 
BLOGUEIRO LGBT 
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Diante das considerações posteriores podemos avançar nossos estudos rumo à 

descoberta dos desejos e anseios da blogosfera lgbt brasileira, para tanto iremos recorrer 

à análise conceitual dos posts que são veiculados nesses blogs temáticos.  O post pode 

ser definido como uma forma textual característica dos blogs, organizados de forma 

cronológica inversa, tendo como foco a temática proposta do blog, podendo ser escritos 

por um número variável de pessoas, de acordo com a política do blog8. Além dessa 

definição, podemos considerar o post como sendo a forma concreta de expressão das 

singularidades, acreditamos que por meio da análise dessa modalidade textual e dos 

discursos que permeiam o seu conteúdo é possível captarmos os desejos e as intenções 

que movimentam e estimulam a produção dessas subjetividades. 

 

Os discursos recorrentes na blogosfera lgbt e expressos na forma de posts giram em 

torno de temáticas como a diversidade sexual, a liberdade de expressão, a busca da 

visibilidade dessa força social e política, a igualdade de direitos, a mudança de 

pensamento, a quebra de paradigmas, a difusão da cultura de gênero, o comportamento 

desse público, a opinião do cotidiano a partir do olhar lgbt entre outros assuntos. Para a 

melhor compreensão optamos por categorizar as postagens nos seguintes estilos: Post 

Diversidade, Post Desabafo, Post Visibilidade, Post Conscientização e Post 

Comportamento. 

 

1- Post diversidade: o discurso de valorização da diversidade é recorrente na 

história do movimento lgbt global e se perpetua junto à blogosfera lgbt. Diante 

do atual modelo sóciopolítico, repleto de contradições, em que a diferença não é 

mais vista como algo negativo, o ideal de luta pela valorização da diversidade 

adquire força para desconstruir os paradigmas criados pelo sistema de 

subordinação heteronormativo. A promoção do respeito à diversidade em todos 

seus âmbitos se apresenta como um forte discurso e proporciona um diálogo 

com as demais forças sociais. Os posts abaixo apresentam como conteúdo 

temático a diversidade, no primeiro texto há um questionamento acerca de 

atitudes preconceituosas em relação aos diferentes modos de vida e no post 

seguinte há uma defesa e a expressão do desejo pelo respeito à diversidade.   

                                                 
8 http://pt.wikipedia.org/wiki/Blog - acessado em 24/03/2010 
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Bom, quando o assunto é preconceito, fico me questionando o que faz uma 
pessoa menosprezar a outra por aquilo que justificam como "diferença". Seja 
diferença social, cultural etc. Fico me questionando que prazer há em humilhar 
alguém pela sua opinião cultural. Para mim ser gay não significa ter uma 
opinião sexual diferente, até porque sou gay e continuo sendo homem. Este é o 
meu princípio, homem, e não vale conjugar de outra forma. Até porque não 
existe outra forma, somos homens e mulheres, de uma cultura diferente e por 
isto seremos crucificados? 9 

 

Eu, sinceramente, não tenho a menor vontade de viver em um mundo que fosse 
todo gay. Acho que seria chato demais. Não gosto de pasteurização. Gosto dos 
opostos, gosto das diferenças, gosto dos contrastes, gosto da diversidade. 10 

 

2- Post Desabafo: incluímos nesse estilo de post textos de caráter crítico e 

reivindicatório, textos em que os LGBTs expressam de forma direta os 

problemas que enfrentam no cotidiano social devido principalmente a sua 

subjetividade sexual. Nesses posts são apontados às dificuldades enfrentadas por 

eles no que tange a sua sociabilidade e a expressão de sua sexualidade. Esse 

estilo de post além de apresentar um caráter auto – reflexivo acaba por estimular 

uma reflexão coletiva acerca dos problemas enfrentados pelos lgbts dentro da 

dinâmica social. Para ilustrar nossa concepção, os posts seguintes apresentam 

questionamentos acerca dos preconceitos sofridos pelos lgbts, esclarecimentos 

sobre o que significa identidade de gênero, além de críticas ao modelo de 

sociedade vigente.  

 

Eu só quero viver minha identidade de gênero como todo mundo vive. Para 
quem não sabe, identidade de gênero não é uma coisa relacionada só à 
sexualidade. É global. É uma questão social, individual, funcional, conjugal, 
afetiva, cultural, corporal. É muita coisa envolvida. Se fosse só por sexo, eu 
preferiria passar o resto da minha vida SEM SEXO a precisar enfrentar a 
cabeça QUADRADA e PRECONCEITUOSA da sociedade. 11 
 

Mas é bem verdade que a marginalização dos homossexuais dos espaços 
urbanos acaba os jogando para guetos que não são convidativos à exploração 
de uma sociabilidade e uma afetividade mais prolífica. Ora, gay, para se 
beijarem ou para fazerem um carinho qualquer que sedimenta uma relação 
mais séria, precisam ou da casa de alguém ou de motel ou da boate. Não estou 
dizendo que a exploração da sexualidade em determinados lugares gays é algo 

                                                 
9 Disponível em http://baugay.blogspot.com/2009/10/somos-todos-um-e-quem-duvida.html - acessado 24/03/2010 
10 Disponível on-line em http://www.noghetto.caixadepandora.com.br/2010/03/06/hipocritas-gracas-a-deus/ - 
acessado em 24/03/2010 
11  Disponível on-line em http://notasimpacientes.wordpress.com/2010/02/18/desabafo/ - acessado em 24/03/2010 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da   
Comunicação 
XV Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste – Vitória, ES – 13 a 15 de 

maio de 2010 

 

 11 

ruim, apenas estou dizendo que a falta de espaços de sociabilidade em que se 
vivencie a afetividade e a sociabilidade gays, acaba jogando-os para lugares 
escuros e marginais em que a subjetividade sexual é mais premente. 12 

 

Esses defensores do preconceito, na prática, estão defendendo e aprovando as 
humilhações, os espancamentos e os assassinatos de indivíduos 
"homoeroticamente inclinados". Ou seja, como sempre, em nosso país, nem 
sempre o crime é crime, depende de quem o pratica. Lê-se [...] que o homófobo 
é um cidadão de bem, apesar de humilhar, espancar e até matar pessoas 
homoeroticamente inclinadas. Não sou dado a efusões; mas não posso evitar: 
“Ai, que vergonha eu sinto deste meu país!”.13 
 
 

3- Post Visibilidade: na descrição dos blogs temáticos gays a palavra visibilidade 

é recorrente, traduzindo assim um dos principais desejos dessa blogosfera. São 

denominados posts visibilidade aqueles que têm como objetivo difundir a cultura 

gay, suas manifestações e suas conquistas. Esses posts têm a finalidade de 

promover atos políticos e culturais como as famosas paradas gays, informar os 

resultados obtidos pelos movimentos organizados, apontar as pautas 

relacionadas aos LGBTs que estão em discussão no campo político e social, 

além de esclarecer aos leitores a importância das manifestações como forma de 

dar visibilidade a esse público. Os posts seguintes explicam a importância dos 

protestos como ferramenta para alcançar visibilidade e ressaltam a importância 

de autoridades que se posicionam a favor da causa gay. 

 

Uma parada da diversidade é como uma grande festa, como um carnaval, que 
traz visibilidade a esse seguimento da sociedade: LGBT’s e simpatizantes. Na 
verdade não luta diretamente por direitos legislativos: não dá para fazer isto 
dançando atrás de um trio elétrico na multidão. Mas clama por reconhecimento 
de sua natureza frente à sociedade, para quem esta é direcionada. É como um 
“Nós estamos aqui e merecemos mais direitos, afinal somos seres humanos 
também”. 14 
 
 
Direitos concedidos ou não, é inegável que Obama é o presidente mais 
simpático aos LGBTs que os EUA já tiveram, e que é importantíssimo que um 
dos mais influentes políticos do mundo se posicione a seu favor. O discurso de 
ontem, definitivamente, já entrou para a história, mesmo que alguns estejam 
insatisfeitos com as muitas promessas e poucas atitudes.15 

                                                 
12 Disponível on-line em http://evolucaolgbt.blogspot.com/2010/02/e-o-meio-gay-podre-parte-i_20.html 
13 Disponível on-line em http://consciencialesbica.blogspot.com/2009/12/o-patria-amada-idolatrada-e-
homofobica.html - acessado em 24/03/2010 
14 Disponível on-line em http://notasimpacientes.wordpress.com/2009/09/26/a-importancia-de-lutar-pelos-nossos-
direitos/ - acessado em 24/03/2010 
15 Disponível on-line em http://homomento.wordpress.com/2009/10/11/destaque-da-semana-muita-visibilidade/ - 
acessado em 24/03/2010 
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4- Post Conscientização: como a própria nomenclatura sugere, as postagens que 

apresentam esse caráter têm como objetivo promover uma conscientização 

política e social tanto dos LGBTs quanto das demais singularidades presentes na 

sociedade. Entre os assuntos encontrados nesse estilo de post está a 

reivindicação por direitos que não são acessíveis e comportados a essa força 

social, textos que visem conscientizar o público LGBT da importância da 

produção discursiva como forma de promover uma mudança de pensamento, 

além de esclarecimentos sobre as formas de preconceitos enfrentadas por esse 

público, como a homofobia e suas conseqüências. Os posts abaixo reforçam 

nosso pensamento e traduzem um dos desejos da blogosfera lgbt brasileira, 

promover uma conscientização coletiva e consequentemente alcançar uma 

mudança de pensamento. 

 

Por fim, convém lembrar que acho que já está na hora de mudarmos o disco 
de "você concorda ou discorda da homossexualidade?" Até porque, você 
concordando ou não com o que os outros são ou fazem na cama, não vai mudar 
em nada o fato de eles continuarem existindo enquanto tal antes de você chegar 
na Terra, durante sua estada aqui e quando você partir daqui. Portanto, penso 
que o debate agora não é se você concorda ou não, acha certo ou não, mas 
sim, em entender a natureza humana como um todo em sua multiplicidade de 
manifestações. 16 
 

 
Nada mais nada menos do que, para os homossexuais, são efetivamente suas 
manifestações emotivas mais comuns. Independente dos encontros íntimos, 
realizados consensualmente por dois indivíduos em busca de satisfação de seus 
desejos, o que homems e mulheres gays buscam e se mobilizam cada vez mais 
é justamente ter o mesmo direito que heteros, quando envolvidos em suas 
comoções coletivas, se permitem: externarem seus afetos sem se sentirem 
julgados ou ameaçados ao abraçar e beijar o amigo demonstrando alegria e 
contentamento. 17 
 
 
Outra instituição que me deixa furioso é a Igreja, e sua hipocrisia. Sempre que 
falamos de direitos homossexuais, a Igreja sempre vem se manifestar nos 
apontando o dedo, dizendo que somos contra a natureza, e que destruímos a 
instituição que é a família. Nós? Nós destruímos a instituição familiar? Muitos 
de nós só estamos em busca de montar nossa própria família e nada, mas, não 
precisamos da aprovação da Igreja.18 

 

                                                 
16  Disponível on-line em http://evolucaolgbt.blogspot.com/2010/03/chico-xavier-homossexualidade-e-os.html - 
acessado em 24/03/2010 
17 Disponível on-line em http://homofobiajaera.wordpress.com/2010/01/22/como-sabemos-que-somos-do-bem/ 
18 Disponível on-line em http://respeitogay.blogspot.com/2009/12/casamento-gay.html - acessado em 24/03/2010 
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5- Post Comportamento: as postagens que compreendem esse estilo têm como 

pauta assuntos referentes ao modo de vida levado pelas inúmeras subjetividades 

(subculturas) pertencentes ao universo LGBT, são colocados em discussão suas 

dinâmicas relacionais, os conflitos e as alegrias resultantes das relações homo 

afetivas, além de peculiaridades que compreendem esse universo. Esses posts 

apresentam um caráter altamente cultural aspecto que contribui diretamente na 

desmistificação de velhos conceitos, tabus e paradigmas relacionados à 

população LGBT. O primeiro post apresenta explicações acerca da origem do 

termo Lésbica e seus desdobramentos enquanto no post seguinte há um 

esclarecimento sobre os modelos de relação existentes no universo sexual 

LGBT. 

 

 [...] o preconceito contra o homossexualismo feminino ainda persiste na 
sociedade e nas leis que ainda fecham os olhos para sua existência. [...] A 
expressão lesbianismo deriva de Lesbos, ilha grega que tinha como chefe uma 
poetisa de nome Safo. Esta musa escreveu versos que contam livremente o 
amor entre mulheres e, seus amores e paixões por sua companheiras ( seis 
séculos atrás). Daí os nomes safismo, sáfico, safista e lesbismo, lesbianismo, 
lesbiana, lésbica, passarem a ser usados como sinônimos de tribadismo (ato de 
uma mulher “roçar” em outra).19 
 

    

Na relação homossexual existem três padrões básicos. Os que preferem ser 
ativos [...] os passivos. Os versáteis. Por causa da nossa cultura machista, 
muitos gays supervalorizam sua condição de ativo e gostam de desqualificar os 
passivos. Alguns homossexuais e pessoas que desconhecem a realidade do gay 
associam ser passivo com ser feminino, o que não é verdade. Existem muitos 
gays ativos que são efeminados bem como existem muitos gays passivos 
masculinizados. Além do uso das genitálias para fazer sexo, há muita troca de 
carinho nas suas relações sexuais.20 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir das discussões e dos estudos desenvolvidos no decorrer de nosso texto é 

possível inferir que os desejos e anseios da blogosfera LGBT brasileira perpassam pelos 

âmbitos político, cultural e social. O discurso que ecoa nessa blogosfera busca a 

igualdade de direito entre as singularidades sociais, a liberdade de expressão, a mudança 

                                                 
19 Disponível on-line em http://lesboworldblog.blogspot.com/2010/01/homossexualidade-feminina.html - acessado 
em 24/03/2010 
20 Disponível on-line em http://tvhg.blogspot.com/2010/03/enquete-passivo-ou-ativo.html - acessado em 24/03/2010 
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de concepções que subordinam os homossexuais frente ao pensamento heteronormativo, 

prega a valorização da diversidade e acredita no poder da produção discursiva como 

ferramenta de transformação social.  

 

Além das conclusões formuladas acima, podemos pensar em outra hipótese de desejo 

dessa força social partindo de uma lógica filosófica, nesse caso a blogosfera LGBT teria 

como desejo tornar os discursos favoráveis à causa LGBT algo comum, transmitir as 

idéias e os valores culturais desse público como um hábito, ou melhor, por meio de 

representações (perfomances) que seriam produzidas e reproduzidas na lógica do 

comum, ou seja, compartilhada com as demais singularidades que compõe a multidão, 

fato que possibilitaria a reconfiguração de conceitos, opiniões, idéias, e 

consequentemente resultaria em uma mudança de pensamento, tornando possível a 

constituição de uma sociedade de caráter plural e que valoriza a diversidade.  
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