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RESUMO 

 

Nesta monografia estuda-se a emergência das narrativas contra-hegemônicas no 
ciberespaço. Por narrativas contra-hegemônicas compreende-se aquelas que são 
produzidas por grupos que não se sentem representados na mídia ou que criam um 
discurso que vai de encontro com o que está presente na mídia hegemônica, como é 
o caso da narrativa da assexualidade. A hipótese que nos move é que essa 
emergência tem lugar em decorrência da processualidade da midiatização e, nela, o 
ciberespaço. Para tanto, começamos contextualizando o se entende por narrativa e 
sua importância para a formação de identidade, assim como explora-se o quadro 
teórico da midiatização e a nova ambiência tecnológica, utilizando o ciberespaço 
como ambiente no qual as narrativas contra-hegemônicas ascendem. Trata-se de 
um estudo de caso, aqui compreendido como um método de pesquisa que envolve 
um exame detalhado e aprofundado de um objeto, bem como de suas condições 
contextuais relacionadas. O objeto de estudo tem por recorte dez excertos que nos 
permitem identificar a evolução da narrativa da assexualidade na mídia. 

 
Palavras-chave: Narrativa; midiatização; sexualidade na mídia; assexualidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

ABSTRACT 

 

In this monograph we study the emergence of counter-hegemonic narratives in 
cyberspace. Counter-hegemonic narratives are those that are produced by groups 
that do not feel represented in the media or that create a discourse that goes against 
what is present in the hegemonic media, such as the asexuality narrative. The 
hypothesis that drives us is that this emergence takes place as a result of the 
process of mediatization and, in it, cyberspace. To this end, we begin by 
contextualizing what is narrative and its importance for identity formation, as well as 
exploring the theoretical framework of mediatization and the new technological 
ambience, using cyberspace as the environment in which counter-hegemonic 
narratives rise. This is a case study, understood here as a research method that 
involves a detailed and in-depth examination of an object as well as its related 
contextual conditions. The object of study has ten excerpts that allow us to identify 
the evolution of the narrative of asexuality in the media. 
 

Keywords: Narrative; mediatization; media sexuality; asexuality. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Antes de fazermos as considerações iniciais deste trabalho monográfico, 

questiono ao leitor: você sabe o que é assexualidade? Esta foi a pergunta que fiz há 

cerca de um ano e meio em sala de aula, para colegas e professor. A resposta que 

obtive foi a falta de conhecimento sobre o assunto. Diante disso, continuei a 

questionar sobre a assexualidade para amigos e familiares e, logo, para colegas 

pertencentes ou estudioso da comunidade queer1. O resultado foi o mesmo e passei 

a indagar o motivo desse conhecimento ser comum a mim, porém não à grande 

parte daqueles que me rodeiam, o que me levou a refazer meu trajeto dentro da 

comunidade LGBT+ como membro, mas também como observadora. A partir desse 

caminho, percebi que a mídia foi para mim — e é para muitos — uma peça essencial 

na descoberta do colorido e abundante universo das sexualidades e gêneros fora do 

padrão heteronormativo2. 

A identidade sexual é uma parte importante da vida da maioria das pessoas. 

Alguns aspectos vêm naturalmente, mas muitos fatores do comportamento sexual 

são determinados culturalmente. Arquétipos de atratividade, rituais de namoro e 

expectativas de relacionamento são estipulados pela cultura na qual o indivíduo está 

inserido. Os comportamentos e padrões sexuais atuais são assimilados pelos jovens 

à medida que amadurecem. Nas sociedades modernas, a mídia se torna uma 

importante fornecedora de modelos e normas sexuais e de gênero, assim como as 

tecnologias de comunicação interativa, tais como redes sociais e comunidades 

online, também disponibilizam acesso fácil à informação e pessoas que podem 

apresentar, reforçar ou participar de comportamentos sexuais. 

Tendo isso vista, passamos a pensar academicamente a relação entre mídia e 

assexualidade. Não há como negar que a sociedade vive um tempo de imersão 

midiática baseado no avanço tecnológico constante que concretiza o mundo virtual e 

este, por sua vez, molda o real. Conseguimos desenhar o que é a sociedade 

midiatizada a partir do ponto que a comunicação é um segmento criado por meio da 

                                                
1 Queer é um termo genérico para orientações sexuais e identidades de gênero que não são 

heterossexuais e/ou não são cisgênero. Originalmente significando "estranho" ou "peculiar", o termo 
queer era usado pejorativamente até ser agregado pela comunidade LGBT+. 
2 Heteronormatividade é a crença de que a heterossexualidade, baseada na binaridade de gênero, é 

a norma ou orientação sexual padrão ou seja pressupõe que as relações sexuais e conjugais sejam 
mais adequadas entre pessoas do sexo oposto. Uma visão "heteronormativa", portanto, envolve o 
alinhamento de sexo biológico, sexualidade, identidade de gênero e papéis de gênero. 
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interação de indivíduos que precisam de técnicas para formar diálogos. Em outras 

palavras, o ser humano está constantemente buscando seus iguais para suprir suas 

necessidades físicas e emocionais de forma que os novos aparelhos e modelos de 

interação foram e continuam sendo construídos para atender primordialidades que 

ainda não foram remediadas ou que estão surgindo com o avançar dos tempos. 

Utilizando uma lógica própria da mídia, que oferta sentido, título e imagem, a 

assexualidade sai do padrão histórico de construção de narrativas de gênero e 

sexualidade — antes expressas em formas de manifestações presenciais — e a 

pesquisa irá tentar identificar a razão desta discussão estar na rede. A partir da 

utilização da internet como ferramenta de midiatização e estratégia de colocar os 

indivíduos publicamente no espaço e tempo, questiona-se: afinal, como acontece a 

midiatização da assexualidade e a construção de narrativas contra-hegemônicos no 

ciberespaço? 

Dessa forma, foi estabelecido um caminho metodológico que permite a 

percepção de pistas discursivas para responder a essa pergunta, levando em conta, 

além das teorias que serão discutidos, as abordagens culturais. O primeiro capítulo 

teórico traz uma reflexão sobre o conceito de narrativa no decorrer do tempo e sua 

relação com a comunicação. Após compreender suas particularidades e relevância, 

inicia-se um registro de sua importância na formação de identidade — mais 

precisamente da identidade queer — a partir do que Bruner (2001) chama de 

narrativas da vida. Por fim, conceitua-se hegemonia e contra-hegemonia, a fim de 

estabelecer a assexualidade como uma narrativa contra-hegemônica. 

O segundo capítulo de teoria insere a midiatização e, a partir dela, a 

cibercultura. Segundo Fausto Neto (2006), há um novo modelo de interação na 

sociedade midiatizada que já não é mais estabelecido por laços sociais, mas por 

ligações sociotécnicas. Ou seja, a midiatização não acontece apenas quando se 

está produzindo e recebendo informação, acontece também quando comentamos 

sobre ela, quando tiramos o produto comunicacional do meio e o colocamos no 

convívio com outras pessoas. A partir desse conceito, a midiatização começa a 

conversar com o conceito de ciberespaço, que é definido por Pierre Lévy (2000) 

como um  

(...) novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial dos 
computadores. O termo especifica não apenas a infraestrutura material da 
comunicação digital, mas também o universo oceânico de informações que 
ela abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse 
universo (LÉVY, 2000. p. 17). 
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A partir da consolidação da internet e, consequentemente, da cibercultura, 

grupos sociais têm se organizado com maior dinâmica e agilidade por meio de sites 

e comunidades online, fazendo com que a dispersão geográfica não seja um 

impedimento quando o interesse é comum. No ciberespaço, os indivíduos têm a 

capacidade de produzir e compartilhar todos os tipos de informação entre seus 

semelhantes, exercendo os três princípios básicos da sociedade da informação 

lançados por Lemos (2006): “emitindo, na produção de conteúdo, conectando, em 

processos coletivos e colaborativos, produzindo inteligências coletivas e alterando 

as condições de vida, reconfigurando a cultura e a vida social” (LEMOS, 2006, p. 46, 

grifo nosso). 

Ambas as vertentes de estudo apresentadas possuem forte influência em como 

a sociedade compreende questões éticas e morais, dentro disso, este trabalho 

concentra-se na midiatização da assexualidade e busca compreender a importância 

da mídia e da cibercultura para a emergência e emancipação de narrativas contra-

hegemônicas, com foco no exemplo da assexualidade, pois compreende-se que a 

orientação sexual se expressa no ciberespaço em busca de consolidação. 

O terceiro e último capítulo teórico é concentrado no conceito de assexualidade 

e como sua narrativa está sendo composta. A pessoa que se identifica como 

assexual experimenta pouca ou nenhuma atração sexual, porém esta definição foi 

construída gradualmente e até hoje sofre questionamentos de seu caráter como 

orientação sexual. Além da sondagem da sexualidade na mídia, será apresentado 

um resgate da assexualidade em outros campos de pesquisa, principalmente da 

psicologia, pois foi a partir desses estudos, juntamente com a popularização da 

internet, que a assexualidade passou ser difundida midiaticamente. 

Por fim, caso a sua resposta para a pergunta que aparece no início deste 

excerto tenha sido não, passa-se a ser compreendido o porquê de trabalhos como 

este serem necessários. A proposta da pesquisa é analisar, pelo viés da teoria da 

midiatização, e do conceito de ciberespaço, a construção da narrativa da 

assexualidade por meio de canais online que permitem o estudo, a difusão e a 

validação da mesma como orientação sexual. Desde que a internet abriu espaço 

para manifestações sociais e individuais, a sociedade não está mais presa ao que a 

mídia convencional tem como pauta. Com este ambiente, além de expor ideias e 

opiniões, os indivíduos podem encontram semelhantes e, assim, criar comunidades, 
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o que permite que particularidades tenham a possibilidade de serem vistas como 

realidades sociais para além de pequenos grupos. Ou seja, a nova ambiência 

tecnológica possibilita a construção e fortalecimento de narrativas contra-

hegemônicas. A assexualidade é um desses discursos emergentes que buscam 

validação por meio de estudos e debates online, destacando-se das demais 

orientações devido ao fato de ser a única até então a surgir nessa nova realidade 

tecnológica.   
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2 NARRATIVA HEGEMÔNICAS E CONTRA-HEGEMÔNICAS 

 

“Narrativa é discurso,  
e a principal regra do discurso  

é que deve haver um motivo  
para que o mesmo se distinga do silêncio” 

- Jerome Bruner 

 

Neste capítulo, vamos conceber as noções sobre narrativa necessárias para 

que possamos, seguidamente neste trabalho, compreendermos a emergência do 

discurso contra-hegemônico da assexualidade. Inicialmente vamos buscar 

conceituar narrativa a partir da revisão de autores como Genette (2008), Aristóteles 

(1997), Lyotard (2004) e Prince (1999), assim como seu movimento na comunicação 

com Motta (2007, 2013). Em seguida, iremos explorar a implicação da narrativa na 

construção de identidade com base em Brockmeier e Carbaugh (2001) e Bruner 

(1997, 2001) e os conceitos de hegemonia e contra-hegemonia em Williams (1979) 

e Gramsci (2012). Com base na leitura desses autores, buscaremos compreender 

como narrativas antes inexistentes ou ignoradas passam a ganhar visibilidade e 

adquirir validade. 

 

2.1 O que são narrativas 

 

Dentro da esfera da literatura, a narrativa pode ser definida simplesmente como 

“(...) a representação de um acontecimento ou de uma série de acontecimentos, 

reais ou fictícios, por meio da linguagem, e mais particularmente da linguagem 

escrita” (GENETTE, 2008, p. 265). Porém, ainda que essa definição seja de fácil 

compreensão e atenda às necessidades de certas áreas de estudo da narrativa, ela 

nos remete à outras questões, pois não impõe a demarcação necessária para que 

possamos compreender seus critérios de existência, atuação e efeitos. 

De modo geral, a narrativa é tanto uma categoria culturalmente reconhecida 

que influencia nossa escolhas de ler, ver ou ouvir materiais quanto um conceito 

analítico projetado por narratologistas3. Nas conversas cotidianas, falamos sobre 

romances (um gênero literário específico), sobre contos (relato intencionalmente 

falso) ou sobre histórias corriqueiras, significando formas compactas de narrativa —  

                                                
3 Narratologistas são aqueles que estudam a disciplina de ciências humanas dedicada ao estudo da 

lógica, princípios e práticas de representação narrativa. 
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tais como fofocas, anedotas, notícias, fábulas ou crônicas ficcionais — ao invés do 

conceito técnico abstrato que os narratologistas impõe. Ou seja, quase nunca 

usamos a palavra "narrativa" fora das discussões acadêmicas, ainda que ela esteja 

o tempo todo conosco. Ninguém entra em uma livraria e pede “uma narrativa”, 

porque o que importa para leitor são os gêneros narrativos individuais, como 

historiografia, biografia, ficção científica ou fantasia, e não a categoria geral a qual 

todos se submetem.  

Não foi até a década de 1960 que os teóricos como Todorov4, Barthes5 e 

Genette6 começaram a debater oficialmente sobre a narrativa: seus predecessores 

discutiram, em vez disso, contos populares, mitos ou o romance — discussões estas 

que auxiliaram e influenciaram a narratologia, estudo este que foi definido por Motta 

(2007) da seguinte forma: 

 

A narratologia é a teoria da narrativa. Abarca também os métodos e os 
procedimentos empregados na análise das narrativas humanas. É, portanto, 
um campo e um método de análise das práticas culturais. Como a 
concebemos aqui, a narratologia é um ramo das ciências humanas que 
estuda os sistemas narrativos no seio das sociedades. Dedica-se ao estudo 
das relações humanas que produzem sentidos através de expressões 
narrativas, sejam elas factuais (jornalismo, história, biografias) ou ficcionais 
(contos, filmes, telenovelas, videoclipes, histórias em quadrinho) (MOTTA, 
2007, p. 144). 
 

A partir dessa definição, entende-se que avaliar o status narrativo de um texto 

não é uma indagação que devemos conscientemente responder por uma questão 

prática, mas uma questão teórica que permite aos narratologistas delimitar o objeto 

de seu estudo e isolar as características relevantes à sua investigação. No caso do 

presente trabalho, buscamos compreender a narrativa como um todo para 

seguidamente entender como as narrativas contra-hegemônicas emergem a partir 

de um olhar sobre a assexualidade.  

                                                
4 Tzvetan Todorov (Bulgária, 1939) vem da tradição formalista russa e contribuiu para o 

desenvolvimento do estruturalismo literário. Ele examinou a noção do símbolo e redefiniu os 
conceitos fundamentais da semiótica. 
5 Roland Barthes (França, 1915) foi um influente filósofo e crítico literário francês, que explorou a 

teoria social, antropologia e semiótica, a ciência dos símbolos e estudou seu impacto na sociedade. 
Seu trabalho deixou uma impressão nos movimentos intelectuais do estruturalismo e do pós-
estruturalismo. 
6 Gérard Genette (França, 1930) é um estudioso da literatura e teórico estruturalista que teve um 

amplo impacto no desenvolvimento da narratologia. Embora a narratologia tenha sido estabelecida 
como um campo de estudo antes de Genette, ele desenvolveu uma terminologia para descrever o 
funcionamento da narrativa que se tornou universal. 
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Neste primeiro capítulo, iremos trazer discussões acerca da narrativa, fazendo 

uma breve recapitulação das definições da palavra que tem relevância para o modo 

que trataremos narrativa neste estudo e a sua forma de ação na mídia. 

Seguidamente, iremos explanar as narrativas hegemônicas e contra-hegemônicas e 

suas influências na criação de valores e identidade. Dessa forma, tendo em vista a 

importância da compreensão da evolução do estudo da narrativa para este trabalho, 

iniciaremos com um breve resgate de conceitos que influenciam no que entendemos 

por narrativa, seu papel na mídia e como ela é aplicada no objeto de estudo da 

pesquisa, pois 

 

Imenso é o conjunto das narrativas que contêm imagens conceituais ou 
arquetípicas, reconhecidas por diversos autores com distintos enfoques 
teóricos como vitais para a evolução da humanidade e para a formação da 
identidade do ser humano, na medida em que espelham conteúdos 
intrínsecos ao próprio ser (PASSERINI, apud PROFETA, 2017, p. 30). 
 

Aristóteles é considerado o primeiro a aplicar o raciocínio lógico e ordenado à 

investigação de narrativas em seu estudo sobre poética, a fim de identificar suas 

diferentes estruturas e componentes. Ainda que ‘narrativa’ não seja explicitamente 

definida em sua obra Poética (1997), as definições de Aristóteles de tragédia, épico 

e comédia dão uma noção clara de como uma narrativa deve ser construída, ou 

seja, linearmente. O filósofo grego escreve que os eventos dentro da trama têm um 

resultado mais efetivo para o leitor quando “(...) decorrendo uns dos outros, são, não 

obstante, fatos inesperados, pois assim terão mais aspecto de maravilha do que se 

brotassem do acaso e da sorte” (ARISTÓTELES, 1997, p. 29). 

Dentre seus diversos trabalhos, é interessante para esta pesquisa destacar o 

conceito de mimese, ao qual podemos dar uma definição simples como a 

reprodução ou retrato de ações e comportamentos — Platão e Aristóteles falaram da 

mimese como a representação da natureza. Segundo a teoria platônica, toda criação 

artística é uma forma de imitação daquilo que realmente existe no "mundo das 

ideias", o que faz com que as coisas concretas que o homem percebe em sua 

existência sejam reflexos distorcidos desse ideal. Portanto, o pintor, o ator, o músico 

e o escritor são imitadores de uma imitação, duas vezes afastados da verdade. 

Aristóteles, falando de tragédia, enfatizou que a mimese era composta por uma 

imitação de uma ação, de forma que um artista, ao selecionar e apresentar seu 

material com habilidade, pode propositadamente procurar "imitar" a ação da vida. 
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Mais profundamente, mimese é um modo de representação no qual a relação 

entre o símbolo que representa e o objeto no mundo que é representado é imitativa, 

isto é, a representação apenas se assemelha à o que representa (ARISTÓTELES, 

1997). A narrativa retrata uma ilusão da realidade em termos de o que poderia ser 

ou acontecer, sendo existente a necessidade de criar verossimilhança. 

Ainda em relação à mimese, pode-se percebê-la a partir da narrativa clássica 

utilizada principalmente no cinema, no qual se apresenta como uma mimese 

idealista — ao invés de lógica, como a de Aristóteles —, mas segue os mesmos 

preceitos básicos de representação (TIERNO, 2002). A diferença entre elas, e que 

aqui se faz de grande relevância, é que a mimese da narrativa clássica apresenta 

uma realidade que deveria ser e não a que poderia ser. Em uma história, os eventos 

que marcam a trama do personagem e as decisões e ações que ele escolheu tomar 

em cada um deles criam uma nova realidade ao final da narrativa. Dessa forma, 

dizer que a mimese propõe uma representação da vida como deveria ser, significa 

que o sistema clássico é um método poético narrativo com a intenção primordial de 

manipular o espectador para adotar um conjunto específico de ideias ou regras 

morais. Isso pode significar tanto efeitos positivos quanto negativos, tendo em vista 

a possibilidade de criar movimento contrários uns aos outros e, dessa forma, gerar 

conflitos ou a capacidade de criar integração de minorias com o público geral por 

meio de narrativas positivas, informativas e de fácil entendimento. 

Podemos notar a aplicação dessa ideia com o teórico francês Jean-Francois 

Lyotard ao invocar as “grandes narrativas” de seu livro A condição pós-moderna 

(2004), no qual resumiu uma série de visões que estavam sendo desenvolvidas na 

época, como a crítica das formas institucionais e ideológicas do conhecimento. 

Lyotard traz este conceito como a narrativa existente dentro da própria narrativa, que 

concede significado histórico, experiência ou legitimação à sociedade. Nos tempos 

tribais, por exemplo, mitos e lendas formavam conhecimento por intermédio da 

contação de histórias, de forma que a narrativa não apenas explicava, mas validava 

o saber. Já as grandes religiões do mundo feudal — cristianismo, islamismo e 

budismo — institucionalizaram esse conhecimento narrativo e o monoteísmo investiu 

em contar a história de um sujeito unitário extramundano como agente central da 

sua crença. Porém, visto da perspectiva pós-moderna de Lyotard, “(...) a questão da 

legitimação do saber coloca-se em outros termos” (LYOTARD, 2004, p. 69), pois as 

grandes narrativas perderam sua credibilidade e são tidas como antiquadas e 
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opressivas, pois entende-se, hoje, que todo o conhecimento se torna narrativa e 

toda narrativa se torna conhecimento. 

Seguindo em paralelo à literatura, o desenvolvimento dos estudos narrativos 

tem concedido maior importância para o que Genette (2008) aponta como “(...) o 

aspecto singular, artificial e problemático do ato narrativo” (GENETTE, 2008, p. 265). 

A partir desta percepção, a narrativa, antes percebida apenas como um campo de 

estudo das humanidades, tem adquirido visibilidade e relevância em todos os 

lugares. Encontramos a narrativa nos estudos científicos, na medicina, no direito, na 

política e até mesmo na ciência cognitiva. Tal expansão fez com que o significado da 

palavra fosse alterado, abarcado, seccionado e discutido. 

Gerald Prince (1999) vai mais longe e considera o uso contemporâneo do 

termo “narrativa” como um dispositivo de cobertura, uma maneira de evitar posições 

fortes. Ele exemplifica que podemos usar a palavra "narrativa" em vez de 

"explicação" ou “ideologia” por não ser tão firme ou pode-se falar de uma "narrativa" 

à "teoria", por soar menos científico. Segundo Prince (1999) “a noção de narrativa é 

repetidamente chamada a caracterizar este ou aquele domínio, prática, ou objeto e 

[...] a narrativa se torna uma das redes hermenêuticas mais comuns de nossa 

tempo.7 (PRINCE, 1999, p. 45, tradução nossa) 

Outro teórico da narrativa, Peter Brooks (2004), atribui a crescente 

popularidade da palavra para uma causa mais positiva. Em entrevista para a revista 

The New York Times, o professor expressou que o termo ‘narrativa’ foi, realmente, 

banalizado pelo uso excessivo, mas que este fato é um reconhecimento de que a 

narrativa é uma das principais formas de organizar nossa experiência no mundo e 

critica que psicólogos e filósofos estão negligenciando tal ferramenta cognitiva 

(BROOK, 2004). 

Enquanto a tendência atual é dissolver a narrativa como sinônimo de 

representação, experiência, interpretação ou simplesmente conteúdo, os estudiosos 

da narrativa são desafiados a construir um conceito que distingue usos literais de 

usos metafóricos. Tal definição deve impedir o descontrole do uso do termo, mas 

também deve auxiliar na compreensão dos conceitos que formam a narrativa e 

como estudá-la. Invariavelmente, a narrativa é inerente à história da humanidade, 

                                                
7 “The notion of narrative is repeatedly called upon to characterize this or that domain, practice, or 

object and [...] narrative becomes one of the most common hermeneutic grids of our time (PRINCE, 
1999, p. 45). 
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desde a comunicação entre indivíduos e formação de grupos até a passagem de 

saberes e experiências que auxiliaram e continuam a ajudar na construção do 

mundo como hoje o percebemos. Sua presença se faz em todos os tempos, 

sociedades e culturas, sendo essencial para a continuação de tradições e 

manutenção transformativa de regras morais. 

 

2.2 Narrativa e Comunicação 

 

Ainda que a narratologia não seja algo novo — pelo contrário, sua origem vai 

além do próprio nome como vimos anteriormente com o resgate da estrutura 

apresentada por Aristóteles —, o estudo sobre narrativas dentro do jornalismo é 

mais incomum, embora tem sido feito com maior assiduidade recentemente. Um dos 

nomes responsáveis por isso é Luiz Gonzaga Motta (2007, 2013), o qual 

compreende que a narrativa 

 

(...) continua sendo uma forma importante (se não a principal) de 
experimentação do mundo. Ela nos oferece um teste coerente para a 
complexidade da vida, da política, da economia, das tragédias e comédias. 
Mais que representar, as narrativas constituem a textura da experiência, 
permitem instituir o mundo, a política, a economia, as ciências, as religiões. 
Sobrepõem-se umas às outras, interatuam, são continuamente postas à 
prova, refeitas e substituídas por novas narrativas. São esboços instáveis e 
provisórios que refazemos sem cessar. Emaranhado de mantos que 
constitui a textura social e recobre a vida de sentidos, modelos éticos e 
estéticos, enredos, personagens com os quais nos identificamos ou 
rechaçamos (MOTTA, apud IUAMA, 2015, p. 5). 
 

Este conceito, ao ser aplicado na comunicação midiática, nos permite 

compreender que a narrativa jornalística nos possibilita a experiência de uma 

realidade a qual não podemos nos aproximar fisicamente, mas não por isso deixa de 

ser menos verdadeira ou que possua menor importância. A partir do contato por 

meio da mídia, o espectador tem a oportunidade de desenvolver conhecimentos e 

construir ideias de modo acelerado e facilitado, pois, segundo Motta (apud LARA 

GOMES e PICCININ, 2019, p. 193), “(...) narrativas são formas de experimentação 

sucessivas e permanentes da realidade cotidiana”. O autor continua: 
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Narrativas, ao contrário do que dizia W. Benjamin, proliferam hoje na mídia 
mais que qualquer outro ambiente: no jornalismo, telenovelas, filmes, talk-
shows, blogs, orkuts. E continuam encantando audiências. Mais do que 
nunca, assistimos a uma profusão de romances, contos, biografias que 
consumimos incessantemente (MOTTA, apud GOMES; PICCININ, 2019, p. 
193). 
 

O poder da mídia reside não apenas nas notícias que são transmitidas na 

televisão, rádio, jornais ou em qualquer veículo nos quais declarações aparecem. As 

mensagens propagadas possuem relação com o "mundo real", não só no conteúdo, 

mas na forma; isto é, na maneira como a palavra é incorporada em modelos 

inquestionáveis e despercebidas na narração e depois transfigurada, não mais um 

assunto para discussão, mas uma premissa de qualquer conversa.  

De um modo geral, as pessoas não veem as notícias como elas acontecem, ao 

contrário, elas assistem, ouvem ou leem sobre elas, da mesma forma como os pais 

não experimentam diretamente o dia de seus filhos na escola, mas aprendem com o 

que é transformado em uma história pela criança. Assim, as próprias crianças 

aprendem que os relatos de sua vivência devem ter certas qualidades formais iguais 

às de contos de fadas e lendas que lhes eram contadas. Seguindo com o exemplo 

das histórias infantis, poderíamos contar o final da história da Chapeuzinho 

Vermelho, no qual o lobo come a vovó e o caçador a salva cortando a barriga do 

animal ou podemos dizer simplesmente que o caçador matou o lobo. O final é o 

mesmo, porém a forma de relatar e as informações que são escolhidas para irem ao 

público fazem uma grande diferença no resultado final. 

A comunicação social atua de forma similar. A mídia não oferece meninas de 

capa vermelha, lobos e caçadores, mas adaptam suas narrativas para histórias 

reais. Notícias e reportagens não são fictícios, mas são convencionais e convenções 

ajudam a tornar as mensagens legíveis. Eles o fazem de maneiras que se encaixam 

no mundo social dos espectadores, pois os padrões de aceitação ou formas de 

construir ou desconstruir uma narrativa são diferentes para cada sociedade e tempo. 

Algumas das mais conhecidas convenções dentro da comunicação de nossos dias, 

tão constante que parecem atemporais, são inovações tecnológicas, as quais serão 

abordadas mais profundamente no decorrer desta pesquisa. Tais normas de 

narrativa midiática ajudam a tornar as mensagens culturalmente consonadas 

legíveis e as mensagens culturalmente dissonantes indizíveis, causando efeito em 

aumentar ou diminuir o valor das mensagens que transmitem e moldar e estreitar o 

alcance de quais tipos de verdades podem ser contadas. 
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Tendo isso em vista, podemos utilizar das justificativas de Motta (2013) para 

entender a necessidade de estudar as narrativas, pois dessa forma podemos “(…) 

compreender como os homens criam representações e apresentações do mundo” 

(MOTTA, 2013, p. 32, grifo do autor), assim como 

 

(...) entender quem somos: Nossa vida, nossa identidade, é uma narrativa 
pessoal. Estamos sempre contando histórias de nós mesmos, enviando 
mensagens diversas, por meio de diários, e-mails, tuítes, mensagens nas 
redes sociais, em geral, etc. Por meio dessas histórias que contamos de 
nós mesmos estamos construindo um autossignificado singular: "nosso eu 
se transforma em um conto, um relato valorativo. Podemos estudar as 
narrativas, portanto, para compreender esse conto (MOTTA, 2013, p. 27, 
grifo do autor). 
 

Dessa forma, a narrativa vai para além da contação de histórias sobre a vida e 

passa a fazer parte da formação da mesma. Isso se aplica tanto no aspecto social, 

ou seja, em grande escala dando significado à grupos, quanto no âmbito individual, 

no qual o sujeito constrói sua identidade com base na sua vivência e, portanto, no 

que a mídia hegemônica e contra-hegemônica transfere ao público e sobre o 

público. 

 

2.3 Narrativa e Identidade 

 

Discutindo narrativa e identidade, Brockmeier e Carbaugh (2001) esclarecem 

que as narrativas da vida se transformam em um laboratório de possibilidades para 

a construção da identidade humana, sinalizando que os seres humanos estão 

sempre em formação. Ecoando a teoria do discurso narrativo de Bakhtin, os autores 

elaboram que a teoria bakhtiniana revelou analogias estruturais surpreendentes 

entre discurso novelístico, histórias de vida e memória autobiográfica, o que levou a 

novas concepções de mente multivocal e o eu dialógico. Em outras palavras, os 

textos continuamente se originam e apontam para outros materiais e os estudiosos 

afirmam que os textos podem construir histórias sobre uma vida em potencial, de 

forma que os textos literários podem ser aceitos como abertos, pois estes e não são 

finalizáveis, já que a realidade não se limita a apenas uma opção, dando abertura 

para significados e identidades e que vão além da capacidade de expressão da 

história. Brockmeier e Carbaugh (2001) trazem a teoria do discurso narrativo de 

Bakhtin, que sugere uma visão do ser humano como em constante construção de si 
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próprio, como sempre capaz de tornar falsa qualquer versão definitiva da identidade. 

Segundo os atores, Bakhtin passou a ver o romance como o gênero que oferece 

uma compreensão das pessoas exatamente dessa maneira, pois no romance, não 

importa quantas visões e interpretações de um personagem haja, algo sempre é 

deixado em aberto.  

 

Visto dessa maneira, podemos concluir que o estudo das narrativas da vida 
não está apenas ligado aos mundos reais e particulares da vida humana, 
mas se transforma em um laboratório de possibilidades para a construção 
da identidade humana8 (BROCKMEIER e CARBAUGH, 2001, p. 8). 
 

Nesse sentido, ao discutir as narrativas da vida, Bruner (2001) destaca o 

potencial de render novas interpretações, novas histórias — e a relevância de 

identificar “pontos de virada” (BRUNER, 2001), um conceito pelo qual, por meio do 

texto, os narradores podem identificar a vida e alterar episódios, por exemplo. 

Bruner (1997, 2001) propõe a ideia significativa sobre a produção da narrativa, 

entendida como um processo sociodiscursivo negociável, contando com sistemas 

simbólicos, isto é, construções socioculturais. Assim, as narrativas da vida e o 

autoconhecimento podem ser consideradas processos situados, desencadeando a 

construção da identidade. 

A ideia básica é que, ao ordenar experiências, moldar intenções, usar a 

memória e estruturar a comunicação, as narrativas estão em ação. Desde o início do 

desenvolvimento humano, as práticas narrativas fornecem dispositivos fundamentais 

que moldam a forma e o significado de nossas experiências. Como argumentou 

Bruner (1997), sempre que se trata de questões de identidade e, intrinsecamente 

interligadas a ele, memória autobiográfica, é necessário contar histórias. A história 

que contamos sobre nós mesmos e outros organiza nosso senso de quem somos, 

quem são os outros e como devemos nos relacionar. 

 

É mais fácil conviver com versões alternativas de uma história do que com 
premissas alternativas de um relato “científico”. Eu não sei, em um sentido 
psicológico profundo, por que isso deveria ser assim, mas tenho uma 
suspeita. Nós sabemos, a partir da nossa própria experiência de contar 
histórias consequentes sobre nós mesmos, que há um lado inelutavelmente 
“humano” na produção de significado. E nós estamos preparados para 
aceitar uma outra versão como “apenas humana” (BRUNER, 1997, p. 54, 

grifos do autor). 

                                                
8 “Viewed in this way, we may conclude that the study of life narratives is not only wedded to actual 

and particular human lifeworlds, but turns into a laboratory of possibilities for human identity 
construction” (BROCKMEIER e CARBAUGH, 2001, p. 8). 
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Essas práticas sociais, no entanto, como Moita Lopes (1998) indica, não são 

independentes das relações de poder. Isso significa que “(…) as identidades não 

estão nos indivíduos, mas surgem na interação entre indivíduos que atuam em 

práticas discursivas específicas em que estão posicionados” (MOITA LOPES, 1998, 

p. 310). Argumenta-se, portanto, que os significados construídos pelos participantes 

na interação devem ser o foco da investigação quando o objetivo é entender a 

identidade. E, como este sustenta, o uso de narrativas para desencadear reflexões a 

esse respeito é uma metodologia relevante. 

Sem dúvida, não se pode deixar de admitir que a comunicação em grande 

escala faz parte do mundo de hoje, principalmente nos países desenvolvidos, nos 

quais jornais e materiais impressos, a televisão, o rádio e a internet proporcionam 

entretenimento e são necessários para a vida cotidiana. Com as narrativas enviadas, 

destacadas e valorizadas, a mídia tem o poder de influenciar os desejos, opiniões, 

crenças e atitudes das pessoas. Instintivamente, cada indivíduo organiza o 

conhecimento adquirido sobre o mundo ao seu redor por meio de um processo de 

classificação que visa simplificar as informações, o que resulta na produção de 

esquemas cognitivos. Ou seja, são criadas representações da realidade, exibindo 

seus elementos e propriedades mais típicos e fundamentais. Esses esquemas 

ajudam a definir o básico do mundo e da civilização e possuem uma influência 

significativa na cognição social, desde a preparação do que naturalmente está por 

acontecer até a compreensão das situações e o controle das emoções e 

sentimentos. 

Esse processo, frequentemente baseado na tradição e resistente à mudança, 

produz muitas simplificações e generalizações, a partir dos quais são gerados 

estereótipos e estes, por sua vez, podem apresentar uma ideia incompleta, subjetiva 

e, até mesmo, falsa da realidade. O que as pessoas veem, ouvem e compreendem 

na mídia os ajuda a descobrir quem são e o que é valorizado em nossa sociedade. 

Partindo desse princípio, pode-se entender que a mídia tem muito poder para 

endossar identidades, assim como estereótipos, e, consequentemente, a aceitação 

delas por parte do grande público. 

Um exemplo de narrativa construída, e que perdura inconscientemente, é a 

caracterização dos vilões em animações infantojuvenis. Quando ponderamos sobre 

a existência de personagens homossexuais na Disney, a resposta pode ser 
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complicada, pois depende de como o espectador define o que é ser "gay". Se por 

gay, é compreendido um homem que é sexualmente e/ou romanticamente atraído 

pelo mesmo gênero, então não houve gays nos filmes de animação da Disney. 

Porém, se o termo passa a imagem de um homem com traços femininos, voz 

delicada e maneirismos extravagantes, a fase da “Renascença” da Disney tem 

muitos vilões que se enquadram. No documentário “Do I sound gay?” (THORPE, 

2014), o cineasta americano David Thorpe traz um recorte de alguns personagens 

de animações infantojuvenis que se encaixam no TV trope de “vilão afeminado”. Um 

exemplo explícito é o personagem Ele de As Meninas Super Poderosas da Cartoon 

Network, o demônio cruel de voz aguda que foi inspirado no diabo, veste um tutu 

rosa e botas de salto alto. "Os filmes precisam de vilões e, por muito tempo, o 

homem afetado, aristocrático e efeminado foi o vilão9". (THORPE, 2015, tradução 

nossa) declarou Thorpe em entrevista sobre o documentário para a revista Vice. 

O termo utilizado para se referir a esse fenômeno é conhecido como queer 

coding, que se refere à ideia de que um personagem está imbuído de características 

comumente afiliadas à comunidade LGBT+. Como no personagem Ele, sua natureza 

extravagante e seu vestuário feminino são todos codificados como queer, na medida 

em que o público é levado a interpretá-lo como pessoa queer sem que haja tal 

confirmação. Outros personagens queer-coded incluem Ryan Evans, de High School 

Musical, com suas roupas de cores vivas e personalidade melodramática, e Xena, a 

Princesa Guerreira, com seu desinteresse geral pelos homens e sua amizade íntima 

com a companheira de viagem Gabrielle. O uso de marcadores verbais e visuais cria 

conotações de gênero e sexualidade sem explicitamente explicá-las, utilizando 

elementos como linguagem corporal, vestuário, inflexão vocal e outros aspectos 

estereotipados. 

Quando os personagens são codificados como queers de maneira neutra, 

positiva ou glamourizada — como os dois últimos exemplos —, geralmente, é 

chamado de "queer-baiting". Porém, ao serem comparados com os heróis da 

Disney, fica claro que os vilões não são apenas lançados como malfeitores 

desprezíveis, mas são codificados como queer e isso cria a equação implícita que 

iguala o termo à violência. Essa concepção do “outro” se confunde com a vilania, na 

qual as narrativas sobre ser honesto e gentil não se encaixam, ou seja, as 

                                                
9 "Films need villains and for a very long time, the effete, aristocratic, effeminate man was the villain" 

(THORPE, 2015). 
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características associadas ao queer acabam por se tornar lições sobre como não 

ser. Seja a natureza dramática de Scar (Rei Leão, 1994) ou a ousadia de Ursula (A 

Pequena Sereia, 1989), as crianças crescem vendo esses traços associados aos 

vilões e, portanto, quando esses traços estão associados ao queer, eles se tornam 

vilões. 

Em entrevista à Salon Magazine, Gary Marsh, presidente e diretor de criação 

da Disney Channel, declarou que "existiram personagens na Disney Channel que eu 

acho que as pessoas pensavam que eram gays. É para o público interpretar"10 

(MARSH, 2013, tradução nossa). Ao se recusar a identificar qualquer personagem 

como LGBT+, a Disney envia uma mensagem implícita de que as pessoas 

pertencentes a esse grupo não são para os olhos do público e que suas histórias 

não são tão importantes quanto a cultura dominante. Afinal, os personagens que 

exibem seus traços queer abertamente — os vilões — são desprezados por essas 

mesmas razões. 

Este exemplo é simples, mas significativo, e têm implicações amplas, 

demonstrando a importância das narrativas dos grupos contra-hegemônicos na 

mídia, pois, intencional ou involuntariamente, as notícias, publicidade e 

entretenimento ensinam o público sobre tais grupos e o currículo da mídia atual tem 

um poder educacional particularmente poderoso, pois o impacto é sobre as pessoas 

que têm pouco ou nenhum contato direto com os membros dos grupos que estão 

sendo tratados. Dessa forma, pensa-se a hegemonia como 

 

(...) o processo de dominação social já não como imposição a partir de um 
exterior e sem sujeitos, mas como um processo no qual uma das classes 
hegemoniza, na medida em que representa interesses que também 
reconhecem de alguma maneira como seus as classes subalternas. E “na 
medida” significa que aqui não há hegemonia, mas sim que ela se faz e 
desfaz, se refaz permanentemente num “processo vivido”, feito não só de 
força, mas também de sentido, de apropriação do sentido pelo poder, de 
sedução e de cumplicidade (MARTIN-BARBERO, 2003, p. 116).  
 

Além disso, essa preocupação especial é apenas uma das muitas 

características complexas da difícil relação entre grupos contra-hegemônicos e a 

mídia. Esses grupos há muito reconhecem o poder da mídia de influenciar suas 

vidas, tanto individuais quanto como comunidade, e esses grupos buscam obter 

maior influência sobre seus próprios destinos na mídia. É por isso que há a criação 

                                                
10 "There have been characters on [the] Disney Channel who I think people have thought were gay. 

[It’s] for the audience to interpret” (MARSH, 2013). 
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de jornais comunitários, revistas de nicho, filmes e séries independentes, grupos em 

redes sociais, páginas na web, fóruns online e tantos outros meios de se comunicar 

e buscar por um espaço dentro da mídia.  

 

2.4 Hegemonia e contra-hegemonia 

 

A cultura dominante tem sido o porta-voz do grande público, controlando e 

reproduzindo normas sociais e culturais por intermédio de histórias e narrativas 

institucionalizadas. Essas histórias funcionam dentro da cultura para moldar 

identidades, tanto no nível coletivo quanto individual, e construir os valores e 

sistemas de crenças pelos quais vivemos. Mas nem toda pessoa ou grupo social 

tem acesso ou visibilidade para contar sua história ou criar sua própria narrativa. Os 

mesmos indivíduos e grupos sociais que desafiam, resistem à normalidade 

hegemônica frequentemente se tornam marginalizados, silenciados e/ou excluídos 

da representação mais ampla da corrente principal. 

A realidade de qualquer hegemonia, no sentido sempre dominante, jamais 
será total ou exclusiva. A qualquer momento, formas de política e cultura 
alternativas, ou diretamente opostas, existem como elementos significativos 
na sociedade (...) A ênfase política e cultural alternativa, e as muitas formas 
de oposição e luta, são importantes não só em si mesmas, mas como 
características indicativas daquilo que o processo hegemônico procurou 
controlar, na prática (WILLIAMS, 1979, p. 116). 
 

A hegemonia é um estado no qual uma narrativa particular é dominante, isso 

implica que ela se apresenta como autoevidente, gerando e legitimando práticas de 

centro, enquanto forças de oposição ou invisibilizadas permanecem ativas nas 

margens. Tais lógicas que desafiam a narrativa mainstream11 são conceituadas 

como contra-hegemônicas. Neste trabalho, as narrativas queer, especialmente da 

assexualidade, são retratadas como agentes contra-hegemônicos dentro da ordem 

de uma sociedade sexualizada e heteronormativa e isso implica que suas práticas 

contra atingem a lógica dominante dessa ordem. Enquanto a mídia mainstream está 

preocupada com a manutenção da narrativa tradicional e busca econômica por 

novos públicos — vide público LGBT+ por meio do queer-baiting —, as narrativas 

contra-hegemônicas são aqui conceituadas como envolvidas em um projeto de 

transformação social e de valores. 

                                                
11 São pertencentes ao mainstream as ideias, atitudes ou atividades consideradas normais ou 

convencionais; a tendência dominante na opinião, moda ou artes. 
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Sendo a comunidade queer um grupo social que continua submetido a 

possibilidade de narrativas culturais incompletas, percebe-se a importância do 

cuidado com a expressão desses grupos na mídia. Quando acontecem, 

representações negativas de pessoas queer como desviantes sexuais, indecisos, 

attention seekers, moralmente corruptos ou mentalmente instáveis podem causar 

não apenas a difamação e marginalização dos indivíduos narrados, mas também 

apagar e silenciar as histórias e experiências dos mesmos, tanto individualmente 

quanto como comunidade, impedindo-os de criar e contar suas próprias histórias. É 

por esse motivo que narrativas contra-hegemônicas são a chave para recuperar, 

emancipar e produzir representações novas e precisas de pessoas queer. 

 

O processo de afirmação da nova concepção de mundo ocorre por razões 
práticas e sociais, ou seja, como resultado do embate travado contra as 
velhas concepções dominantes. A construção ideológica hegemônica prevê 
a superação do senso comum tradicional para a criação de outro, mais 
adequado à concepção do novo grupo dirigente. A postura revolucionária 
exige permanente embate contra as filosofias tradicionais, implícitas, de 
forma desorganizada e fragmentada no senso comum, mas a elaboração 
das novas ideias hegemônicas não pode prescindir de tudo aquilo que é 
próprio do senso comum, pois este traduz “espontaneamente a filosofia das 
multidões” (GRAMSCI, apud COSTA, 2012). 
 

Nessa perspectiva, as narrativas contra-hegemônicas são formas de processos 

sociais que não são usualmente visibilizadas. Possuem o mesmo sentido e estrutura 

da narrativa mainstream, porém com outro conteúdo, discurso ou ponto de vista. O 

nascimento das narrativas contra-hegemônicas se dá necessidade de 

representação, visibilidade e criação de identidade, de forma que, 

consequentemente, tem origem em grupos tidos como minoritários socialmente — 

ainda que nem sempre isso signifique quantitativamente. Tendo em vista o objeto de 

estudo da pesquisa — a narrativa da assexualidade — e tomando o termo queer 

como guarda-chuva para todos os gêneros e sexualidades que não se encaixam no 

sistema heteronormativo, levamos o foco da narrativa mainstream e a emergência 

de narrativas contra-hegemônicas para a representação do queer na mídia. 

Quando a cultura popular abre espaço para narrativas alternativas, como as da 

comunidade LGBT+, podemos fazer grandes progressos no sentido de uma 

consciência mais inclusiva. Seja cinema, televisão, música, moda, mídia social, 

notícias, etc., o centro midiático deve girar para permitir que as pessoas fora da 

representação hegemônica e suas experiências sejam visíveis. A criação e 

desenvolvimento da AVEN (Asexuality Visibility and Education Network), a maior 
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organização assexual online, demonstra como as narrativas queer fora da mídia 

mainstream — mais precisamente a narrativa da assexualidade — são alternativas 

poderosas e que integram a busca por reconhecimento e validação, pois permitem 

que as pessoas pertencentes à esses grupos contra-hegemônicos se tornem 

agentes de suas próprias identidades e oferecem ao público a oportunidade de 

conhecer e reconhecer a existência de realidades diferentes da sua. Criar narrativas 

alternativas como forma de contra-hegemonia permite desmantelar sistemas de 

poder que privilegiam a heterorromanticidade e sexualidade compulsória e que 

colocam as demais orientações na invisibilidade. 

Os grupos contra-hegemônicos percebem que a mídia influencia não apenas a 

maneira como os outros as veem, mas também como elas se veem. Assim, tais 

grupos há muito tentam convencer os tomadores de decisão da indústria a buscar 

um melhor equilíbrio na cobertura noticiosa que as tocam e reduzir o negativismo 

generalizado no tratamento ficcional das narrativas não hegemônicas pela mídia de 

entretenimento. Da mesma forma, eles veem a necessidade de uma apresentação 

na mídia de melhores modelos — nas notícias, no entretenimento e até na 

publicidade — tanto para estabelecer referências saudáveis para os grupos não 

pertencentes à hegemonia quanto para reduzir os estereótipos deletérios que 

prevalecem há muito tempo na mídia. Embora tenham ocorrido progressos, essa 

relação não tem sido consistentemente receptiva ou sensível. 

Tendo compreendido o que são narrativas hegemônicas e contra-

hegemônicas, como elas trabalham na mídia e sua influência na criação identitária, 

vamos, no próximo capítulo, pensar a midiatização e, em uma nova ambiência, a 

cibercultura. Não se pode deixar de perguntar se a educação para a alfabetização 

midiática pode quebrar o ciclo parcialmente criado ou propagado pela própria 

Internet. A melhor maneira de combater os estereótipos da mídia é, sem dúvida, 

desenvolver e disseminar materiais e recursos educacionais. Não são apenas os 

indivíduos, mas a sociedade como um todo, que precisam atingir um nível adequado 

de prontidão social, para que as mensagens que quebram os estereótipos de 

gênero, etnia e sexualidade possam ser eficazes e, dessa forma, desconstruir os 

códigos estreitos e nocivos que influenciam negativamente a maneira como as 

pessoas percebem suas próprias identidades e a dos outros. 
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3 MIDIATIZAÇÃO E CIBERCULTURA 

 

“A tecnologia mudou para sempre o mundo em que vivemos. 
Estamos on-line, de uma maneira ou de outra, durante todo o dia. 

Nossos telefones e computadores se tornaram reflexos de nossas personalidades, interesses e 
identidades. Eles detêm muito do que é importante para nós.” 

- James Comey 
 

No contexto da sociedade midiatizada, cada vez mais os campos sociais são 

inseridos em um ambiente em que as fronteiras são constantemente tensionadas, o 

que significa que as práticas sociais são atravessadas pela lógica de outros campos 

e não apenas pela sua própria área de conhecimento. Percebe-se que a conjuntura 

social e política se interpenetra na lógica da midiatização e resulta em 

transformações em todas áreas de conhecimento e vivência, incluindo, no estudo e 

percepção de gênero e sexualidade. Dessa forma, vamos colocar a midiatização 

como teoria de fundo para pensar, a partir dela, a cibercultura e a emergência da 

narrativa da assexualidade, pois o fenômeno da midiatização está presente em uma 

sociedade altamente virtual e que se transforma constantemente, envolvendo 

processos cada vez mais complexos. 

Dito isto, para entender o fenômeno da midiatização, contamos com os estudos 

presentes nas obras de Antonio Fausto Neto (2006, 2009), José Luiz Braga (2009, 

2012) e Muniz Sodré (2006), entre outros, pois estes são fundadores da teorização 

da midiatização. Quanto à cibercultura, trazemos autores como André Lemos (2004, 

2006), Manuel Castells (2013) e Pierre Levy (1998, 2000), pois seus estudos 

debatem sobre uma sociedade que constrói e vive também no ciberespaço. Dessa 

forma, traremos neste capítulo a base no qual a construção das narrativas contra-

hegemônicas emergem.  

 

3.1 Mídia e Midiatização 

 

Essa perspectiva é relevante à medida que aborda a midiatização como a 

produção de conexões complexas, de natureza não sequencial. Compreende-se, 

portanto, que a comunicação não pode ser entendida como uma atividade previsível 

e linear, de acordo com a lógica de causa e efeito. É importante destacar a evolução 

dos estudos sobre midiatização, pois estes passam por uma significativa 

transformação na sociedade. A discussão se inicia a partir do conceito de sociedade 
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da mídia, no qual sua característica é de instância mediadora. Nesse contexto, a 

mídia faz uma mediação sociotécnica atuar como elo intermediário entre produtores 

e destinatários na construção de um relacionamento. Braga (2012) explica que a 

mediação “(...) corresponde a um processo em que um elemento é intercalado entre 

sujeitos e/ou ações diversas, organizando as relações entre estes” (BRAGA, 2012, 

p. 32). O autor destaca que esse conceito é mantido em todos os casos nos quais a 

expressão nomeia um processo e continua ressaltando que “os sentidos específicos 

variam segundo o elemento mediador; conforme os sujeitos cuja relação é 

intermediada; e de acordo com seu modo de atuação” (BRAGA, 2012, p. 32). 

Sob uma perspectiva epistemológica, Braga (2012) enfatiza que a mediação é 

a relação do ser humano com a realidade ao seu redor. 

 

A ideia de mediação corresponde à percepção de que não temos um 
conhecimento direto dessa realidade – nosso relacionamento com o “real” é 
sempre intermediado por um “estar na realidade” em modo situacionado, 
por um ponto de vista – que é social, cultural, psicológico. O ser humano vê 
o mundo pelas lentes de sua inserção histórico-cultural, por seu “momento” 
(BRAGA, 2012, p. 32). 
 

Nesse cenário, a mídia significava, até há pouco, uma instância 

representacional do que estava acontecendo na sociedade, de forma que os 

receptores só poderiam ter conhecimento do conteúdo oferecido por essa mediação. 

Na concepção de Braga (2012), o atual conceito de mediação se torna mais 

complexo, pois ainda que as formas de interação mais antigas como a oralidade e a 

escrita, por exemplo, continuem a estabelecer modelos de comunicação que 

influenciam na organização da sociedade, “tais processos, em sua generalidade, 

deslocam-se para modos mais complexos, envolvendo a diversidade crescente da 

midiatização – o que é bem mais amplo e diferenciado do que referir simplesmente o 

uso dos meios” (BRAGA, 2012, p. 35), o que significa que não podemos considerar 

a mídia como um corpo estranho na sociedade, mas um membro funcional dela. Ou 

seja, a sociedade dos meios, ao se complexificar, passa a ser uma sociedade de 

midiatização.  

 

Então, hoje, o que atrai fortemente nossa atenção são esses processos - 
cujas ações não se restringem ao objeto 'meios' ou ao objeto 'receptores e 
suas mediações', mas incluem-os tanto em formações altamente 
diversificadas quanto articuladas a outras formações (BRAGA, 2012, p. 35). 
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A midiatização, portanto, é um fenômeno social e tecnológico. Em uma 

sociedade midiática, os meios de comunicação avançam com o tempo e se adaptam 

às necessidades apresentadas, ao passo que transformam as formas de interação 

comunicacional. Este modelo de sociedade apresenta um cenário no qual os 

agentes envolvidos na comunicação estão, por natureza, localizados em polos 

distintos — produção e recepção —, mas que estão em contato. Fausto Neto (2006) 

propõe que a relação entre eles é marcada por rupturas e não mais pela lógica da 

linearidade. 

 

A sociedade na qual se engendra e se desenvolve a midiatização é 
constituída por uma nova natureza sócio-organizacional na medida em que 
passamos de estágios de linearidades para aqueles de descontinuidades, 
onde noções de comunicação, associadas a totalidades homogêneas, dão 
lugar às noções de fragmentos e às noções de heterogeneidades (FAUSTO 
NETO, 2006, p. 3). 
 

Fausto Neto (2009) esclarece que o conceito de midiatização está no 

desenvolvimento de fenômenos técnicos, que se transformam em mídia e se 

intensificam na sociedade, modificando os processos sociais, técnicos e discursivos 

de produção, circulação e recepção de mensagens. Tal fenômeno, segundo o autor, 

“produz mutações na própria ambiência, nos processos, produtos e interações entre 

os indivíduos, na organização e nas instituições sociais” (FAUSTO NETO, 2009, p. 

16). A visão do autor vai ao encontro com Pedro Gilberto Gomes (2017), pois este 

argumenta que 

 

(...) pode-se dizer que os produtos dos processos midiáticos são entes de 

razão com fundamento na realidade. Além disso, aceitando-se que o 

sentido não é produzido nem no polo da recepção nem no polo da 

produção, mas na relação que se estabelece entre os dois, deve-se concluir 

que o resultado dos processos midiáticos é uma realidade terceira que 

guarda semelhança com a realidade original, mas que com ela não se 

identifica totalmente (GOMES, 2017, p. 44, grifo do autor). 

 

Um exemplo simples e de grande destaque na história da comunicação é a 

criação do rádio, que possibilitou que os ouvintes vivenciassem performances 

musicais de uma forma sem precedentes, além de facilitar o acesso à informação, 

permitindo que ela se desse de forma rápida e simples. Antes do aparelho se tornar 

um objeto comum nas casas, a música de concerto estava disponível quase 



32 

 

exclusivamente a uma pequena elite urbana e as informações, presas em jornais de 

tiragem diária.  

Conforme Braga (2009, p. 10), “o avanço tecnológico é algo socialmente 

determinado”, ou seja, os novos meios surgem como uma forma de suprir as 

necessidades que os atuais não são capazes de sustentar. O autor apresenta o 

primeiro dos três aspectos que lança ao relacionar avanço tecnológico à 

midiatização: “a sociedade tem a necessidade de viver da tecnologia” (BRAGA, 

2009, p. 10). No segundo aspecto, o autor aponta que, após as novas tecnologias 

estarem estabelecidas, elas passam a ser utilizadas para outros fins que não 

aqueles para os quais foram criadas. Em um terceiro e último aspecto, a tecnologia 

é tida como autopoiética, ou seja, inventa a si mesma dentro de si mesma, a 

tecnologia por e para a tecnologia. Ainda que a teorização inicial do autor seja 

centralizada na ideia de que as novas mídias sejam resultados do avanço da 

sociedade, ele aponta que a interacionalidade é a força que age sobre a tecnologia e 

permite que ela seja utilizada para funções antes não pensadas ou que não eram 

possíveis. 

 

Estamos em uma fase em que somos “aprendizes de feiticeiro”. A 
“feitiçaria”, que é a tecnologia, está inventada, e a sociedade 
aceleradamente inventa coisas. E não falo de descobrir, mas de inventar 
mesmo. A internet e os blogs são o exemplo mais óbvio disso. O jornalismo 
colaborativo é outro exemplo de uma invenção que a sociedade criou 
usando a tecnologia da internet como “matéria-prima”. Ao invés de pensar a 
transformação como uma incidência passiva da tecnologia na sociedade, 
percebo-a como a efervescência de invenções das pessoas pelo uso da 
tecnologia (BRAGA, 2009, p. 11). 
 

Segundo Hjarvard (2012), ao trazer o pensamento de Krotz (2007), a 

midiatização é um processo contínuo em que os meios alteram a sociedade e 

acompanham a atividade humana desde o início do uso da escrita e da leitura. 

Dessa forma, o conceito de sociedade midiatizada surge da ideia de ação da mídia 

sobre a sociedade, na qual os meios de comunicação têm impacto sobre os papéis 

sociais na interação, no sentido de que o acesso ao meio em si e aos modos de 

interação que ele disponibiliza para os participantes afetam suas capacidades para 

se comunicar e agir. Nesse passo, os processos de midiatização se potencializaram, 

principalmente, com a difusão das tecnologias digitais, ligadas à internet, e 

tornaram-se mais complexos. Nas palavras do próprio Krotz (2007 apud 

HJARVARD, 2012, p. 59), “a midiatização, por sua própria definição, está sempre 
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vinculada ao momento e ao contexto cultural”. Dessa forma, a internet, com sua 

acessibilidade tanto imaterial quanto física, transforma a comunicação, antes 

centralizada, vertical e linear. Em consequência, a mídia passa a produzir sentidos e 

deixa de ser apenas instrumento. 

Muniz Sodré (2006) ultrapassa essa ideia e reivindica a existência de uma 

nova ambientação para a sociedade comunicacional, o bios midiático, marcada pelo 

aumento da virtualização do modo como os indivíduos interagem e percebem o 

mundo. Em seus estudos sobre midiatização, Sodré explica que:  

 

Partindo da classificação aristotélica (bios theoretikos – vida contemplativa; 
bios politikos – vida política; bios apolaustikos – vida prazerosa, vida do 
corpo), a midiatização ser pensada como tecnologia de sociabilidade ou um 
novo bios, uma espécie de quarto âmbito existencial, onde predomina 
(muito pouco aristotelicamente) a esfera dos negócios, com uma 
qualificação cultural própria (a “tecnocultura”). O que já se fazia presente, 
por meio da mídia tradicional e do mercado, no ethos abrangente do 
consumo, consolida-se hoje como novas propriedades pro meio da técnica 
digital (SODRÉ, 2006, p. 25). 
 

Para Sodré (2006), os indivíduos estão em um processo contínuo de 

adaptação com as novas formas de interação. Trazendo os três bios categorizados 

por Aristóteles, o autor adiciona um quarto gênero da existência humana, o qual traz 

uma nova realidade que implica no cruzamento de instituições sociais com a mídia, 

transformando formas passadas de midiatização e socialização. De acordo com a 

concepção de que a mídia está fortemente presente no cotidiano das pessoas e, 

partindo do princípio que vem exercendo um papel de produtora, a mesma influencia 

com intensidade os valores e ideias que fazem parte e moldam a sociedade 

contemporânea. Segundo, Medrado (2000), a mídia 

 

(...) confere uma visibilidade sem precedentes aos acontecimentos, 
informações e descobertas, levando a uma reconfiguração das fronteiras 
entre o espaço público e o privado, reduzindo barreiras espaciais e 
temporais e permitindo comunicações para além da interação face-a-face. 
(MEDRADO, 2000, p. 245). 
 

Os conceitos de gênero e sexualidade aparecem na mídia a partir de uma 

concepção heteronormativa, na intenção de serem absorvidos como produtos de 

uma indústria cultural que atua mercadologicamente. Até o surgimento da nova 

ambiência tecnológica, grupos não hegemônicos tiveram suas sexualidades e 

gêneros definidos e contidos por essa indústria, já que os produtos de grande 
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aceitação tomavam o papel central e os demais mantinham-se marginalizados ou 

desconhecidos.  

Conforme Foucault (1979), a narrativa da sexualidade é um dispositivo que, 

para se tornar válido necessita um meio de propagação, ou seja, a adaptação da 

sexualidade nos indivíduos é uma atividade midiática. Partindo de concepções 

individuais, as diferentes sexualidades e gêneros ganham espaço atendendo à 

mudanças de hábitos, saberes e manifestações sociais, nos quais se definem 

histórica e socialmente, tornando-se, por fim, produtos culturais. Foucault (1979) 

determina a relação entre mídia e sexualidade como 

 

(...) um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, 
instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, 
medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, 
morais, filantrópicas (...) o dito e o não-dito são elementos do dispositivo. O 
dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre esses elementos 
(FOUCAULT, 1979, p. 244). 
 

Partindo do princípio que a compreensão de sexualidade e gênero se dá, 

sobretudo, por meio das mídias, compreende-se a midiatização como uma teoria de 

forte presença no processo de construção social de identidades, já que influencia no 

modo de fazer comunicação e, consequentemente, na forma que a informação é 

compartilhada e absorvida. Em comunicação, defende-se que a midiatização possuí 

meio e força para estruturar a sociedade por intermédio dos meios comunicacionais 

e narrativas nela presente. Um exemplo, é o avanço tecnológico dos meios de 

comunicação e as consequências na forma de se comunicar, cada vez mais 

unificadas com dispositivos eletrônicos e virtuais. 

Após a introdução da narrativa contra-hegemônica como uma prática 

relacionada à uma mídia que faz parte inerente da concepção da cultura 

contemporânea, argumenta-se que viver intimamente com as formas de 

comunicação digitais de maneira tão intensa na vida cotidiana muda o significado da 

própria construção identitária dos indivíduos. Assim, baseado no conceito de 

midiatização discorrido, apresenta-se uma perspectiva que o inclui a compreensão 

da mídia e da mudança social. Além de refletir sobre a comunicação mediada, a 

midiatização é um processo de longo prazo que tem, em cada fase histórica, uma 

realização específica em cada cultura e sociedade. Usando a definição de Andreas 
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Hepp (2013), entendemos culturas de mídia como ‘culturas de midiatização'12, o que 

significa que “culturas de mídia são aquelas culturas cujos recursos primários são 

mediados por meios tecnológicos de comunicação”13 (HEPP, 2013, p. 5). 

Consequentemente, aspectos da cultura, tais como gênero e sexualidade, são 

concebidos por intermédio de comunicação técnica de maneiras importantes. 

Convencionado essa realidade, questiona-se: como os indivíduos queer são 

criados na atual cultura midiatizada, na qual a mídia de comunicação tecnológica 

está tão focada na interatividade e na participação de "pessoas comuns"? 

Atualmente, há muito mais acontecendo do que apenas a evolução da tecnologia, 

mas há também um foco cultural no 'real', na auto-divulgação, autenticidade e 

participação, no compartilhamento e conexão. Além de serem representações, as 

narrativas queer publicadas tornaram-se pontos na mídia nos quais os indivíduos 

podem se reconhecer e conectar com seus pares. A vida cotidiana das pessoas com 

acesso à mídia tem potencial democrático para contar suas próprias histórias sobre 

sexualidade, seus gêneros e relacionamentos, de forma que a comunidade queer é 

construída na cultura midiatizada por meio de narrativas contra-hegemônicas que 

procuram ser livres dos padrões heteronormativos. Particularmente os jovens que 

vivem em uma época na qual as mídias sociais são tão importantes, as 

oportunidades democráticas de contar suas próprias narrativas parecem vir com 

uma importante emocional e complexidades sociais, já que contam com audiências 

imaginadas que possuem poder de interação.  

Em conformidade com Fausto Neto (2009), a midiatização 

 

(...) trata-se da emergência e do desenvolvimento de fenômenos técnicos 
transformados em meios, que se instauram intensa e aceleradamente na 
sociedade, alterando os atuais processos sócio-técnico-discursivos de 
produção, circulação e recepção de mensagens. Produz mutações na 
própria ambiência, nos processos, produtos e interações entre os 
indivíduos, na organização e nas instituições sociais (FAUSTO NETO, 2009, 
p. 16). 
 

Essa nova realidade repercute na percepção cultural, agora dependente do uso 

da tecnologia em níveis diários e pessoais e, principalmente, em momentos de 

grande impacto social. A midiatização, a tecnologia e o “virtual” passam a integrar 

cada vez mais a sociedade em sua simbologia, originando, entre outros, a 

                                                
12 “‘media cultures as ‘cultures of mediatization’” (HEPP, 2013). 
13 “media cultures are those cultures whose primary resources are mediated by technological means 

of communications” (HEPP, 2013, p. 5). 
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cibercultura, como veremos a seguir, e dando novas formas e conceitos ao que 

antes parecia intacto ou inexistente. 

 

3.2 Cibercultura e Ciberativismo 

 

Em uma tentativa de fazer com que suas narrativas sejam vistas e 

reconhecidas, grupos contra-hegemônicos optaram por operar fora do mainstream e 

formar sua própria mídia. Dessa maneira, eles procuraram selecionar seus próprios 

temas, expressar suas próprias visões e influenciar suas próprias imagens públicas. 

Eles criaram seus próprios jornais e revistas, montaram suas próprias estações de 

rádio e televisão, criaram suas próprias produtoras de filmes e formaram suas 

próprias agências de publicidade, geralmente especializadas em ajudar as empresas 

a alcançar um "mercado minoritário".  

Porém, o caminho para a autodeterminação na mídia não é fácil. A maioria dos 

esforços de criação de filmes independentes fracassa devido à falta de solidez 

financeira necessária para criar produções de alta qualidade consistentemente. 

Algumas publicações contra-hegemônicas podem alcançar sucesso econômico, mas 

ainda têm uma longevidade limitada socialmente. As emissoras de rádio e televisão 

podem transmitir diversos temas, mas a propriedade — e, portanto, o controle sobre 

as notícias e a política editorial — geralmente não está nas mãos de quem pode 

transmitir as narrativas fora da hegemonia social. Retórica empolgante como 

autodeterminação da mídia contra-hegemônica pode promover imagens de futuros 

utópicos, mas as realidades econômicas de sobrevivência e controle — as 

condições necessárias para o poder contínuo da mídia — costumam ser barreiras 

intranspassaveis para os empreendedores da mídia independente. 

Cientes da influência da mídia na vida das comunidades não padronizadas e 

na busca por aumentar o impacto na mídia, grande parte do movimento midiático da 

comunidade queer infere-se que se dá em ambiente online. Embora os resultados 

em outros suportes comunicacionais possam ser frustrantes, na internet houve 

casos de sucessos para os quais esses grupos podem apontar e se espelhar. Com o 

aumento da experiência e sofisticação da mídia, os grupos contra-hegemônicos 

estão expandindo sua influência na mídia, usufruindo de um ambiente que oferece 

um universo em expansão e propício, pois “pelo seu baixo custo, facilidade de 

operacionalização e poder de distribuição, os movimentos sociais podem divulgar e 
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defender na Web suas ideias e denunciar as mazelas da sociedade nacional e 

transnacional” (GÓES, 2007, p. 7). Ao ter acesso à transmissão de informação e 

liberdade de expressão torna-se plausível a criação de conteúdo e a entrega do 

mesmo para nichos interessados e, seguidamente, a expansão deles. Realidade 

esta que pode ser justificada por Sodré (2006). 

 

O que muda na sociedade contemporânea é a profunda afetação da 
experiência do atual pela acessibilidade imediata das novas tecnologias da 
comunicação, que acaba transformando a “ferramenta” (o dispositivo 
técnico) numa espécie de morada permanente da consciência. O tempo da 
existência se inscreve na causalidade maquinal da eletrônica. Assim, a 
temporalidade se acelera, criando efeitos de simultaneidade e sensações de 
imediatismo dos acontecimentos. O efeito SIG (simultaneidade, 
instantaneidade e globalidade) já está definitivamente inscrito na 
temporalidade cotidiana abolindo todas as distâncias espaciais pela 
prevalência do tempo (SODRÉ, 2006, p. 115). 
 

Poucas tecnologias na história da humanidade podem rivalizar a internet 

quando se trata de velocidade de adoção e alcance de impacto. A disseminação da 

World Wide Web tem sido comparada ao estabelecimento da imprensa, já que 

ambas aumentaram drasticamente a disponibilidade de informações e a capacidade 

de reprodução14. Desde de sua criação, a internet demonstra sua capacidade de 

transformar negócios e a economia em geral, mas uma mudança igualmente 

profunda é sentida em toda a sociedade, já que, culturalmente, a internet está 

transformando a forma como as pessoas vivem e interagem. A sua influência gera 

uma série de reações de diferentes pessoas, desde o idealismo até o cinismo, mas, 

independentemente de como seja recebida, não há como negar que ela causou 

mudanças dramáticas em áreas como interação interpessoal, cultura de trabalho, 

expectativas de velocidade e conveniência e, é claro, networking entre indivíduos e 

grupos. 

A palavra "cibercultura" é usada de várias maneiras, muitas vezes referindo-se 

a certos produtos e práticas culturais nascidos de tecnologias voltadas para a 

computação, mas também a subculturas específicas que defendem hobbies, arte e 

linguagem relacionados a dispositivos eletrônicos e internet. Nos anos 1970, a 

cibercultura era de domínio exclusivo de um punhado de especialistas em 

tecnologia, porém, após a comercialização da internet em meados da década de 

                                                
14 Segundo dados da edição publicada em 2019 da pesquisa TIC Domicílios, feita pelo Centro 

Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic), 70% da 
população brasileira faz uso da internet, o que equivalente a 126,9 milhões de pessoas. 
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1990, a cibercultura adquiriu uma nova vida e as tecnologias da computação e da 

informação levaram a dinâmica da cultura e das relações sociais a novas direções. 

Em um de seus livros, Cibercultura, Lévy (2000) discorre sobre o 

desenvolvimento do ciberespaço, a conexão possibilitada pelos novos meios de 

comunicação e, consequentemente, a cibercultura que, para o autor, “expressa o 

surgimento de um novo universal, diferente das formas que vieram antes dele no 

sentido de que ele se constrói sobre a indeterminação de um sentido global 

qualquer” (LÉVY, 2000, p. 15).  O avanço da tecnologia comunicacional trouxe uma 

universalização da cultura causada pela imersão nas novas formas de se relacionar, 

exercer comunicação e produzir conhecimento. Ou seja, uma grande onda de 

mudanças está acontecendo em todos os aspectos os quais estão presente no 

ciberespaço, conceito este que não se prende ao meio, mas ao universo que se é 

criado a partir dele, da mesma forma como os indivíduos que utilizam esse espaço, 

as técnicas físicas e virtuais que nele se desenvolvem e ideias e valores criados ou 

compartilhados por intermédio dele. 

A internet, hoje, toca muitas partes da vida em sociedades; ocorrem no 

ciberespaço desde compras, pagamento de contas e investimentos no mercado de 

ações até a coleta de notícias, interação familiar, relacionamentos e brincadeiras, 

enquanto antes de meados da década de 1990 todas essas atividades existiam mais 

comumente no mundo físico. Entre essas partes, encontra-se o ativismo e, dessa 

forma a manifestação de narrativas contra-hegemônicas como a da assexualidade. 

A internet influencia profundamente o que e como os indivíduos aprendem, o 

vocabulário empregado na conversação diária, a maneira como as pessoas 

coordenam seus horários e hábitos de trabalho e as percepções de distância e 

tempo. Consequentemente, a explosão das tecnologias da informação muda 

constantemente a dinâmica entre questões sociais e morais. À medida que os 

indivíduos obtêm acesso a quantidades cada vez maiores de informações, eles 

possuem a possibilidade de participar de comunidades que antes estavam fora dos 

limites do mundo físico, de forma que grupos desprivilegiados são colocados em 

rede e passam a poder coordenar esforços para uma maior igualdade social. 

A cibercultura é anunciada para romper fronteiras e barreiras, não apenas 

entre nações, mas também entre grupos e indivíduos separados pelo espaço físico 

ou por condições políticas e sociais. Como resultado, a internet promove uma rede 

de relações mais complexa do que jamais existiu no mundo físico. Quando se trata 
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da expansão do ciberespaço, Lévy (2000) traz três princípios básicos: interconexão, 

criação de comunidades virtuais e inteligência coletiva. A primeira é fundamental no 

espaço virtual, significa a conexão social por intermédio da rede, independente de 

tempo e espaço, as informações são enviadas e recebidas, é o que traz o diálogo à 

interação social. Já uma comunidade virtual “é construídas sobre as afinidades de 

interesses, de conhecimentos, sobre projetos mútuos, em um processo de 

cooperação ou de troca” (LÉVY, 2000, p. 127), ou seja, são círculos sociais online 

nos quais indivíduos podem encontrar semelhantes e trocar conhecimento, podendo 

receber de duas até milhares de pessoas que podem discutir sobre um ou diversos 

assunto em um mesmo ambiente. Por fim, a inteligência coletiva é o propósito final 

do ciberespaço, pois é o conhecimento compartilhado, que deixa de ser posse 

individual e passa a ser um bem coletivo com uma diversidade muito maior do que 

aquela com a qual se iniciou, pois esteve, e ainda está, sujeita a colaboração de 

diversas fontes, Lévy (1998, p. 28) a define como “uma inteligência distribuída por 

toda parte, incessantemente valorizada, coordenada em tempo real, que resulta em 

uma mobilização efetiva das competências”. 

A partir da cibercultura, em um modo de adaptar-se à nova era da 

comunicação, grupos online passaram a compreender e usar a forma do 

ciberespaço para manifestar suas ideias e validar suas identidades. Segundo 

Manuel Castells (2013, p. 158), “a tecnologia e a morfologia dessas redes de 

comunicação dão força ao processo de mobilização e, assim, de mudança social, ao 

mesmo tempo como processo e como resultado”. Em seu livro, Redes de indignação 

e esperança: movimentos sociais na era da internet (2013), o autor expõe as 

grandes mudanças que têm acontecido nos últimos anos quando se trata de 

comunicação, resultando no que ele denominou “autocomunicação de massa, 

baseada em redes horizontais de comunicação multidirecional, interativa, na 

internet” (CASTELLS, 2013, p. 158). Tendo em vista esta nova estrutura na qual os 

movimentos sociais do século XXI estão inseridos e “embora os movimentos tenham 

em geral sua base no espaço urbano, mediante ocupação e manifestações da rua, 

sua existência contínua tem lugar no espaço do livre da internet” (CASTELLS, 2013, 

160). Ideia que vai de acordo com Góes (2007), pois 
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(...) na web, os movimentos sociais têm voz através da mídia alternativa. 
Com a crença de que os meios de comunicação tradicionais e hegemônicos 
contribuem para o recrudescimento dos problemas sociais causados pela 
globalização, difundindo e defendendo as ideias neoliberais e o discurso da 
inevitabilidade do fenômeno, várias formas de mídia alternativa surgiram no 
ciberespaço […]. Assim, os movimentos sociais se articulam, apesar de 
suas diversidades e dispersão pelo planeta, com o objetivo comum de lutar 
ou defender valores considerados universais, como os direitos humanos e a 
justiça social (GOÉS, 2007, p. 7). 
 

O ciberativismo é um método que utiliza meios como e-mail, blogs e sites de 

redes sociais para divulgar uma causa, divulgando informações rapidamente que 

não estão disponíveis nas fontes normais de notícias comerciais e do governo, que 

podem ou não ser alcançadas. O ciberativismo pode ajudar a promover um produto, 

empresa, pessoa ou causa, da forma como está sendo com o movimento assexual. 

A utilização da internet para difundir conceitos e pensamentos permite uma maior 

acessibilidade, dando acesso a qualquer indivíduo que tenha acesso ao ciberespaço 

uma chance de tornar-se ativo em uma causa ou ter conhecido dela. Para André 

Lemos (2004),  

(...) essa revolução digital implica, progressivamente, a passagem do mass 
media (cujos símbolos são a TV, o rádio, a imprensa e o cinema) para 
formas individualizadas de produção, difusão e estoque de informação. Aqui 
a circulação de informações não obedece à hierarquia da árvore (um-todos), 
e sim à multiplicidade do rizoma (todos-todos) (LEMOS, 2004, p. 68). 
 

Na era da informação, ciberativistas criam um novo espaço no movimento de 

narrativas contra-hegemônicas, enquanto a tecnologia permite que muitos que antes 

eram marginalizados ou esquecidos tivessem uma plataforma para suas vozes. “É 

uma arena complementar de mobilização e politização, somando-se a assembleias, 

passeatas, atos públicos e panfletos” escreve Dênis de Moraes no texto O Ativismo 

Digital (2001). 

Ainda que tenha ganhado força com a Web 2.015 (O’REILLY, 2005), o 

ciberativismo sempre esteve presente desde a criação da internet. Porém, a 

expansão da cibercultura e a facilidade de acesso à rede online faz com que o 

ambiente de diálogo entre os indivíduos se torne cada vez maior e mais organizado. 

No Brasil, as manifestações de 2013 foram um exemplo de como o ciberativismo 

possui efeitos na organização social do país. Por meio de uma causa comum, 

pessoas do país inteiro se movimentaram em protestos combinados virtualmente, 

                                                
15 A expressão “web 2.0” que se popularizou em 2004 com a empresa americana O'Reilly Media que 

se refere a sites que enfatizam conteúdo gerado pelo usuário, facilidade de uso e cultura participativa. 
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mostrando o funcionamento da dinâmica rede-rua, como pode-se verificar na 

matéria da BBC News Brasil do dia 11 de julho de 2013. 

Seguidamente, novas aplicações de mídia, como sites e aplicativos de redes 

sociais, são entendidas como evoluções importantes para pessoas queer. Essas 

tecnologias de mídia e comunicação permitem a transgressão de lugares da vida 

cotidiana e a conexão com outras pessoas queer. Além disso, sites de mídia social 

também podem ser usados para o real ativismo acima comentado, com o 

compartilhamento público de vídeos ou interações em fóruns, o que oportuniza uma 

crescente de narrativas auto-reflexivas em plataformas de mídia digital. O 

surgimento de sites populares, como a AVEN, assim como o de grupos em mídias 

sociais direcionadas ao público assexual trouxeram maiores oportunidades para as 

pessoas transgredirem seus espaços da vida cotidiana, encontrando apoio para 

encontrar e aprender sobre identidades assexuais e seu espaço na comunidade 

queer. 

Atualmente, ainda que a manipulação de perfil seja possível, a internet está 

longe de ser um grande espaço anônimo, de forma que a centralização em lugares 

específicos sejam de grande importância, pois são apropriados em larga escala e 

acessados diariamente conectando pessoas a amigos, clubes e assim por diante. 

Portanto, descobrir-se assexual em tempos de midiatização e cibercultura não 

apenas adiciona oportunidades, mas também complexidades. Essas complexidades 

não são apenas tecnológicas — no caso de serem mais visíveis em um ambiente 

público em rede —, mas também culturais, mediante a construção narrativa da 

assexualidade, que se torna significativa na prática de pessoas queer que 

transgridem o heteronormativo ao serem ativos nas mídias sociais populares e 

contam histórias usando as ferramentas de mídia, como texto, fotos e vídeos 

fornecidas pela nova ambiência tecnológica. 

As emergências que estamos pensando no presente trabalho, independente de 

sua natureza ou razão, possuem conexão com o modo de ser em rede, o que é 

midiatizado ao fundo, mas é própria de uma cultura do ciberespaço. Dessa forma, 

utilizamos a midiatização como base conceitual para pensar o tempo em que o 

ciberespaço possibilita a emergência de narrativas contra-hegemônicas, o que se dá 

a partir de uma certa conjunção de sociedade. A partir deste ponto temos uma nova 

forma de relação social sendo concretizada, a cibercultura, que está ligada com o 

rompimento de dogmas, como é o caso da emergência que estamos estudando, a 
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narrativa contra-hegemônica da assexualidade. Narrativas como esta sempre 

existiram, porém agora é natural que emerjam neste momento devido a nova largura 

e dimensão existente. Dito isso, no próximo capítulo, iremos compreender como está 

sendo construído a narrativa da assexualidade por meio da presença da mesma no 

âmbito acadêmico e midiático. 
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4 RELAÇÃO ENTRE MÍDIA-SEXUALIDADE E EMERGÊNCIA ASSEXUAL 

 

“Sexualidade é o nome  
que pode ser dado  

a uma construção histórica” 
-  Michel Foucault 

 

Neste capítulo, pretendemos explorar a relação entre midiatização e 

sexualidade, da mesma forma que buscamos refletir sobre a emergência da 

narrativa da assexualidade. Ao invés de apenas apresentar evidências para a 

midiatização da sexualidade, este excerto também serve como um convite para 

aprofundarmos futuramente o estudo dessas evidências. A razão disso está na 

compreensão de que, enquanto a midiatização é um paradigma emergente 

relativamente recente nos estudos comunicacionais (LIVINGSTONE; LUNT, 2014), a 

presença da sexualidade na mídia causa transformações histórico-sociais há ainda 

mais tempo. A midiatização analisa a inter-relação entre mudanças na mídia e nas 

comunicações, assim como as transformações na cultura e na sociedade, de forma 

que pode ser vista como um processo mais expansivo que a mediação — 

procedimento de mais fácil percepção nos estudos sobre história a sexualidade. Ou 

seja, precisamos de um olhar mais focado para entender a midiatização da 

sexualidade, expondo particularmente as operações de transformações sócio-

tecnológicas recentes, relacionando essas transformações à política da sexualidade. 

 

4.1 Sexualidade midiatizada 

 

Explorar a história recente da sexualidade é crucial para entender a construção 

social de gênero e sexualidade e as políticas sexuais atuais. Um momento crucial 

para a história da sexualidade e da mídia pode ser situado a partir da década de 

1970, quando os historiadores começaram a argumentar que a sexualidade é 

"socialmente construída" (WEEKS, 2016).  

 

 

 

 

 



44 

 

No coração de uma história sexual crítica está a crença de que a 
sexualidade é uma estrutura fundamentalmente social e, portanto, histórica. 
Desafia a visão tradicional de que o erótico é um fenômeno natural ao qual 
a sociedade precisa reagir. Em seu lugar, os historiadores enfatizam cada 
vez mais as maneiras pelas quais convencionalmente vimos como verdade 
biológica são moldadas pela cultura em uma unidade complexa de 
identidades, subjetividades, crenças, comportamentos, ideologias e 
pretensões eróticas plurais e diversas. É uma unidade histórica, não 
natural16 (WEEK, 2016, p. 11, tradução nossa). 
 

O argumento desenvolvido a partir desse ponto é que tais histórias recentes 

são, em grande parte, invisíveis quando se trata de seu relacionamento com a mídia 

e questiona-se como as instituições e práticas de mídia estão contribuindo para as 

evoluções sociais e culturais da sexualidade na vida cotidiana e na política. A 

história social da sexualidade, práticas e políticas sexuais estão em constante 

processo de transformação e recebem pouca atenção nos estudos de mídia e 

comunicação, ao passo que os historiadores sociais que estudam a sexualidade 

argumentaram que a mídia é crucial na evolução sexual na sociedade. Muito se 

postulou sobre o papel da mídia no processo de mudança e validação das 

identidades sexuais, românticas e de gênero, mas poucas evidências foram 

fornecidas dentro dos estudos de comunicação. Atualmente, as pesquisas sobre 

diversidade sexual e de gênero relacionada à mídia são escassas, assim como o 

estudo dos interesses de públicos variados na esfera sexual e real investigação 

sobre como as práticas sexuais e identidade de gênero podem ser reorganizadas ou 

modeladas por tecnologias e instituições.  

Em seu livro What is Sexual History17, Jeffrey Weeks (2016) argumenta que a 

história sexual está inevitavelmente entrelaçada com poder, dominação e opressão, 

de forma que a sexualidade tomou formas diferentes na sociedade e essa 

transformação muitas vezes permaneceu oculta. Porém, a história sexual 

geralmente é baseada em arquivos, representações e experiências individuais e ao 

estudar as transformações nas condições da sexualidade e gênero por causa da 

midiatização, pode ser possível estruturar algumas mudanças recentes e 

acontecimentos em andamento. 

                                                
16“At the heart of a critical sexual history is the belief that sexuality is a fundamentally social, and 

therefore historical, structure. It challenges the traditional view that the erotic is a natural phenomenon 
to wich society has to react. In its place historians have increasingly emphasized the ways in wich 
what we have conventionally seen as a biological truth is shaped by culture into a complex unity of 
plural and diverse identities, subjectivities, beliefs, behaviour, ideologies and erotic precties. It is a 
historical not a natural unity.” (WEEK, 2016, p. 11) 
17 O que é história sexual? (WEEK, 2016) 
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Dessa forma, compreende-se que a mídia vem desempenhando um papel 

fundamental na história da construção social da sexualidade e no modo de 

expressão cotidiana relacionada a ela. Logo, explora-se o conceito de midiatização e 

seu uso potencial para o estudo do papel da mídia nas mudanças em relação à 

sexualidade na modernidade, a partir das mais recentes transformações sócio 

tecnológicas e o poder midiático, sendo ele tecnológico, simbólico e institucional, 

como foi abordado anteriormente. Muitos aspectos da vida sexual das pessoas são 

agora midiatizados, significando que eles são transformados em conteúdo usando 

ferramentas tecnológicas e institucionais para a comunicação (SILVERSTONE, 

2002).  

A mediação desde o início dos anos 90 desempenhou um papel importante na 

pesquisa da relação entre mídia e sexualidade. Roger Silverstone (2002) referiu-se a 

ela como um processo dialético fundamental, mas desigual, “no qual os meios de 

comunicação institucionalizados [...] estão envolvidos na circulação geral de 

símbolos na vida social. Essa circulação não requer mais comunicação cara a cara, 

embora não a exclua18” (SILVERSTONE, 2002, p. 3, tradução nossa). Ou seja, o 

objetivo de tal processo seria capturar a maneira complexa e multidimensional com 

as quais a mídia pode transformar a sociedade constantemente ao passo que 

também é transformada por ela. Nesse aspecto, a midiatização da sexualidade 

aponta para a transformação histórica da mesma por causa dessa relação. Podemos 

pensar, consequentemente, em uma infinidade de práticas sexuais relacionadas à 

mídia, desde o consumo de pornografia na internet até a procura por informações 

sobre identidades sexuais e de gênero não heteronormativas. 

Estudos exploram criticamente a história recente da construção social da 

sexualidade e argumentam que mudanças consideráveis ocorreram nas últimas 

décadas sobre como esse tema se desenvolveu desde 1945 (Weeks, 2007), sendo 

tais modificações relacionadas ao cotidiano das pessoas e igualmente apoiados pela 

transformação das estruturas sociais e institucionais. O sociólogo Jeffrey Weeks19 

(2007, 2009, 2016) refere-se a essas mudanças no universo da vida sexual como 

                                                
18 in which institutionalised media of communication [...] are involved in the general circulation of 

symbols in social life. That circulation no longer requires face to face communication, though it does 
not exclude it. (SILVERSTONE, 2002, p. 3) 
19 Jeffrey Weeks é professor emérito de sociologia na London South Bank University e considerado 

um dos principais sociólogos e historiadores britânicos no campo da sexualidade. Ativista 
comprometido pelos direitos LGBT+, Weeks  é o intelectual britânico mais importante a trabalhar com 
sexualidade desde o surgimento do movimento sexual radical da década de 1970. 
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um mundo de transição, o qual se encontra no meio de uma longa, profunda e 

revolução que está transformando a vida sexual e íntima. 

 

Na fase mais recente desse dinamismo, o que chamamos de globalização, 
neoliberalismo, capitalismo tardio ou pós-modernidade, nós estamos cada 
vez mais conscientes de que o que parecia mais sólido e resistente à 
mudança, como nossos corpos, nossos impulsos sexuais, nossas 
identidades, nossa própria natureza como seres sexuais e de gênero, está 
sendo refeito de maneiras muitas vezes radicais e transformadoras20 
(WEEKS, 2009, p. 15, tradução nossa).  
 

Quando o autor usa o pronome ‘nós’, refere-se à “vidas conectadas”, às quais, 

ele argumenta “são vidas reflexivas; isto é, vidas vividas em crescente consciência 

de quem somos, de onde viemos e do que podemos nos tornar”21 (WEEKS, 2007, p. 

4, tradução nossa), pois as revoluções sexuais e íntimas do nosso tempo são em 

grande parte o resultado de transformações de base — o mundo que, segundo 

Weeks (2007), que fizemos juntos. O autor ainda discorre sobre vidas mais 

autoconscientes, reflexivas, vidas conectadas que “são vidas que ligam o global e o 

local, construindo pontes e ligando questões de sexualidade e intimidade à questões 

de direitos e responsabilidades, à justiça social”22 (WEEKS, 2007, p. 4, tradução 

nossa). 

Weeks (2007, 2009) explora uma série de processos que indicam mudanças na 

modernidade, situando o mundo da diversidade sexual de maneira que seus escritos 

exploram o papel da democratização, da individualização e da globalização. 

Enquanto Weeks (2007, 2009) frequentemente se refere à importância da mídia na 

exploração de seus argumentos, Brian McNair (2002) pensa na relação entre mídia, 

transformação e sexualidade, argumentando que as expressões sexuais 

midiatizadas contribuíram para o crescimento de uma cultura sexual menos 

regulamentada, mais comercializada e mais pluralista, processo ao qual ele se 

refere como "democratização do desejo"2324 e expõe sobre a importância das 

                                                
20 “In the latest phase of  that dynamism, what we variously call globalisation, neo-liberalism, late 

capitalism, post-modernity, we are becoming ever more aware that what seemed most solid, resistant 
to the sweep of change, our bodies, our sexual drives, our identities, our very nature as sexed, 
gendered beings, are themselves being remade in often radical and transformative ways.” (WEEKS, 
2009, p. 15). 
21 “are reflexive lives; that is, lives lived in growing self-consciouness of who we are, where we came 

from, and what we can become. (WEEKS, 2007, p. 4) 
22 “are lives that link the global and the local, bridging distances and linking questions of sexuality and 

intimacy to issues of rights and responsibilities, to social justice” (WEEKS, 2007, p. 4). 
23 “democratization of desire” (MCNAIR, 2002). 
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representações sexuais que fluem para o exterior da cultura e da sociedade na 

mídia de veículos tradicionais, mas principalmente na esfera virtual. McNair (2002) 

traz a evolução tecnológica como uma contribuição concreta da mídia para a 

revolução sexual, pois, no final do século XX, surgiu um sistema global de 

comunicação que dificulta o controle e regulamentação por parte dos governos. As 

consequências sociológicas de longo prazo dessa tendência podem ser profundas, 

pois vão além de questões de sexo e moralidade, chegando à questões abrangentes 

sobre a manutenção da autoridade política e a estabilidade social. 

 

No contexto específico de nossa discussão atual, a introdução de ondas 
sucessivas de novas tecnologias de comunicação (da palavra impressa ao 
código digital) levou à aceleração de fluxos de informações sexuais dentro e 
entre fronteiras nacionais e à erosão da capacidade do estado patriarcal de 
bloquear ou censurar essas informações. [...] Com isso, quero dizer, por um 
lado, expansão do acesso popular a todos os meios de expressão sexual, 
mediados ou não (a disponibilidade de pornografia pesada para qualquer 
pessoa com acesso à internet, por exemplo) e, por outro lado, o surgimento 
de uma cultura sexual mais diversa e pluralista do que tradicionalmente foi 
acomodada no capitalismo patriarcal25 (MCNAIR, 2002, p. 11 e 12, tradução 
nossa).  
 

Pesquisas sobre a relação entre mídia, sexualidade e mudanças sociais têm 

um forte foco nas representações da sexualidade por meio da midiatização. O 

conteúdo sexual, em muitas formas diferentes de meios de difusão de informação — 

desde revistas como a Playboy ao cinema, passando por televisão a cabo, 

publicidade, programas de entrevistas confessionais e reality shows, e assim por 

diante — são vistos como cruciais em transgressões identitárias e no 

desenvolvimento de estilos de vida sexuais, românticos e morais. Argumenta-se que 

a ação da mídia na representação de gênero e sexualidade desempenhou um papel 

na democratização e individualização da intimidade e da identificação como grupos 

fora da heteronormatividade. A mídia é considerada importante para o surgimento de 

uma cultura de gênero e sexualidade mais diversificada e pluralista (MCNAIR, 2002), 

                                                                                                                                                   
24 Ao se referir à democratização do desejo, McNair apresenta uma perspectiva que vai além da 

representatividade sexual e a explora dentro do contexto do capitalismo. Estudando a pornografia, o 
autor indaga que se ela representa liberdade sexual ou a sexualização cultural para fins lucrativos. 
25 “In the specific context of our present discussion, the introduction of successive waves of new 

communication technologies (from printed word to digital code) has led to accelerating flows of sexual 
information within and between national boundaries, and  erosion  of  the  patriarchal  state’s  capacity  
to  block  out  or  censor  that information. [...] By that I mean, on the one hand, expanded popular 
access to all the means of sexual expression, mediated and otherwise (the availability of hard core 
porn to anyone with access to the internet, for example), and on the other, the emergence of a more 
diverse and pluralistic sexual culture than has traditionally been accomodated within patriarchal 
capitalism” (MCNAIR, 2002, p. 11 e 12). 
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trazendo exemplos como a entrada em massa de mulheres na força de trabalho 

após a Segunda Guerra Mundial e a lenta, mas constante, marginalização do 

racismo, o autor enfatiza a importância de mudanças nas relações sociais do 

capitalismo, as quais possuem efeitos econômicos e políticos que refletem na 

cultura, gerando imagens e discursos midiáticos que inevitavelmente retornam a 

esses ambientes, gerando um círculo virtuoso de transformações nas atitudes 

voltadas para a mídia em relação à gênero e sexualidade. 

 

As mercadorias culturais são ideológicas, de forma que são produtos da 
autoria humana e, portanto, nos dizem coisas sobre o mundo em que 
vivemos e como nos comportar [...]. Porém, eles também são contra-
ideológicos - parte do processo pelo qual somos capacitados a responder; 
resistir a ideias reacionárias ou opressivas; fazer o mainstream marginal; 
para mudar o mundo, ou pelo menos algumas das coisas nele26 (MCNAIR, 
2002, p. 11, tradução nossa). 
 

Enquanto alguns estudiosos como McNair (2002) afirmam que as 

representações midiáticas têm desempenhado um papel particularmente positivo na 

produção de um universo sexual mais diversos e pluralistas, reagindo principalmente 

contra medos sociais reproduzidos por meio da mídia, muitas outras contribuições 

acadêmicas sobre o assunto são mais ambivalentes em suas conclusões. Eles 

afirmam que o conteúdo sexual encontrado nos meios de comunicação introduziu 

uma normalização social e cultural do que o sexo “correto” deveria ser. Diz-se que o 

conteúdo sexual presente na comunicação tradicional cultiva a heterossexualidade, 

as relações homossexuais normalizadas e normas de gênero estereotipadas 

(SEIDMAN apud GLEN, 2016). Como tal, a mídia introduziu um sistema hierárquico 

de valor sexual e a mídia tradicional, desde a revolução sexual, tem sido ferozmente 

criticada por introduzir um sistema de heteronormatividade garantida. Para alguns, o 

papel exercido pelos meios de difusão de informação na questão da sexualidade 

dentro da cultura abriu caminho para uma democratização e diversificação 

(MCNAIR, 2002), enquanto outros apontam para as consequências negativas da 

“sexualização” da mídia (SEIDMAN apud GLEN, 2016) em uma época de cultura 

virtual. 

                                                
26 Cultural commodities are ideological, then, in so far as they are the products of human authorship 

and thus tell us things about the world we live in and how to behave in it [...]. But they are also 
counter-ideological – part of the process by which we are empowered to talk back; to resist 
reactionary or oppressive ideas; to make the marginal mainstream; to change the world, or at least 
some of the things in it (MCNAIR, 2002, p. 11). 
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Quando o foco está na análise da relação entre internet e sexualidade, 

investigam-se representações sexuais feitas por pessoas que usam várias 

ferramentas e plataformas semióticas — ferramentas que são encontradas na esfera 

digital, nas redes interativas e na mídia móvel. Essas tecnologias em rede abriram 

caminho para auto-representações e narrativas, o que possibilita a exploração de 

diversos modelos das mesmas lutas e dinâmicas dentro da cultura midiática.  

 

4.2 Assexualidade em pesquisas e outros estudos 

 

O espectro da sexualidade humana de Alfred Kinsey chocou o mundo quando 

ele o publicou em 1948. Seu livro, Sexual Behavior in the Human Male27 (1948), 

contou com extensas entrevistas com 5300 pessoas — quase exclusivamente 

homens brancos, juntamente com um número insignificante de minorias étnicas e 

suas histórias sexuais. O segundo volume, Sexual Behavior in the Human Female28 

(1953), saiu cinco anos depois e fez reivindicações igualmente chocantes sobre a 

vida íntima de 5940 mulheres, também quase exclusivamente brancas. 

Os padrões éticos de Kinsey eram questionáveis, especialmente pelos modelos 

de pesquisa que utilizamos hoje, mas ele também apresentou ao mundo uma ideia 

que anteriormente tinha pouca publicidade: a sexualidade humana não se limita à 

binariedade padrão da heterossexualidade e homossexualidade. Ao contrário, ele 

declarou que existia em um amplo espectro — ainda que reduzido comparado ao 

que conhecemos atualmente. Sendo o espectro mais antigo e básico, a Escala 

Kinsey é uma escala numérica direta, contando com uma crescente de zero a seis, 

com zero sendo exclusivamente heterossexual e seis sendo exclusivamente 

homossexual. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
27 Comportamento Sexual no Homem (KINSEY, 1948, tradução nossa) 
28 Comportamento Sexual na Mulher (KINSEY, 1953, tradução nossa) 
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Tabela 1: Interpretação da Escala de Kinsey 

 

Avaliação Descrição 

0 Inteiramente heterossexual 

1 Predominantemente heterossexual, apenas eventualmente homossexual 

2 Predominantemente heterossexual, embora homossexual com frequência 

3 Bissexual 

4 Predominantemente homossexual, embora heterossexual com frequência 

5 Predominantemente homossexual, apenas eventualmente heterossexual 

6 Exclusivamente homossexual 

X Sem contatos ou reações sócio-sexuais/Assexual 

Fonte: Kinsey (1948, 1953). 

 

Os livros de Kinsey (1948, 1953) relataram que 10% dos homens eram mais ou 

menos exclusivamente homossexuais e 8% dos homens eram exclusivamente 

homossexuais por pelo menos três anos entre as idades de 16 e 55. Outros 

números mostraram que entre um quarto e um terço dos homens brancos adultos 

com educação universitária tiveram uma experiência homossexual aberta desde a 

puberdade, principalmente na adolescência. Ponderando pelo estado civil, ele 

estimou que 4% dos homens brancos com ensino superior e 1% das mulheres 

brancas eram predominantemente ou exclusivamente homossexuais. O método de 

amostragem de Kinsey foi uma coleta oportunista e os dados de vieram de 

entrevistas detalhadas e frente a frente, sem uma base padronizada em relação à 

frequência das relações. 

O importante para essa pesquisa, porém, é uma sétima categoria incluída 

como nota adicional listada como "X", a qual indicava "nenhum contato ou reação 

sócio-sexual" e, hoje, frequentemente é interpretada como representação da 

assexualidade (BOWLES, 2011), ainda que alguns estudiosos defendam que esta 

classificação de Kinsey procurou enfatizar a falta de comportamento sexual, 

enquanto a definição de assexualidade descreve a falta de atração sexual. Em 

ambos os casos, a Escala de Kinsey não é suficiente para uma classificação precisa 
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da assexualidade, porém tem sua relevância ao demonstrar a existência de 

assexuais na história do estudo da sexualidade. 

As primeiras explorações da assexualidade foram baseadas na presumida 

existência de um demográfico assexual, inferido a partir de uma nova compreensão 

da variabilidade sexual humana trazida por pesquisadores como Kinsey. Um artigo 

de 1977 intitulado “Asexual and Autoerotic Women: Two Invisible Groups” (Mulheres 

Assexuais e Autoeróticas: Dois Grupos Invisíveis), de Myra Johnson, pode fornecer 

a primeira dessas conjecturas. Johnson descreve assexuais como aqueles que, 

independentemente da condição física ou emocional, parecem preferir não se 

envolver em atividade sexual (JOHNSON apud MILKS, 2014). Já em estudos 

publicados em 1979 e 1980, Michael Storms esboçou sua própria recriação da 

escala de Kinsey, na qual propôs um gráfico bidimensional que considera 

explicitamente o caso da assexualidade e a expressão simultânea de heteroerotismo 

e homoerotismo. 

Ilustração 1: Modelo Storms (1979) 

 

 

Fonte: STORMS (1979). 

 

Em um estudo publicado em 1983, Paula Nurius examinou a relação entre 

saúde mental e orientação sexual, pesquisando uma amostra de 689 pessoas, 

principalmente estudantes universitários. O estudo enfocou a heterossexualidade e a 

homossexualidade, mas também incluiu a bissexualidade e a assexualidade como 

orientações sexuais. Os resultados dos questionários mostraram que os assexuais 

pesquisados tinham uma frequência de atividade sexual menor comparado aos 
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demais participantes. Nurius (1983) também descobriu que, nesta amostra, 

assexuais eram um pouco mais propensos a ter problemas com depressão, baixa 

auto-estima e auto rejeição sexual. 

Dados empíricos sobre uma demografia assexual apareceram em 1994, 

quando uma equipe de pesquisa no Reino Unido realizou uma pesquisa abrangente 

com 18.876 residentes britânicos, estimulada pela necessidade de informações 

sexuais após a epidemia de AIDS. A pesquisa incluiu uma pergunta sobre atração 

sexual, à qual 1,1% da amostra indicava que "nunca se sentiram atraídos 

sexualmente por ninguém"29 (BOGAERT, 2004, p. 281). Esse fenômeno foi 

abordado pelo pesquisador canadense, Anthony Bogaert (2004, 2006), que explorou 

a demografia assexual em uma série de estudos. A estatística de 1,1% da pesquisa 

do Reino Unido é a mais citada como a possível incidência de assexualidade na 

população em geral, embora deva ser considerada muito experimental. Supondo 

que essa estatística seja verdadeira, a população mundial de pessoas assexuais 

seria superior a 70 milhões. 

Não foi até recentemente que as suposições básicas dessa abordagem foram 

seriamente questionadas, pois o baixo, ou ausente, desejo sexual normalmente está 

associado à patologias (PRAUSE; GRAHAM, 2007). Segundo o Manual Diagnóstico 

e Estatístico de Transtornos Mentais IV (DSM-IV), originalmente publicado em 1994, 

fazer o diagnóstico do distúrbio de aversão sexual pressupõe a presença de 

angústia acentuada ou dificuldade interpessoal causada pelo distúrbio, porém, a 

maioria dos assexuais não sofre com a ausência de desejo sexual. Esse fato permite 

que Bogaert (2004, 2006), em seus estudos, conclua que o termo assexualidade não 

deve necessariamente ser usado para descrever um estado patológico ou 

comprometido com a saúde, como demonstrou em entrevista para a Salon, em 

2005. “Acho positivo dizer que, para algumas pessoas, a assexualidade é uma 

orientação sexual válida — em vez de chamar de problema de saúde — porque isso 

sugere que é uma das diferentes variações que os humanos podem ter em relação à 

sexualidade"30 (BOGAERT, 2005).  

Atualmente, as evidências não sugerem que cognições e comportamentos 

associados à assexualidade necessariamente sinalizem um problema (PRAUSE; 

                                                
29 “have never felt sexually attracted to anyone at all” (BOGAERT, 2004, p. 281) 
30 "I think it's positive to say that for some individuals asexuality is a valid sexual orientation — as 

opposed to calling it a health problem — because that suggests that it's one of the different variations 
humans can have with regard to sexuality” (BOGAERT, 2005) 
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GRAHAM, 2007), porém, durante muitos anos, na comunidade médica, os assexuais 

foram diagnosticados com distúrbios sexuais, sendo o mais comum deles o 

Transtorno do Desejo Sexual Hipoativo (TDSH). A fusão de assexualidade e TDSH 

deriva de uma ampla e vaga definição do distúrbio encontrado na quarta edição 

DSM, a qual fornece critérios a classificação de transtornos mentais. A definição do 

DSM-IV (1995) descreve o TDSH como “uma deficiência ou ausência de fantasias 

sexuais e desejo de ter atividade sexual. A perturbação deve causar acentuado 

sofrimento ou dificuldade interpessoal” (APA, 1995, p. 470). Considerada uma 

"disfunção sexual", a TDSH, assim como outros distúrbios, é comumente tratada 

com terapia e medicação. Em uma nova versão, publicada em 2013, o DSM-V 

dividiu a TDSH — em Transtorno do Interesse/Excitação Sexual Feminino e 

Transtorno do Desejo Sexual Masculino Hipoativo — e reconheceu a assexualidade, 

declarando que estes casos não devem ser diagnosticados como transtornos. 

Na seção Transtorno do Interesse/Excitação Sexual Feminino, ao final de 

"Características Diagnósticas", sentencia-se que “nos casos em que a falta de 

desejo sexual ao longo da vida for mais bem explicada pela identificação por parte 

da própria mulher como "assexual", não se aplica o diagnóstico de transtorno de 

interesse/excitação sexual feminino” (APA, 2014, p. 434).O mesmo ocorre na seção 

Transtorno do Desejo Sexual Masculino Hipoativo, no final da seção "Diagnóstico 

Diferencial", onde se lê que “se  o próprio homem identifica a si mesmo como 

assexual, o diagnóstico de transtorno do desejo sexual masculino hipoativo não é 

feito” (APA, 2014, p. 443). Ainda que manual não preencha muitas lacunas e a 

prática nos consultórios continue relutante, o DSM-V (2014) reconhece explícita e 

claramente a assexualidade. 

 

4.3 Emergência de comunidades assexuais 

 

Até o desenvolvimento da internet, os assexuais raramente tinham maneiras de 

se conectar e compartilhar suas experiências. No início e meados dos anos 90, as 

pessoas publicavam ocasionalmente em grupos de notícias relacionados à 

sexualidade, expressando sua identificação com assexualidade ou sua falta de 

atração sexual, mas as funções de pesquisa não eram suficientemente eficazes, 

dificultando a localização de pessoas com experiências semelhantes. Além disso, 

vocabulário e definições comuns para discutir a assexualidade ainda não haviam se 
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desenvolvido, portanto, uma variedade de palavras, incluindo anti-sexualidade, 

celibato e não-sexualidade, estava sendo usada para descrever a identidade 

assexual (JAY, 2003). 

A seção de comentários do artigo intitulado My life as amoeba31, de Zoe 

O'Reilly, publicado pela StarNet Dispatches em 30 de maio de 1997 é considerada a 

primeira comunidade assexual online. No artigo, a autora descreve, com ironia, que 

"no que diz respeito ao resto do mundo, organismos assexuais com mais de uma 

célula não existem"32 (O’REILLY, 1997, tradução nossa), demonstrando frustração 

quanto a falta de validação. Foi a partir desse artigo que David Jay, em 2001, 

descobriu a assexualidade para além de uma definição puramente biológica e, 

diante da realidade que tal orientação era quase completamente desconhecida — 

não apenas para o rapaz, mas para a maior parte do mundo — criou uma 

comunidade assexual para poder obter apoio, compartilhar informação e buscar 

validação.  

Em 11 de outubro de 2000, foi fundado um grupo do Yahoo para assexuais, 

Haven for the Human Amoeba33 (HHA). O grupo foi estruturado como uma lista de e-

mails e, logo, havia membros regulares suficientes para que a atividade aumentasse 

para várias mensagens todos os dias. Foi nessa época que um membro do grupo, 

na esperança de iniciar um webring34 assexual, entrou em contato com David Jay, 

que já havia criado a AVEN — na época, era apenas uma página que dava uma 

definição de assexualidade e solicitava e-mail daqueles que se identificaram com a 

definição —, e ele se juntou à discussão da HHA. Vários membros criaram seus 

próprios sites como parte do webring e à medida que a associação e a atividade no 

HHA aumentou, houve uma demanda por outras plataformas com uma melhor 

estrutura e vários sites surgiram com diferentes ideologias e definições de 

assexualidade. 

 

 

 

                                                
31 Minha vida como uma ameba (O’REILLY, 1997, tradução nossa) 
32 “As far as the rest of the world is concerned, asexual organisms with more than one cell don't exist” 

(O’REILLY, 1997). 
33 Abrigo para a Ameba Humana (tradução nossa) 
34 Um webring é um conjunto de sites vinculados em uma estrutura de rede e geralmente organizados 

em torno de um tema específico, geralmente educacional ou social. Eles eram populares nos anos 90 
e início dos anos 2000, principalmente entre sites amadores. 
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Ilustração 2: Primeiro layout da página inicial da AVEN (2001) 

 

 

Fonte: AVEN (2001). 

 

Algumas comunidades formadas na época sustentavam que a única definição 

real de assexualidade era o não-libidoísmo35, sustentando que um assexual não 

poderia ter um desejo sexual. O maior dentre estes site foi o Official Asexual 

Society36, fundado por Geraldin Levi Rich Jones, outro membro do HHA, e para 

participar houve um teste administrado pelo fundador do site. Foi renomeada como 

Official Nonlibidoism Society37 no final de dezembro de 2004, devido à crescente 

popularidade de uma definição alternativa e mais ampla de assexualidade. Em 2002, 

Nat Titman fundou a Comunidade de Assexuais do LiveJournal, independentemente 

da HHA e AVEN, criando o primeiro espaço de discussão assexual explicitamente 

positiva. Próximo a esse evento, a AVEN foi reconstruída na esperança de se tornar 

uma opção mais inclusiva, baseada na neutralidade sexual e na crença de que 

qualquer pessoa que se identifique como assexual seja validada, 

independentemente do desejo sexual ou de outros fatores. Ainda em 2002, o fórum 

da AVEN foi iniciado e David Jay entrou em contato com Titman para que a 

Comunidade do LiveJournal fosse vinculada à AVEN. Como resultado, Nat Titman 

escreveu o FAQ (acrónimo da expressão inglesa frequently asked questions, 

                                                
35 Um não libidoísta é uma pessoa que não tem desejo sexual e, portanto, não experimenta desejos 

sexuais. O não-libidoismo não é equivalente à assexualidade, uma vez que uma grande porcentagem 
de assexuais têm impulsos sexuais ou libido, mas ainda carece de atração sexual. 
36 Sociedade Oficial de Assexuais (tradução nossa). 
37 Sociedade Oficial Não Libidoista (tradução nossa). 
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literalmente traduzida como ‘perguntas mais frequentes’) original da AVEN como um 

esboço inclusivo e positivo e esteve envolvido na formação da comunidade do fórum 

AVEN — esta FAQ ainda é a base do FAQ Geral presente no site atualmente. 

A Rede de Visibilidade e Educação Assexual, ou AVEN (Asexuality Visibility 

and Education Network), começou pequena, mas rapidamente se expandiu, criando 

o que se tornaria uma grande comunidade online, de forma que iniciou uma 

conversa sobre a assexualidade e suas implicações para pessoas no resto do 

mundo, e tornou-se referência para o debate e estudo da orientação. No site da 

organização, existem fóruns dedicados a todos os assuntos referentes à 

comunidade assexual e estes são povoados não só por pessoas que se identificam 

como assexuais (ou “aces”, como se referem coloquialmente a si mesmos), mas 

também por parceiros, amigos e familiares que desejam aprender e oferecer 

suporte.  

No site, pode se encontrar uma explicação resumida e de fácil compreensão 

sobre o que, de fato, é a assexualidade: 

 

uma pessoa assexual não sente atração sexual - eles não são atraídos 
sexualmente pelas pessoas e não desejam atuar sobre a atração aos outros 
de uma maneira sexual. Ao contrário do celibato, que é uma escolha para 
se abster de atividade sexual, a assexualidade é uma parte intrínseca de 
quem somos, assim como outras orientações sexuais. Assexualidade não 
torna nossas vidas piores ou melhores; nós apenas enfrentamos um 
conjunto diferente de necessidades e desafios do que a maioria das 
pessoas sexuais enfrenta. Existe considerável diversidade entre a 
comunidade assexual quanto às necessidades e experiências 
frequentemente associadas à sexualidade, incluindo relacionamentos, 
atração e excitação38 (AVEN, 2019, tradução nossa). 
 

Na descrição do site, é apresentada a missão de criar uma discussão aberta e 

honesta sobre a assexualidade entre pessoas sexuais e assexuais. Em sua primeira 

página, além de uma coluna com as últimas notícias relacionadas ao tema, a 

organização procura informar o básico sobre a orientação, deixando claro que, ao 

contrário do celibato, que é uma escolha para se abster de atividade sexual, a 

assexualidade é uma parte intrínseca do indivíduo, assim como as demais 

                                                
38 “An asexual person does not experience sexual attraction – they are not drawn to people sexually 

and do not desire to act upon attraction to others in a sexual way. Unlike celibacy, which is a choice to 
abstain from sexual activity, asexuality is an intrinsic part of who we are, just like other sexual 
orientations. Asexuality does not make our lives any worse or better; we just face a different set of 
needs and challenges than most sexual people do. There is considerable diversity among the asexual 
community in the needs and experiences often associated with sexuality including relationships, 
attraction, and arousal” (AVEN, 2019). 
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orientações sexuais. Também esclarece que as pessoas assexuais têm as mesmas 

necessidades emocionais que todos os outros e são tão capazes quanto de formar 

relacionamentos íntimos. O primeiro hiperlink apresentado no texto indica uma 

página de overview, na qual, mais uma vez, apresentam as características de uma 

pessoa assexual e frisam a existência de diferentes tipos de assexuais entre a 

comunidade, destacando os âmbitos de relacionamentos, atração e excitação.  

No menu principal, pode-se encontrar a seção Media & Press, que traz uma 

seleção de vídeos de programas de televisão nos quais foi debatido sobre a 

assexualidade e uma lista de blogs, pesquisas, comunidades e sites pessoais que 

tratam sobre o assunto. Já a página de contatos exibe uma variedade de e-mails 

com os quais o usuário pode entrar em contato conforme sua necessidade ou 

objetivo, os quais abrangem dúvidas pessoais, solicitações de mídia e palestrantes, 

pesquisadores e informações gerais, assim como um fórum específico para amigos, 

família e aliados. 

 

Ilustração 3: Layout da página inicial da AVEN (2019) 

 

 

Fonte: AVEN (2019). 

 

4.4 Assexualidade na mídia 

 

O estudo de Anthony Bogaert em 2004 e a crescente popularidade da AVEN 

levaram a um aumento do interesse da mídia em discutir a assexualidade em 
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meados dos anos 2000. Em particular, o New Scientist39 publicou um artigo sobre 

assexualidade, “Glad to be asexual”40, em 14 de outubro de 2004, após o qual 

numerosos artigos de jornais e revistas e programas de televisão posteriores se 

seguiram. Porém, antes dessa data já havia indícios da assexualidade na mídia 

como os exemplos apresentados no gráfico a seguir. Tal gráfico é uma linha 

temporal de algumas menções importantes da assexualidade na televisão e internet, 

o que irá auxiliar na compreensão da evolução da narrativa da orientação sexual e 

irá servir como roteiro para a análise final da pesquisa. As cores utilizadas na 

composição do gráfico são correspondentes às da bandeira assexuais, na qual o 

preto representa a assexualidade; o cinza retrata a greyssexualidade e 

demissexualidade; o branco engloba os parceiros e aliados não assexuais e o roxo 

simboliza a comunidade. 

 

Ilustração 4: Linha do tempo da assexualidade na mídia 

 

 

Fonte: Autora (2019). 

                                                
39 New Scientist é uma das revistas semanais de ciência e tecnologia mais populares do mundo. Seu 

site, aplicativo e edições impressas cobrem notícias internacionais do ponto de vista científico. 
40 Contente em ser assexual (WESTPHAL, 2004) 
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A primeira vez que o termo “assexualidade” foi registrada em um grande 

veículo, foi em 1974, na Rolling Stones. David Bowie discutiu a assexualidade 

brevemente no artigo "William Burroughs entrevista David Bowie"41, por Craig 

Copetas, no qual o termo não é utilizado para se referir a uma orientação sexual, 

mas como percepção do tipo de atração que Bowie despertava em algumas 

pessoas. Em 1989, a apresentadora de talk show americana Sally Jessy Raphael 

entrevistou Toby42 (hoje conhecido por Jim Sinclair), uma pessoa então auto-descrita 

como andrógina e assexual. 

 Quase duas décadas depois, em 2006, David Jay foi entrevistado pelas co-

apresentadoras do programa de televisão The View43, Chandra Wilson, Star Jones, 

Joy Behar e Elisabeth Hasselbeck. A maior parte das perguntas envolveram 

comparação com a "normalidade" e questionavam a validade da assexualidade de 

Jay, por seu discurso desinformado, este será um dos elementos examinados na 

análise da presente pesquisa. Ainda em 2006, David Jay foi convidado para falar 

sobre a assexualidade e a AVEN no programa de televisão The Situation with 

Tucker Carlson44, no qual o apresentador entrevistava convidados, na maioria das 

vezes políticos ou formadores de notícias. No mesmo ano, Juliet Huddy e Mike 

Jerrick trouxeram ao programa Dayside45 um casal assexual e uma psicóloga para 

debater o tema, ponderando até que ponto a assexualidade poderia ser um 

transtorno ou disfunção hormonal. No ano seguinte, 2007, o programa de televisão 

Montel Williams Show46 era um talk show de tabloide e dedicou um episódio de 

aproximadamente 40 minutos para a discussão da assexualidade com diversos 

convidados e entrevistas. 

 Em 2012, a assexualidade teve uma nova onda de destaque na mídia. Logo no 

início do ano, a BBC News47 trabalhou o tema a partir da história de Jenni 

Goodchild, trazendo o dados numéricos e o termo arromântico para a discussão. Em 

seguida, o seriado Dr. House, no episódio "Better Half" apresenta um paciente da 

                                                
41 Disponível em: https://www.rollingstone.com/music/music-news/beat-godfather-meets-glitter-

mainman-william-burroughs-interviews-david-bowie-92508/. 
42 Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=_VeLOIxiG4c&feature=youtu.be&list=PLb6InlHRpvBMFIHiXGhmE
dPS29DE5Q58d. 
43 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=6kPfLYuQlL8. 
44 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Iwxo6t7XBYs. 
45 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=lmXXgRvotGM. 
46 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ErDfQMKnwSE. 
47 Disponível em: https://www.bbc.com/news/magazine-16552173. 

https://www.rollingstone.com/music/music-news/beat-godfather-meets-glitter-mainman-william-burroughs-interviews-david-bowie-92508/
https://www.rollingstone.com/music/music-news/beat-godfather-meets-glitter-mainman-william-burroughs-interviews-david-bowie-92508/
https://www.youtube.com/watch?v=_VeLOIxiG4c&feature=youtu.be&list=PLb6InlHRpvBMFIHiXGhmEdPS29DE5Q58d
https://www.youtube.com/watch?v=_VeLOIxiG4c&feature=youtu.be&list=PLb6InlHRpvBMFIHiXGhmEdPS29DE5Q58d
https://www.youtube.com/watch?v=6kPfLYuQlL8
https://www.youtube.com/watch?v=Iwxo6t7XBYs
https://www.youtube.com/watch?v=lmXXgRvotGM
https://www.youtube.com/watch?v=ErDfQMKnwSE
https://www.bbc.com/news/magazine-16552173
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clínica (Corri English) que House (Hugh Laurie) acredita estar mentindo sobre ser 

assexual. Ao final do episódio, descobre-se que ela realmente está enganando o 

marido e os médicos e o resultado foi negativo para a representatividade assexual. 

Ainda em 2012, Rodrigo Simon ouve Elisabete Regina Baptista de Oliveira sobre a 

tese "Minha vida de ameba": os script sexo-normativos e a construção social das 

assexualidades na internet, no programa Fala Doutor48, do canal brasileiro TV 

Cultura. Realizada na Faculdade de Educação da USP, a pesquisa busca 

compreender as trajetórias de autoidentificação de indivíduos assexuais, com 

destaque para suas interações sociais na escola durante os anos da educação 

básica. 

 Em 2014, a série Sirens49, do canal USA Network, apresenta a personagem 

assexual Valentina “Voodoo” Dunacci (Kelly O'Sullivan), a qual foi o foco de uma 

história na qual ela forma um forte vínculo com o colega Brian (Kevin Bigley), que 

não é assexual, mas está apaixonado por ela. A piada sempre esteve na 

ingenuidade de Brian e nunca nos limites de Val. O programa está disposto a 

mostrar uma área cinza, em vez de forçar Val a mudar. Ainda entre narrativas 

ficcionais seriadas, em 2014, foi ao ar o episódio "The Laws of Gods and Men"50, de 

Game Of Thrones, que confirmou Lord Varys (Conleth Hill), um personagem muito 

importante, como assexual. Enquanto Varys é um eunuco, a cena deixa claro que 

um fato não tem relação com o outro, afirmando diretamente que a falta de atração 

de Varys é anterior à sua castração. No ano seguinte, 2015, The Guardian, o maior 

jornal do Reino Unido, publicou em sua versão online uma matéria pequena51, 

porém importante, falando sobre a assexualidade e fazendo clara distinção entre a 

orientação, transtorno e trauma. 

 O ano de 2016, trouxe dois novos personagens fictícios que se tornaram 

símbolos na comunidade assexual. Em fevereiro, chegou às bancas a revista 

Jughead nº452, na qual é revelado casualmente que o personagem principal é 

assexual. Desde a criação do personagem, sempre ficou clara a falta de intenção 

                                                
48 Disponível em: https://tvcultura.com.br/videos/33360_fala-doutor-elisabete-de-oliveira-a-

construcao-social-das-assexualidades.html. 
49 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=TNt-o6VkJGI. 
50 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=z-w4_aAaqmA. 
51 Disponível em: https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/may/13/why-dont-i-want-to-have-

sex-google. 
52 Disponível em: https://townsquare.media/site/622/files/2017/03/jughead-

ace.jpg?w=630&h=661&q=75. 

https://tvcultura.com.br/videos/33360_fala-doutor-elisabete-de-oliveira-a-construcao-social-das-assexualidades.html
https://tvcultura.com.br/videos/33360_fala-doutor-elisabete-de-oliveira-a-construcao-social-das-assexualidades.html
https://www.youtube.com/watch?v=TNt-o6VkJGI
https://www.youtube.com/watch?v=z-w4_aAaqmA
https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/may/13/why-dont-i-want-to-have-sex-google
https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/may/13/why-dont-i-want-to-have-sex-google
https://townsquare.media/site/622/files/2017/03/jughead-ace.jpg?w=630&h=661&q=75
https://townsquare.media/site/622/files/2017/03/jughead-ace.jpg?w=630&h=661&q=75
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sexual, porém nunca tinha sido utilizado o termo até então. Na adaptação das 

histórias de Archie Comics pela CW, Riverdale, Jughead é mostrado em um 

relacionamento amoroso e sexual com Betty Cooper (Lili Reinhart). Já em julho, foi 

disponibilizado o episódio "That Went Well" da série animada Bojack Horseman da 

Netflix, no qual Todd Chavez, um personagem de destaque, acredita que pode ser 

assexual. Nos próximos episódios ele demonstra não ter certeza sobre isso e não se 

sente à vontade em ser chamado dessa forma. No entanto, em "Hooray! Todd 

Episode!"53, ele se aceita e se assume oficialmente como assexual, criando uma 

nova e permanente narrativa no programa.  

 Ainda em 2016, o jornal El País, publicou em sua versão brasileira uma 

matéria54 com case e dados, trazendo tópicos como ativismo e experiência sexual, 

promovendo um conteúdo extenso e informativo sobre a orientação. No ano 

seguinte, a série Shadowhunters, lança o episódio "By the Light of Dawn"55, no qual 

Raphael Santiago (David Castro), um vampiro, diz a Isabelle Lightwood (Emeraude 

Toubia) que ele nunca se interessou por sexo, em uma cena delicada na qual ele se 

esquiva de um beijo. A série demonstra que o relacionamento pode se sustentar 

sem a necessidade sexual. Ainda em 2017, o Estadão, um dos maiores jornais 

brasileiros, elaborou uma matéria com o resultado de uma pesquisa nacional sobre a 

assexualidade, trazendo também glossário, cases e relacionamentos, dando 

visibilidade nacional à orientação. 

 Em 2018, o The New York Times lançou uma matéria56 sobre os diversos 

termos existentes na comunidade LGBT+ para o mês do Orgulho de 2018. Entre 

eles, a assexualidade como orientação sexual e algumas de suas vertentes — 

demissexual e grayssexual —, assim como a diferenciação com a arromanticidade. 

No mesmo ano, a BBC News compôs uma extensa reportagem57 sobre a 

assexualidade com relatos de brasileiros que se identificam com a orientação e 

tópicos como descoberta, relacionamento e preconceito. Em seguida, o Hypeness, 

site de inovação e criatividade, expôs o debate58 sobre a assexualidade fazer ou não 

                                                
53 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=R9NNNapsP-I. 
54 Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2016/09/25/estilo/1474774500_292073.html. 
55 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=cTnG7QmXHvs. 
56 Disponível em: https://www.nytimes.com/2018/06/21/style/lgbtq-gender-language.html. 
57 Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/geral-45634242. 
58 Disponível em: https://www.hypeness.com.br/2018/10/por-que-os-assexuais-querem-ser-

reconhecidos-como-membros-da-comunidade-lgbtq/. 

https://www.youtube.com/watch?v=R9NNNapsP-I
https://brasil.elpais.com/brasil/2016/09/25/estilo/1474774500_292073.html
https://www.youtube.com/watch?v=cTnG7QmXHvs
https://www.nytimes.com/2018/06/21/style/lgbtq-gender-language.html
https://www.bbc.com/portuguese/geral-45634242
https://www.hypeness.com.br/2018/10/por-que-os-assexuais-querem-ser-reconhecidos-como-membros-da-comunidade-lgbtq/
https://www.hypeness.com.br/2018/10/por-que-os-assexuais-querem-ser-reconhecidos-como-membros-da-comunidade-lgbtq/
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parte da comunidade LGBT+, aprofundando e diversificando o debate dentro da 

temática. 

 Em 2019, o G1, o portal de notícias da Globo, deu foco à assexualidade ao 

trazer uma reportagem59 sobre como assexuais chineses lidam com uma sociedade 

conservadora e que valoriza a tradição. Já o jornal britânico, The Guardian, compôs 

uma matéria60 em sua versão online com foco nos demissexuais, apresentando uma 

das categorias que fazem parte da assexualidade. Diante de todos esses elementos 

apresentados por meio do gráfico, compreende-se que o tema assexualidade está 

cada vez mais presente na mídia e tendo sua narrativa aprofundada e diversificada. 

No próximo capítulo faremos uma exploração da metodologia que será utilizada para 

a avaliação de elementos como os aqui apresentados para, mais tarde, fazer a 

análise final da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
59 Disponível em: https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2019/09/06/sou-assexual-e-nunca-

soube-o-que-e-atracao-sexual.ghtml. 
60 Disponível em: https://www.theguardian.com/society/2019/sep/07/no-lust-at-first-sight-day-i-finally-

realised-i-was-a-demisexual. 

https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2019/09/06/sou-assexual-e-nunca-soube-o-que-e-atracao-sexual.ghtml
https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2019/09/06/sou-assexual-e-nunca-soube-o-que-e-atracao-sexual.ghtml
https://www.theguardian.com/society/2019/sep/07/no-lust-at-first-sight-day-i-finally-realised-i-was-a-demisexual
https://www.theguardian.com/society/2019/sep/07/no-lust-at-first-sight-day-i-finally-realised-i-was-a-demisexual
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5 METODOLOGIA 

 

“Uma metodologia (com suas técnicas)  
forma, conforma e deforma um objeto” 

- Juremir Machado da Silva 

 

A pesquisa científica baseia-se em encontrar uma solução para um problema 

específico. Com o intuito de compreender como a midiatização influência na 

validação de discursos contra-hegemônicos no ciberespaço por meio da narrativa da 

assexualidade, foi utilizada a estratégia da antimetodologia positiva de Juremir 

Machado da Silva (2010). Ou seja, parte da ideia de que a relação do pesquisador 

com o objeto deve adotar os seguintes passos: estranhar, entranhar e desentranhar. 

Portanto, neste capítulo vamos definir uma abordagem metodológica e oferecer um 

método de análise. 

O estranhamento — ou seja, a capacidade de descobrir o objeto por 

intermédio de outras lentes — iniciou-se ainda antes do início da pesquisa, há cerca 

de dois anos. Desde então, a assexualidade tem sido um objeto de interesse da 

pesquisadora, de forma que a aproximação ocorreu naturalmente e a introdução nos 

círculos de discussão sobre gênero e sexualidade auxiliaram na descoberta e 

aprendizado sobre a assexualidade como orientação e narrativa contra-hegemônica. 

Em 2018, esse interesse tomou forma de reportagem na disciplina de Jornalismo de 

Revista do curso de Comunicação Social da UNISC, que possibilitou à estudante 

começar uma pesquisa objetiva sobre o objeto durante a elaboração do texto para a 

Revista Exceção (conforme anexo A). 
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Ilustração 5: Reportagem na revista laboratório Exceção (2019) 

 

 

  Fonte: Autora (2018). 

 

Para a elaboração da reportagem houve a pesquisa de materiais online sobre o 

tema, desde sites, grupos, organizações e estudos acadêmicos, o que oportunizou 

arrecadação do material inicial para a pesquisa até então apresentada. Outra parte 

importante do processo de criação do texto jornalístico foram as entrevistas. 

Primeiramente, a pesquisadora entrou em contato com duas pessoas que se 

encontram dentro do espectro assexual — Regina (nome fictício), estudante e 

Poliana Lazarini, atleta — por intermédio de entrevista por Messenger (conforme 

anexo B), a partir do qual foi utilizado suas experiências de descoberta, 

relacionamento e aceitação como introdução e explicação do que é a assexualidade 

e suas vertentes. Em seguida foi feita uma exposição do que é a comunidade 

assexual com menção ao artigo de Zoe O’Reilly e à criação da AVEN — ambos 

apresentados no capítulo anterior. A reportagem também possibilitou a entrevista de 

dois importantes pesquisadores da assexualidade (roteiro em anexo C), Elisabete de 

Oliveira61 e Anthony Bogaert62. O primeiro contato foi feito com o professor 

                                                
61 Elisabete Regina Baptista De Oliveira, pedagoga, mestre e doutora em Educação pela Faculdade 

de Educação da USP. Autora da tese “Minha vida de ameba: os scripts sexo-normativos e a 
construção social das assexualidades na internet e na escola”. 
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canadense, em conversa por meio de Skype, de cerca de 35 minutos e, mais tarde, 

foi realizada a entrevista com a pedagoga brasileira via e-mail (conforme anexo D). 

Em ambos foram debatidos tópicos como a aproximação dos pesquisadores com o 

tema da assexualidade, definições de terminologias dentro da orientação sexual, 

estudos acadêmicos na área, a relação entre assexualidade e saúde, classe social e 

educação, o entendimento da psicologia sobre o que é assexualidade e a presença 

da mesma na comunidade queer. Em relação à AVEN, foi possível entrar em contato 

com Michael Doré, diretor de mídia da organização, também via Skype em uma 

conversa com cerca de 30 minutos na qual foi discutido alguns pontos semelhantes 

aos dos pesquisadores e com o acréscimo de questões sobre a AVEN como 

comunidade e seu trabalho informativo, a identificação pessoal com a assexualidade 

e diferenciação entre atração romântica e sexual. 

As informações e conhecimento adquiridos durante a produção da reportagem 

foram essenciais para delimitar a narrativa da assexualidade como objeto de estudo 

do presente trabalho, no qual foi seguido o segundo passo proposto por Silva 

(2010), o entranhamento. Para que esse movimento fosse feito, ou seja, inserir-se 

no objeto para melhor compreendê-lo, foi elaborada uma pesquisa bibliográfica, o 

que pode ser definido como  

 

(...) conjunto de procedimentos que visa identificar informações 
bibliográficas, selecionar os documentos pertinentes ao tema estudado e 
proceder à respectiva anotação ou fichamento das referências e dos dados 
dos documentos para que sejam posteriormente utilizados na redação de 
um trabalho acadêmico (STUMPF, 2006, p. 51). 
 

Segundo Lakatos e Marconi (2017), a pesquisa bibliográfica tem como objetivo 

prover ao pesquisador familiaridade com os materiais já produzidos e publicados do 

assunto que está sendo trabalhado, pois dessa forma é possível compreender até 

que ponto o tema já foi explorado e encontrar lacunas que podem ser supridas, ou 

seja, uma forma de encontrar a delimitação da pesquisa de forma que ela se torne 

original e necessária para o campo acadêmico, evitando a produção de algo ao qual 

o problema já tenha tido sua solução encontrada (STUMPF, 2006). Foram 

analisadas “desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, 

monografias, teses, artigos científicos impressos ou eletrônicos, material cartográfico 

                                                                                                                                                   
62 Anthony Francis Bogaert é um psicólogo canadense e professor nos Departamentos de Psicologia 

e de Ciências da Saúde Comunitária da Universidade de Brock. Bogaert é conhecido por estudar 
vários assuntos relacionados à sexualidade humana, incluindo assexualidade. 
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e até meios de comunicação oral: programas de rádio, gravações, audiovisuais, 

filmes e programas de televisão” (LAKATOS; MARCONI, 2017, p. 200). 

Resumidamente, o que a pesquisa bibliográfica busca “é colocar o pesquisador em 

contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto, 

inclusive conferências seguidas de debates que tenham sido transcritas de alguma 

forma” (LAKATOS; MARCONI, 2017, p. 200). 

 A finalidade da pesquisa bibliográfica é, também, dar ao pesquisador meios de 

exercer o terceiro passo sugerido por Silva (2010), o desentranhamento, ou seja, 

possibilita fazer análises e críticas com conhecimento o suficiente para que o 

resultado se torne relevante. Esse processo se dá “de forma a evidenciar o 

entendimento do pensamento dos autores, acrescido de suas próprias ideias e 

opiniões” (STUMPF, 2006, p. 51). Como resultado dessa pesquisa inicial, o 

pesquisador esteve apto a organizar ideias lógicas e escolher o melhor modelo de 

pesquisa a ser seguido a partir do referencial teórico levantado, no caso, utiliza-se o 

método qualitativo. 

A pesquisa qualitativa enfoca a compreensão do objeto com uma abordagem 

humanista. Enquanto a metodologia quantitativa é baseada em métodos numéricos, 

a qualitativa é usada para entender as crenças, experiências, atitudes, 

comportamentos e interações dos e entre os indivíduos, gerando dados não apenas 

estatísticos. A integração da pesquisa qualitativa em desdobramentos sociais é uma 

estratégia reconhecida por sua capacidade de adicionar uma nova dimensão aos 

estudos que não podem ser obtidos por meio da medição de variáveis sozinhas. 

Dessa forma, concorda-se com Moresi (2003), para quem a pesquisa qualitativa 

 

(...) considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, 
isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do 
sujeito que não pode ser traduzido em números. A interpretação dos 
fenômenos e a atribuição de significados são básicas no processo de 
pesquisa qualitativa. Não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. O 
ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador é o 
instrumento-chave. É descritiva. Os pesquisadores tendem a analisar seus 
dados indutivamente. O processo e seu significado são os focos principais 
de abordagem (MORESI, 2003, p. 8-9). 
 
 

Portanto, o método qualitativo é principalmente exploratório. Ele é usado para 

obter uma compreensão das razões, opiniões e motivações subjacentes, fornecendo 

discernimento sobre o problema ou ajudando a desenvolver ideias ou hipóteses para 

um resultado potencial. Além de ser usada para revelar tendências de pensamento e 
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opiniões e aprofundar o problema, a pesquisa qualitativa também trabalha com 

intensidade (DEMO, 2012), a qual ele dizer ser  

 

“(...) própria de fenômenos complexos que mesclam seus componentes de 
modos ordenados e desordenados. São complexos não só porque estão 
dotados de componentes múltiplos, mas sobretudo porque são ambíguos. 
Complexidade é um todo múltiplo e ambíguo, marcado por dinâmicas 
contrárias cuja energia causa resultados que ultrapassam a origem” 
(DEMO, 2012, p. 16, grifos do autor). 
 
 

Compreendo que “(...) a sociedade mais desejável, pelo menos mais 

suportável, é aquela em que há maior participação por parte de todos” (DEMO, 

2012, p. 19). O autor sugere que é necessário trabalhar com a construção social e 

sua subjetividade na intenção de compreender a cultura e os indivíduos que a 

compõe. Ainda que não seja possível ao pesquisador pôr-se de modo integral dentro 

da sociedade que estuda, vale-se da investigação dos momentos e tempos que a 

formaram. Para isso obtermos uma compreensão além da doxa63, ou seja, da crença 

comum, Demo (2012) elenca três fases de análise: sócio-histórica, na qual há a 

busca do que foi construído social e historicamente; formal ou discursiva, 

momento de averiguar padrões na forma do objeto; e, por fim, a 

interpretação/reinterpretação, fase na qual a análise de fato se concretiza após a 

preparação ocorrida nas anteriores. Dos três patamares, o primeiro foi alcançado 

nos três capítulos teóricos deste trabalho, o segundo está sendo construído na 

metodologia e o terceiro será atingido na parte final do estudo. 

Para tentar entender, mais adiante, como as narrativas contra-hegemônicas 

de assexualidade se colocam na mídia, iremos circunscrever, dentro da pesquisa 

qualitativa, e do ponto de vista metodológico, os excertos do objeto de pesquisa com 

o estudo de caso, que foi selecionado por ser um método de exploração imersivo de 

realidades, apresentando natureza investigativa. Sua operação pode ser conduzida 

por uma ou mais provocações, que podem surgir ao longo da experiência de 

imersão, apresentando novos contornos e análises. De fato, “mediante um mergulho 

profundo e exaustivo em um objeto delimitado, o estudo de caso possibilita a 

penetração em uma realidade social, não conseguida plenamente por um 

levantamento amostral e avaliação exclusivamente quantitativa” (MARTINS, 2008, p. 

                                                
63 Doxa é uma palavra grega que significa crença comum ou opinião popular, da qual derivam os 

termos modernos de ortodoxia e heterodoxia. 
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10). Assim, o estudo de caso como estratégia de pesquisa possibilita a experiência 

da coleta de dados e sua sistematização, colocando pesquisador no contexto em 

que o fenômeno analisado acontece ou se expressa. 

 

A análise de um único ou de poucos casos de fato fornece uma base muito 
frágil para a generalização. No entanto, os propósitos do estudo de caso 
não são os de proporcionar o conhecimento preciso das características de 
uma população, mas sim o de proporcionar uma visão global do problema 
ou de identificar possíveis fatores que o influenciam ou são por ele 
influenciados (GIL, 2002, p. 55). 
 

Quanto aos processos técnicos, Gil (2002) expõe o estudo de caso como um 

intenso método de pesquisa, no qual um ou poucos excertos são explorados de 

forma que permita a aquisição abrangente e minuciosa do conhecimento e 

proporcione maior proximidade com o objeto de estudo. Dessa forma, concordamos 

com Yin (2005), que define o estudo de caso como ferramenta para análise é de 

relevância para estudos em ciências humanas, pois possibilita ao pesquisador se 

aprofundar no objeto de estudo ao passo que o permite considerar um universo 

maior de variáveis. O estudo de caso fornece interpretações, descrições e 

comparações que contribuem para o esclarecimento de questões pendentes e 

provocações temáticas. Este modelo pretende auxiliar no esclarecimento do 

fenômeno que interliga a emergência das narrativas contra-hegemônicas com o 

“novo” modo de comunicação: o ciberespaço. Para dar conta do estudo qualitativo e 

melhor visualizar os casos que serão estudados, criamos uma tabela que nos 

permite organizar os excertos que serão trabalhados na análise. Essa unidade é 

composta por cinco categorias, a partir das quais serão selecionados cinco excertos, 

suas referências e descrições. 

Tabela 2: Referência para objeto de análise 

Categoria Referência Excerto 

Glossário Data e hospedagem Descrição do objeto 

Programa de televisão   

Vídeo em plataforma online   

Discurso ilustrativo   

Matéria em plataforma 
online 

  

Fonte: Autora (2019). 
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Para a seleção do material que será analisado, seguimos marcas discursivas 

que nos permitem observar como esse discurso tem instituído uma narrativa e como 

ele se transforma à medida que passa a interagir com a estrutura midiática. Dessa 

forma, serão postos em foco 10 excertos, sendo dois de cada categoria. Tendo em 

vista que ao passo que a cibercultura ampliou os espaços nos quais indivíduos 

assexuais podem encontrar semelhantes e compartilhar experiências e informações, 

a assexualidade como narrativa de uma orientação sexual continuou aparecendo em 

outros veículos, por isso, o primeiro gênero midiático selecionado é o programa de 

televisão. 

Trazendo a classificação dos tipos de leitores de Santaella (2011), 

compreende-se a existência de três modelos de mídia: impressa (leitor 

contemplativo), eletrônica (leitor movente) e digital (leitor imersivo), das quais as 

duas últimas são relevantes no decorrer deste trabalho. Como um exemplo de 

principais mídias da classificação digital, trazemos a televisão, a qual possui leitor 

movente, recepção simultânea com o cotidiano e variedades de signos e linguagens. 

Para o presente estudo, compreende-se um programa de televisão como qualquer 

conteúdo produzido para transmissão via aérea, satélite, cabo ou internet e 

normalmente exibido em um aparelho de televisão, excluindo notícias de última 

hora, anúncios ou trailers que são normalmente colocados entre os programas. Os 

programas de televisão costumam ser agendados com bastante antecedência e 

aparecem em guias eletrônicos ou em outras listas de TV. Os programas de 

televisão podem ser vistos à medida que são transmitidos em tempo real ou 

gravados para visualização posterior. 

A terceira classificação de Santaella (2011) apresenta o leitor imersivo com 

uma interação imediatista e não-linear, ou seja, “(...) um leitor em estado de 

prontidão, conectando-se entre nós e nexos, num roteiro multilinear, multisequencial 

e labiríntico que ele próprio ajudou a construir ao interagir com os nós entre 

palavras, imagens, documentação, música, vídeo etc.” (SANTAELLA, 2011, p. 33). E 

essa classificação se dá a partir do desenvolvimento de tecnologias como a de 

computadores, internet e dispositivos móveis como principais mídias. 

A partir da mídia digital podemos definir as demais categorias da tabela acima 

apresentada. Inicia-se com a matéria online, mais especificamente jornalística, que 

pode ser uma notícia, artigo ou reportagem de não-ficção, sobre um tópico 

específico, formando uma parte independente de uma publicação impressa ou 
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digital, como um jornal ou revista. No caso de publicações online, refere-se a 

qualquer texto informativo criado com e destinado à visualização em um 

computador, smartphone ou dispositivo digital similar. Os formatos de escrita online 

incluem mensagens de texto, mensagens instantâneas, e-mail, blog e postagem e 

comentários em sites de mídia social. 

Já a ilustração compreende-se como um ornamento ou esclarecimento visual 

de um texto, conceito ou processo, que pode ser interpretada independentemente ou 

vinculada a uma mídia impressa ou digital — como pôsteres, panfletos, revistas, 

material didático, livros, etc. Uma ilustração normalmente é criada por um artista e 

pode ser também um exemplo em forma de imagem do que está exposto no texto. O 

vídeo em plataforma online é um meio digital para gravação, reprodução e 

exibição de mídia visual e sonora. Vídeo online é o campo geral que lida com a 

transmissão de vídeo pela internet, na qual pode assumir diversos formatos e sua 

hospedagem pode ocorrer em diversos serviços, como por exemplo, YouTube e 

Vimeo. Por fim, um glossário é uma lista de termos de um determinado assunto, 

campo ou área de uso especial, com as definições que o acompanham. Essa lista 

pode aparecer no final de um livro, explicando ou definindo palavras e expressões 

difíceis ou incomuns usadas no texto ou no início de um artigo ou matéria com o 

objetivo de facilitar a compreensão do leitor sobre o conteúdo que se segue. 

Feitas as definições de como serão selecionados e separados os excertos para 

análise, espera-se, no próximo capítulo, compreender a trajetória das manifestações 

da narrativa da assexualidade por meio da mídia com o avançar do tempo, focando 

na orientação sexual como exemplo de uma narrativa contra-hegemônica que 

ganhou espaço e visibilidade no ciberespaço, tendo em vista o momento atual no 

qual a cibercultura faz com que as relações virtuais sejam tão presentes e relevantes 

em causas como esta e outras. 
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6 PISTAS DISCURSIVAS 

 

You can change your world 
by changing your words. 

Remember, death and life  
are in the power of the tongue. 

- Joel Osteen 

 

Feito o caminho de pesquisa e metodologia apresentado até este ponto, é 

chagada a hora de analisar o objeto de estudo. Uma suposição relacionada ao 

comportamento humano face à libido é que a sexualidade não é algo que 

simplesmente se faz, mas uma identidade, algo que se é (Weeks, 2007; Foucault, 

1979). Enquanto estudiosos da sexualidade teorizaram as construções sociais da 

identidade sexual, pretende-se, aqui, apresentar pistas discursivas para destacar 

momento nos quais a assexualidade obteve destaque na mídia, oferecendo a 

narrativa da orientação e apontando sua emergência. Indivíduos que se identificam 

como assexuais desafiam as noções comerciais e sociais que sexo é inerente do ser 

humano e a base para um relacionamento saudável e apresentam uma 

oportunidade única de explorar a negociação de identidade e desejo.  

A assexualidade, uma orientação sexual de narrativa contra-hegemônica e 

emergente, está sendo abordada dentro do quadro teórico da midiatização e por 

meio das tecnologias da internet que permitiram a formação da comunidade por 

indivíduos isolados geograficamente. Enquanto os cientistas sociais conceituam 

seus interesses na sexualidade de três maneiras comuns — comportamento, desejo 

e identidade — neste estudo, escolhemos concentrar na relação entre mídia e 

assexualidade, o que influencia na formação identitária dessa comunidade. Para 

isso, foram selecionados dez excertos de cinco categorias, como explicado na 

metodologia, para serem analisados, destacando a narrativa comunicacional perante 

a orientação entre seus erros e acertos. 

 

6.1 Glossário 

 

A página de overview da AVEN, seleciona como excerto 164, cobre os quatro 

principais aspectos que levantam dúvidas quando se trata de assexualidade em um 

breve glossário: atração, excitação, relacionamento e identidade. Após uma 

                                                
64 Disponível em: https://www.asexuality.org/?q=overview.html. 

https://www.asexuality.org/?q=overview.html
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explicação sobre o que é orientação, a distinção da mesma em relação ao celibato e 

fazer um comentário sobre a assexualidade como um assunto crescente em 

pesquisas de psicologia, sexologia e outros campos acadêmicos, há a exploração do 

que significa a “atração” dentro da comunidade.  

 

Ilustração 6: Página overview da AVEN  

 

 

Fonte: Asexual Visibility and Education Network – AVEN (2019). 

 

Isso se torna relevante ao passo que muitos assexuais experimentam formas 

diferentes de atração — podendo ser elas romântica, estética ou de natureza 

sensual65 —, mas não levam à necessidade de agir sexualmente sobre nenhuma 

delas, o que resulta na possibilidade de relacionamentos satisfatório sem sexo. 

Assexuais que sentem atração podem se identificar como lésbica, gay, birromântico, 

heterorromântico, etc., e geralmente sentem a necessidade de especificar atrações 

sexuais e românticas para deixar claro o que as impulsiona e o que elas buscam de 

outras pessoas, enquanto a maioria das pessoas alossexuais66 pode não ver sua 

orientação dessa forma ou pode simplesmente combinar suas atrações sexuais e 

românticas em uma característica se estiverem alinhadas.  

Já a “excitação”, que também pode ser compreendida como “libido”, é uma 

ocorrência bastante regular para alguns assexuais, embora não esteja associada ao 

desejo de encontrar um ou mais parceiros sexuais. A importância de compreender a 

existência da excitação entre membros da comunidade está na intenção de validar a 

identidade assexual como um guarda-chuva para todos aqueles que não sentem 

vontade de agir sexualmente, desde aqueles que praticam masturbação ocasional 

                                                
65 Atração romântica é o desejo de se envolver romanticamente com outra pessoa, enquanto atração 

estética é apreciação pela aparência do indivíduo e a atração sensual é o desejo de se envolver em 
atividades íntimas, mas não sexuais, com uma pessoa - tais como abraçar, abraçar ou beijar. 
66 Alossexual é um termo usado mais comumente na comunidade assexual para se referir a alguém 

que não é assexual, ou seja, alguém que experimenta atração sexual. 
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ou regularmente quanto aqueles que experimentam pouca ou nenhuma excitação, 

muitas vezes chamados de assexuais não-libidoístas ou estritos. Dentro da 

discussão também está a necessidade de esclarecimento que a ausência de uma 

necessidade intrínseca de sexo não é um problema a ser corrigido e aprofunda-se 

no tópico médico-psicológico já discorrido no quarto capítulo, pois uma grande parte 

da narrativa da assexualidade é assegurar que a orientação não pode ser tida como 

transtorno a partir do momento em que sentir pouco ou não sentir desejo sexual não 

causa sofrimento pessoal. 

Ambas as definições anteriores têm forte influência no tópico “relacionamentos” 

entre pessoas que se identificam com a assexualidade, pois a orientação não limita 

as necessidades emocionais de uma pessoa. Como é o caso das pessoas 

alossexuais, há variedade na forma como os assexuais satisfazem seus desejos 

emocionais, o que para alguns significa um relacionamento amoroso enquanto 

outros se satisfazem com amizades íntimas ou, ainda, há aqueles que se definem 

como arromânticos, ou seja, pessoas que experimentam pouca ou nenhuma atração 

romântica pelos outros. Para assexuais que desejam relacionamentos românticos, o 

campo de namoro é relativamente pequeno, pois, além de embarcar uma 

porcentagem reduzida da população, a assexualidade é muitas vezes invisível e tem 

uma narrativa mais curta como identidade quando comparada a outras orientações 

sexuais. Devido a isso, muitas pessoas assexuais acabam em relacionamentos 

mistos com pessoas alossexuais e esses relacionamentos enfrentam desafios que 

geralmente exigem compromisso e conhecimento social e individual da 

assexualidade. 

Por fim, a “identidade” assexual se dá, na maioria das vezes, mais tarde 

quando comparado à outras orientações sexuais devido a falta de representatividade 

e estudos. Enquanto esforços acadêmicos estão sendo feitos para auxiliar a 

pesquisa com uma Escala de Identificação Assexual67, não há teste para determinar 

se alguém é assexual. A assexualidade busca ser compreendida como qualquer 

outra identidade, tendo como intenção de sua narrativa um termo com o qual as 

pessoas possam usar para ajudar a descobrir a si mesmas e, em seguida, 

comunicar essa parte de si para os outros. 

                                                
67 Significante artigo de Yule, Brotto & Grozalka (2015) que teve como objetivo desenvolver um 

questionário de 12 itens, a Escala de Identificação de Assexualidade (AIS), um instrumento de auto-
relato breve, válido e confiável para avaliar a assexualidade. É psicometricamente correto, fácil de 
administrar e demonstrou capacidade de discriminar entre indivíduos sexuais e assexuais. 
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Assim como todas as as demais páginas da AVEN, o overview traz uma 

mensagem positiva e acolhedora. Visto o histórico da assexualidade como uma 

orientação constantemente questionada, a principal narrativa da organização é 

aceitar e validar as experiências de seus participantes — ativos ou não na 

comunidade — enquanto busca auxiliar na descoberta e criação identitária pessoal 

dos mesmos e, assim, formar uma rede de apoio e informação. 

Como excerto 268, selecionamos um panfleto criado pelo site What Is 

Asexuality. Assexualidade e arromanticidade ocupam o A do alfabeto LGBT+, ao 

lado de agender69. Esses termos, no entanto, são apenas alguns dos que se 

encaixam como "a-spec" (termo abrangente que se refere ao espectro arromântico e 

ao espectro assexual). As identidades que se enquadram sob a terminologia da 

assexualidade e arromanticidade são muitas e quase tão diversas quanto as demais 

áreas da comunidade LGBT+. Devido a isso, a comunidade assexual se utiliza de 

glossários para facilitar a compreensão da diversidade existente na comunidade. 

O site traz em sua descrição a mensagem: “Este é um site para pessoas 

interessadas em assexualidade. Este é um site para pessoas que são assexuais. 

Este é um site para pessoas que nunca ouviram falar de assexualidade. Este é um 

site para você”70 e nele é possível encontrar informações sobre a assexualidade e 

do espectro em vários formatos, desde páginas da internet, panfletos e cartões 

postais imprimíveis até apresentações de slides. A proposta do site é criar e divulgar 

materiais que possam ser compartilhados com as diversas áreas sociais e eventos. 

Entre os materiais de divulgação está um panfleto que traz um glossário simples da 

assexualidade e dos temas que estão frequentemente em debate na comunidade. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
68 Disponível em: http://www.whatisasexuality.com/files/3114/6933/2042/Glossary.pdf. 
69 Agender é um termo que pode ser traduzido literalmente como 'sem gênero'. Pode ser vista como 

uma identidade de gênero não binária ou como uma declaração de não ter uma identidade de gênero. 
70 “This is a site for people who are interested in asexuality. This is a site for people who are asexual. 

This is a site for people who have never heard of asexuality. This is a site for you”. 

http://www.whatisasexuality.com/files/3114/6933/2042/Glossary.pdf
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Ilustração 7: Panfleto com glossário assexual 

 

 
   Fonte: What Is Asexuality (2019).  

 

 

Nota-se que não é uma lista exaustiva; existem dezenas de outras identidades 

que se enquadram no “a-spec” e, embora isso possa parecer excessivo para alguns, 

para muitas pessoas ter essas identidades é extremamente importante. Permite-lhes 

lançar luz sobre experiências que de outra forma poderiam ser ignoradas e ajuda-as 

a encontrar comunidades com as quais se identificam. No momento em que um 

indivíduo encontra um termo mais específico que se encaixe na sua experiência que 

até então não tinha sido capaz de ser qualificada ou quantificada, isso pode aliviar 

sentimentos de fragilidade ou falta de pertencimento. 

Entre os termos apresentados no glossário, a assexualidade é a mais 

conhecida das identidades específicas e muitos indivíduos que se identificam com 

uma das subcategorias de assexualidade usam o vocábulo ao falar sobre sua 

identidade em público porque é de mais fácil compreensão. No entanto, os 

assexuais, assim como os arromânticos, não compartilham do mesmo estado de 

atração: alguns podem sentir repulsa pela ideia de contato sexual, mas outros 

podem ser neutros ou positivos e até praticar sexo ocasionalmente. Há diversas 

formas de experienciar a assexualidade, por isso utilização do glossário como uma 

maneira simples de explicar e acolher individualidades. 
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O presente glossário, ainda que não especifique no panfleto, traz a clara 

distinção entre atração sexual e romântica utilizada no Modelo de Atração Dividida71, 

o que significa que também incluí palavras do discurso arromântico por causa da 

sobreposição entre as duas comunidades. É, também, um glossário descritivo e não 

prescritivo, o que significa que reflete o uso dos termos apresentados e não se 

destina a defini-los imutável ou universalmente. O design externo ainda consta com 

as cores da bandeira assexual, a definição da orientação e informações de acesso 

ao site. 

 

6.2 Programa de televisão 

 

The View é um talk show americano exibido na ABC como parte do bloco de 

programação diurna da rede desde 11 de agosto de 1997. Em sua vigésima 

segunda temporada, o programa de televisão, selecionado como excerto 372, 

apresenta um painel multigeracional de mulheres, que discute os "Tópicos Quentes" 

do dia, como sociopolítica, entretenimento e notícias. Além dos segmentos de 

conversação, o painel também realiza entrevistas com figuras de destaque, como 

celebridades e políticos. Ao longo de sua carreira, o The View teve um total de 22 

co-anfitriões permanentes de características e ideologias variadas, com o número de 

co-anfitriões permanentes contratados variando entre quatro e oito mulheres por 

temporada.  

Em 15 de janeiro de 2006, David Jay chegou à mídia com sua mensagem 

sobre assexualidade. As pessoas estavam curiosas, mas a resposta foi impetuosa e 

superficial. Aparecendo no The View, Jay tentou explicar à grande mídia americana 

o que era assexualidade durante os oito minutos que esteve em frente às câmeras. 

Além do criador da AVEN, à mesa estavam as co-apresentadoras Chandra Wilson 

(atriz), Star Jones (advogada), Joy Behar (comediante) e Elisabeth Hasselbeck 

(personalidade da televisão) que conduziram a entrevista com humor e a maior parte 

das perguntas envolveram comparação com a "normalidade" e questionavam a 

                                                
71 O Split Attraction Model (ou SAM), em inglês, foi cunhado pela primeira vez por assexuais e 

arromânticos a fim de melhor descrever e explicar suas identidades para si e para os outros. O que o 
SAM faz é dividir a atração sexual e romântica em duas coisas separadas e isso significa que, para 
toda orientação sexual, existe uma contrapartida romântica. Embora o SAM tenha sido criado 
inicialmente dentro do "a-spec", ele pode ser facilmente usado por pessoas que não são assexuais ou 
arromânticas.  
72 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=6kPfLYuQlL8. 

https://www.youtube.com/watch?v=6kPfLYuQlL8
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validade da assexualidade de Jay. 

 

Ilustração 8: Screenshot da abertura do The View 

 

 

                   Fonte: The View - ABC (2006). 

 

Logo após a apresentação do convidado, Hasselbeck pede a ele explique o 

significa ser assexual e como é viver dessa forma, porém, Jay é interrompido por 

Behar que questiona se a não inclusão do sexo na vida pessoal ou no 

relacionamento é um problema e pergunta, ao receber a resposta negativa e sem 

deixar o convidado concluir, “Então por que você precisa se organizar?" e a  co-

participante Star Jones completou dizendo "Se você não está fazendo sexo, o que 

há para conversar?", ambas conseguindo risadas do público e demonstrando 

desconsiderando a seriedade do tópico. 

David Jay explica a importância de se debater a assexualidade contando sua 

experiência pessoal, focando em como na sua adolescência não havia informação o 

suficiente para que ele se identificasse. Diante dessa narrativa, Behar sugere: “Em 

vez de você ser apenas um cara normal andando por aí, talvez [a sua sexualidade] 

seja reprimida porque você não quer encarar como a sua sexualidade pode 

parecer”. Este comentário é ofensivo, pois nega a assexualidade como orientação 

ao sugerir que Jay está reprimindo algo, o que pode ser comparado à nulidade 

sofrida por bissexuais quando espera-se que eles se assumam homossexuais em 

seguida. A utilização da expressão “cara normal” expõe a assexualidade como algo 

não natural e distante, assim como a evasiva sobre como a sexualidade “pode 

parecer”, fazendo uma clara referência à homossexualidade, mas sem mencioná-la. 
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Diante do desconforto do convidado, Behar o convida para “deitar” entre risadas, o 

que é acompanhado pelo comentário de Jones refletindo se isso seria para que ele 

pudesse ser “analisado ou para outra coisa", fazendo referência à atendimento 

psicológico em comparação com a piada sexual. 

Trazendo a conversa novamente para o modo de entrevista, Elisabeth 

Hasselbeck pergunta a Jay sobre como é o funcionamento de relacionamentos entre 

e com pessoas assexuais, seguida do questionamento de Star Jones sobre haver a 

possibilidade de assexuais fazerem sexo em algum momento. Antes que o 

convidado possa responder, Behar interrompe mais uma vez interrogando se Jay já 

havia feito sexo consigo mesmo. Mais uma vez o comentário é levado como 

brincadeira e David Jay tenta responder seriamente fazendo a conexão da pergunta 

com a possibilidade de masturbação e de alguns assexuais terem desejo sexual 

ainda que não sintam a necessidade de agir sobre isso, ao que Behar crítica, “Então 

você é apenas preguiçoso ou o quê?”. A pergunta seguinte é feita por Jones sobre a 

assexualidade ser uma orientação ou uma escolha e Jay demonstra certa irritação 

ao confirmar que está explicando uma orientação. Chandra Wilson faz sua primeira 

pergunta, quase ao final da entrevista, sobre relacionamento e Jay consegue dar a 

resposta mais completa da entrevista antes de ser interrompido mais uma vez por 

Behar. A partir desse ponto, Hasselbeck agradece a participação do convidado e 

finaliza a entrevista. Como resultado da primeira aparição de David Jay em rede 

nacional para falar sobre assexualidade, o fundador da AVEN foi ridicularizado em 

certos momentos e a orientação desacreditada em vários outros. 

 Dentre os poucos programas de televisão brasileiros que deram espaço para a 

apresentação ou debate da assexualidade, está o Estação Plural, o primeiro 

programa LGBT+ da televisão aberta nacional e que está no ar desde 2016 no canal 

TV Brasil e é apresentado por Ellen Oléria (cantora e compositora), Fernando 

Oliveira (jornalista) e Mel Gonçalves (cantora). Em cada episódio do programa é 

recebido um convidado especial, não necessariamente especialista em algum dos 

assuntos que serão tratados durante os cinquenta minutos de transmissão, mas com 

competência para conversar com os apresentadores sobre temas de comportamento 

e tabus, apresentando no final de cada episódio uma reportagem relacionada à 

comunidade queer. 

 

 



79 

 

Ilustração 9: Screenshot da abertura do Estação Plural 

 

 

           Fonte: Estação Plural - TV Brasil (2016).  

 

Em 02 de agosto de 2016, o Estação Plural recebeu o cantor pernambucano 

Johnny Hooker e a matéria final do programa foi sobre assexualidade, nosso 

excerto 473. Durante a chamada, a apresentadora Mel Gonçalves explica a 

assexualidade como uma orientação sexual e que a mesma está inserida na 

comunidade LGBT+, uma fala muito mais consciente quando comparada a que 

apareceu em The View, demonstrando a evolução da narrativa do tema na mídia 

durante os dez anos de diferença entre um programa e outro. 

Como especialista, o Estação Plural trouxe a médica psiquiatra Carmita Abdo, 

fundadora do Prosex (Projeto de Sexualidade do Hospital das Clínicas da 

Universidade de São Paulo, para falar sobre o tema. Ela inicia a fala fazendo a 

distinção entre a orientação e transtornos psicológicos, seguida do dado de que é 

encontrado na população brasileira, aproximadamente, 7% de mulheres e 2% de 

homens que são assexuais74. Nesse momento ela utiliza o termo “assexuado”, o que 

é errôneo, pois se refere a um tipo de reprodução e não a uma orientação sexual. 

Voltando ao estúdio, os três apresentadores e o convidado passam a 

conversar sobre o tema. Mel Gonçalves abre a discussão com uma pergunta: “Por 

que será que a gente entende alguém faz sexo sem amor, mas não entende quando 

alguém ama sem fazer sexo?”. Em seguida surgem comentários sobre a grande 

diversidade na questão de gênero e sexualidade, o que demonstra que os próprios 

participantes do programa, que estão inseridos e trabalham com temas voltados ao 

                                                
73 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Ku9iGX6jAtY. 
74 Os números exatos são 7,7% das mulheres e 2,5 % dos homens, entre 18 e 80 anos. Esse dado 

foi obtido por meio de pesquisas do Programa de Estudos da Sexualidade do Instituto de Pesquisa do 
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (ProSex-IPq). 

https://www.youtube.com/watch?v=Ku9iGX6jAtY


80 

 

universo queer, não tinham contato prévio com a orientação. O único que demonstra 

ter conhecimento anterior ao programa é o jornalista Fernando Oliveira ao trazer 

para a conversa o documentário de Angela Tucker, (A)sexual (2011), que 

acompanha David Jay diante de uma cultura obcecada por sexo, preenchida de 

estereótipos e equívocos e carente de pesquisa social ou científica. O documentário 

mostra em certo momento, uma Parada LGBT+, no qual os assexuais não são 

inseridos completamente, que abre espaço para uma discussão que ainda hoje 

acontece no meio queer, sobre eles pertencerem ou não ao grupo. 

Existem vários argumentos de ambos os lados da questão, incluindo debater 

se a história LGBT+ é o que está levando a inclusão hoje em dia ou se a 

comunidade deve expandir para incluir todas as sexualidades que não sejam 

heteronormativas. Os que defendem a exclusão da assexualidade da sigla baseiam 

seus argumentos na lógica de que a comunidade tem sido historicamente uma luta 

contra a opressão sistemática compartilhada de homofobia e transfobia e que 

assexuais não são sistematicamente oprimidos. Por outro lado, algumas pessoas 

afirmam que o fato de uma pessoa ser assexual as torna "não-heterogêneas", 

independentemente de sua orientação romântica. Embora a argumentação continua, 

os assexuais estão cada vez mais presentes e sendo reconhecidos como parte da 

comunidade queer. 

Nos minutos finais do programa, Mel Gonçalves questiona que “o sexo vende, 

como você está fora disso?”, de forma empática e não crítica. O tema assexualidade 

demorou um pouco mais para chegar no Brasil, principalmente na televisão, do que 

na mídia internacional, o que causa um atraso no acesso do público a informação, 

mas permitiu uma maior maturidade quanto à abordagem do tema, como 

demonstrado neste episódio de Estação Plural. 

 

6.3 Vídeo em plataforma online 

 

 O vídeo lançado em 06 de agosto de 2019, nosso excerto 575, traz em formato 

de esquete frases ofensivas ou desinformadas que indivíduos assexuais costumam 

ouvir quando em conversas sobre a orientação com pessoas que não fazem parte 

da comunidade. O material faz parte da série “Cansadas de Ouvir”, que conta com 

                                                
75 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=UdV-hJqpxvY. 

https://www.youtube.com/watch?v=UdV-hJqpxvY
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vídeo sobre diversidade de gênero, sexualidade e comportamento e possui 244 mil 

acessos. O canal Dr. Relacionamento, que conta com 966 mil inscritos, tem como 

descrição “um canal de comportamento e humor com propósito. Fazemos esquetes 

que já alcançaram milhões de pessoas com um olhar inclusivo, generoso, e que 

gera identificação e reflexão” (DR OFICIAL, 2019). 

 

Ilustração 10: Screenshot abertura do vídeo “Cansados de ouvir” 

 

 

    Fonte: Canal Dr. Relacionamento (2019)  

 

 No início do vídeo, são utilizadas as seguintes sentenças: “você vai me 

desculpar, mas isso não faz o menor sentido para mim”, “você é virgem, não é não?” 

e “para mim, sexo é fundamental”. Estas três falas são interpretadas por 

personagens alossexuais em conversação com pessoas assexuais e voltam a ser 

exploradas durante o material, mas são refletidas na introdução para dar o tom da 

narrativa. A primeira frase analisada é “você ainda não encontrou a pessoa certa”, o 

que é frequentemente dito aos assexuais quando eles falam sobre sua sexualidade 

pela primeira vez com família e amigos. Isso é uma negação dos sentimentos e 

orientação do indivíduo e baseado na ideia de que a satisfação emocional e social 

apenas se dá quando compartilhada em um relacionamento, sendo ele sexual ou 

não. O segundo tópico apresentado é o comum erro vocabular entre “assexual” e 

“assexuado”, sendo que o último refere-se de reprodução pela qual a prole surge de 

um único organismo e herda apenas os genes desse progenitor, não envolve a 

fusão de gametas e quase nunca altera o número de cromossomos. Ou seja, algo 

completamente diferente da assexualidade.  

A terceira sentença questiona a validade de um relacionamento entre uma 

pessoa alossexual e uma assexual. A fala claramente parte da experiência pessoal 

do personagem que tem o sexo como parte inerente do relacionamento, 
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demonstrando não só falta de informação, como também de empatia. A solidão 

parece ser um problema recorrentemente ligado às pessoas assexuais — e de fato 

foi antes da internet se tornar uma maneira comum de alcançar outras pessoas sob 

o manto do anonimato. O sexo forma apenas uma parte de um relacionamento 

significativo, mas é considerado uma parte indispensável e aqueles que não 

desejam fazer sexo estão sujeitos a ser considerados incapazes de ter um 

relacionamento. Isso vai ao encontro de outra afirmação presente no vídeo que 

indaga como ter filhos sendo assexual, invalidando as diversas outras formas de 

formação de família. E ainda, levanta a questão da disfunção erétil, algo que tem 

sido constantemente ligado aos homens assexuais, ainda que não o transtorno não 

tenha nenhuma conexão direta com a orientação. Esse comentário tem suas raízes 

na visão patriarcal dos homens, onde eles são seres hiperssexuais ou incapazes de 

controlar seus impulsos sexuais — o que também é frequentemente usado como 

justificativa para o assédio. No entanto, os homens assexuais não possuem um 

olhar sexualizado sobre as relações sociais. 

Outras frases que aparecem no vídeo envolvem a sugestão de trauma, frigidez 

e repressão, indicando que não haveria a possibilidade de “ser assim”. Porém, todos 

essas informações já foram esclarecidas por Lori Brotto (2010, 2013, 2014), 

professora assistente do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da 

Universidade da Colúmbia Britânica, que é, ao lado de Bogaert, uma das principais 

acadêmicas no campo da assexualidade e em suas pesquisas mostra que não há 

divisão de gênero em relação a orientação, ou seja, homens e mulheres têm a 

mesma probabilidade de serem assexuais. No entanto, os homens têm muito mais 

probabilidade de se masturbar do que mulheres, o que vai ao encontro com os 

dados entre os alossexuais (BROTTO,  GORZALKA; YULE, 2014). Quando Brotto e 

Morag Yule (2013) conduziram um experimento para medir as reações vaginais das 

participantes do sexo feminino ao estímulo sexual visual, as reações físicas entre as 

mulheres assexuais foram as mesmas que aquelas que relatam um desejo sexual 

"normal". Brotto et al. (2010) também diz que não há nada que sugira que as 

pessoas assexuais tenham mais ou menos probabilidade de sofrer abuso na infância 

do que qualquer outra pessoa. 

Em conclusão, o vídeo passa a mensagem que a maior dificuldade dos 

indivíduos assexuais é a desinformação causada, principalmente, pela falta de 

representação adequada de quase todas as esferas sociais, estereótipos da 
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assexualidade como celibato ou ódio ao sexo e interpretação errônea de que a 

ausência do desejo sexual indica algo de errado. O material conscientiza sobre a 

simplicidade da solução em apenas ouvir os assexuais sobre suas identidades ao 

invés de questioná-los, estando suscetíveis a ofender ou deixá-los desconfortáveis. 

Enquanto o vídeo recém apresentado lida com humor, o excerto 676 traz 

discussões sobre assexualidade com seriedade. Em 08 de maio de 2018, a 

produtora de audiovisual independente Guardanapo Filmes lançou em seu canal do 

YouTube o mini documentário Laranja. O próprio nomes chama atenção, pois se 

tratando de um vídeo sobre assexualidade, não há uma conexão clara entre os dois 

elementos. Ainda assim, a introdução do comentário se dá entre cenas de flores de 

laranjeira e da fruta, acompanhadas por um breve discurso sobre amor. “O conceito 

de amor ainda é a coisa mais rara na percepção humana. A deficiência maior do ser 

humano é perceber amor”, declara uma das fontes, enquanto outra completa: “Eu 

sempre estive disposto a amar, a questão é o que você entende por amor e o que 

você aceita como um relacionamento”. 

 

Ilustração 11: Logo do documentário Laranja 

 

 

     Fonte: Guardanapo Filmes (2018).  

 

 O logo que leva o título do documentário aparece na tela sendo escrito com as 

cores da bandeira assexual até que a palavra fique em cinza por completo. No 

primeiro bloco aparecem as fontes descrevendo como criação consciência da 

assexualidade neles mesmo através da experiência pessoal. As fontes três fontes 

iniciais — Valter Henrique, estudante de psicologia; Walter Mastelaro, advogado e 

Cristina Varkulia, artista visual — variam em gênero, número e grau, apresentam a 

aproximação com a orientação em diversos momentos da vida, porém compõe uma 

                                                
76 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=j9rC7jxqkVA. 

https://www.youtube.com/watch?v=j9rC7jxqkVA
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narrativa única. Tópicos como curiosidade, desajuste e incompreensão estão no 

tronco comum das falas até que cada um dos três convidados relata quando e como 

descobriu o termo assexualidade e como foi esse encontro com a identidade. No 

bloco seguinte, Aruã Siqueira, autônomo, descreve o conceito de assexualidade de 

forma simples e genérica. 

 O bloco seguinte foca no preconceito e invisibilidade da assexualidade como 

orientação, trazendo as fontes relatando experiências com amigos e psicólogos que 

sugeriram tratamento físico e/ou emocional. “Quando você diz que é assexual 

dificilmente alguém vai te escutar te validando” relata Valter pontuando questões 

comumente levantadas como as vistas no excerto Dr. Relacionamento. Em 

contrapartida profissional, o documentário traz a psicóloga Fernanda de Oliveira, que 

justifica essas dúvidas comuns em uma sociedade extremamente sexual. 

 Aruã concorda e expõe uma opinião que uma forte discussão na questão do 

relacionamento, pois o autônomo acredita que a maior parte dos relacionamentos 

ditos amorosos são, na verdade, puramente sexual, o que resulta em uma conversa 

antropológica e filosófica de como o patriarcado conduziu o conceito de sexo para 

aquilo que ele não é e como ele pode ser tido como mais um instrumento de abuso 

de poder nas relações íntimas. É nesse momento que o documentário apresenta a 

professora de filosofia Sue Nhamandu, que aparece com os seios desnudos e 

borrados no vídeo e traz uma análise foucaultiana sobre a pornografia como o 

discurso de sexo da contemporaneidade na fala: “Existe uma infinidade de coisas 

que podem ser chamadas de sexualidade fora do registro mainstream, mas o que a 

gente aceita como sexo hoje, e chama de normal, é aquilo que o pornô mostra”. 

 Depois de Foucault, Lacan é exposto do debate através da teoria psicanalítica 

no qual o desejo nasce da falta, ou seja, para o assexual é natural a inexistência da 

atração sexual, pois não nenhum dos campos da vida oferece uma espaço vazio 

que necessite o sexo como preenchimento. E é nos dois últimos minutos dos doze 

que compõem o documentário é que compreendemos o seu título quando Sue conta 

como surgiu a compreensão das duas metades da laranja como sinônimo de amor. 

Nos textos de Platão, o personagem Aristófanes, um comediante do mundo grego, 

utiliza essa referência para fazer uma piada, ou seja, ver o amor como duas peças 

que se encaixam perfeitamente é uma leitura equivocada e neoplatônica. 

 O diferencial do documentário é que ele traz essa visão mais profundo sobre a 

sexualidade humana através da experiência assexual. Enquanto os demais 
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materiais apresentados na análise mostram dificuldades centralizadas e de fácil 

solução — no caso, por meio da informação —, a produção põe sob o holofote 

temas como assédio sexual, estupro e danos psicológicos devido à internalização. 

 

6.4 Discurso Ilustrativo 

 

A artista Sally Vinter expõe suas produções no DevianArt77 há doze anos e sua 

página possui aproximadamente 430 mil visualizações. Em maio de 2017, a 

canadense lançou a primeira obra da série Aces Wild, uma sequência de comics 

com a temática da assexualidade que chegou a marca de 50 artes em outubro de 

2019. O discurso ilustrativo é utilizado para falar sobre questões como 

relacionamento, vida adulta, representatividade e outros tópicos relevantes na 

comunidade assexual, com foco em experiências cotidianas.  

 

Ilustração 12: Comic “Confused” de Sally Vinter 

 

 

         Fonte: DevianArt (2018). 

 

                                                
77 O DeviantArt é uma plataforma online que apresenta obras de arte, videografia e fotografia, 

servindo como portfólio para artistas. Existente desde 2000, o site permite a exposição de obras 
organizadas em uma estrutura de categorias, incluindo fotografia, arte digital, arte tradicional, 
literatura, cinema e outros. 
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O excerto 778, o primeiro dos dois materiais selecionados dessa série para 

análise leva o título de Confused e foi publicado em 04 de setembro de 2018. A 

tirinha mostra a personagem principal, uma versão ilustrada de Sally, tentando 

compreender sua sexualidade passo a passo. Primeiro, ela demonstra repulsa 

sexual ao ser confrontada com o objeto fálico masculino, logo, Sally acredita ser 

lésbica. Porém, no quadro seguinte, ela percebe que também não sente atração 

sexual pelo corpo feminino. O dois últimos quadros trazem a personagem se 

perguntando “O que eu sou?”, visto que ela já havia experienciado atração por 

diversas pessoas independente do gênero. Sally é o que podemos chamar de 

assexual birromântico, como ela especifica em outra tirinha, o que significa que ela 

sente atração romântica e estética por homens e mulheres, mas não tem o desejo 

sexual envolvido.  

A mensagem final de Confused (2018) é que “a vida teria sido muito mais fácil 

se alguém tivesse me dito que a assexualidade existia quando eu era mais jovem”. 

Ao se basear nas demais obras de Sally, compreende-se que essa é uma crítica que 

vai além da desinformação de forma geral e aponta principalmente para as falhas da 

educação sexual nas escolas.   

Existimos em uma cultura em que a sexualidade adolescente é uma 

expectativa e um tabu: algo que é um fato da vida, mas precisa ser evitado a todo 

custo por razões morais e de saúde. A mensagem que as aulas de educação 

passam nas escolas — quando existentes — é de receio e de negar impulsos que 

supostamente todos teriam. Quando presente a questão religiosa, ainda prega-se 

que a relação sexual só deve existir com o cônjuge do sexo oposto e legalmente 

casado para geração de uma família tida como tradicional. Porém, vivemos em uma 

sociedade sexual, na qual há a expectativa de que os adolescentes experimentem 

sexualmente. Ou seja, a estrutura da conversação sobre sexualidade dentro das 

escolas e famílias equivoca-se duas vezes: a primeira ao não instruir como ter uma 

vida sexual saudável física e emocionalmente e a segunda ao não demonstrar que o 

impulso sexual não deve ser o centro das relações e que não ter é possível e 

normal. 

Pensando diretamente na assexualidade, as objeções típicas à inclusão da 

mesma na educação sexual geralmente envolvem a suposição de que assexuais 

                                                
78 Disponível em: https://www.deviantart.com/sallyvinter/art/Aces-Wild-31-Confused-762635185. 

https://www.deviantart.com/sallyvinter/art/Aces-Wild-31-Confused-762635185
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não precisam saber sobre sexo, pois não praticam sexo. Porém, há uma série de 

razões que provam o contrário, por exemplo, assexuais que não sabem que são 

assexuais. Como as pessoas devem descobrir que são assexuais se a 

assexualidade raramente é reconhecida em lugares fora dos espaços — geralmente 

online — destinados especificamente à assexualidade? Como já foi explanado no 

decorrer deste trabalho, a orientação não é amplamente reconhecida e geralmente 

sabe-se sobre ela quando procurada ou apresentada por alguém da comunidade.  

Há casos de assexuais que se identificam com facilidade ou não têm a 

necessidade de obter um nome para a orientação, mas a maioria dos relatos 

apontam para uma descoberta tardia, pois, como demonstrado na comic, presume-

se que a falta de interesse sexual no sexo oposto é sinônimo de homossexualidade 

ou quando o interesse não é diferenciado entre os gêneros, a bissexualidade é a 

opção mais próxima. Ou seja, os jovens são direcionados a pensar a partir do 

pressuposto que o desejo sexual é inerente deles. 

A negligência pela percepção assexual atrasa a descoberta da orientação e 

cria a impressão de que degredo, como se não houvesse outras pessoas que 

possuem experiências similares ou que a assexualidade não é uma orientação real 

própria por existir a atração romântica ou libido, etc. Incluir um reconhecimento 

informativo da assexualidade não significaria apenas acrescentar outra palavra à 

lista, é necessário integrar o que é conhecido na comunidade assexual e renovar 

outras seções da educação sexual para ser mais preciso para todos. 

 O excerto 879 é também da série Aces Wild de Sally Vinter. Essa peça foi 

publicada em 10 de junho de 2017 e leva o título de Spectrum. Ao contrário da comic 

anterior, essa considera que o espectador já tenha certo conhecimento sobre a 

assexualidade e fala diretamente sobre uma questão abrangente à comunidade ao 

invés de usar uma experiência pessoal para exemplificar a realidade de vários. No 

primeiro quadro, a personagem aparece que um ícone de capela sobre a cabeça, o 

que remete que essa será uma tirinha informativa e que era irá explicar 

didaticamente um tópico. No caso, esse tópico é a diversidade dentro da 

assexualidade. Sally começa sua fala constando que é incorreto presumir que todos 

os assexuais não têm desejo sexual e compara a orientação som interruptores, 

dizendo que a assexualidade não é um interruptor de luz que está permanente 

                                                
79 Disponível em: https://www.deviantart.com/sallyvinter/art/Aces-Wild-04-Spectrum-685713135. 
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desligado, mas é “um interruptor rotativo que possui uma ampla variedade de 

configurações” que, na maioria das vezes, está situado no volume baixo. 

 

Ilustração 13: Comic “Spectrum” de Sally Vinter 

 

 

          Fonte: DevianArt (2017).  

 

 O último quadro dá sentido ao nome da comic quando a personagem explica 

que nenhuma experiência é universal e que a assexualidade é um espectro e não 

uma caixa. A sexualidade não é em preto e branco, ou seja, ter uma vida sexual 

ativa ou inexistentes não são as únicas opções e algumas pessoas se encontram na 

“área cinza”, como pode ser chamado o espaço entre a assexualidade restrita e a 

alossexualidade. Para exemplificar, na tirinha são mostrados seis personagens em 

diferentes partes da “área cinza”, que pode incluir, mas não está limitada, àquelas 

que: raramente experimentam atração sexual; experienciam atração sexual, mas um 

desejo sexual baixo; sentem atração sexual, mas não o suficiente para querer agir 

sobre isso e pessoas que podem desfrutar e desejar sexo, mas apenas sob 

circunstâncias muito limitadas e específicas. Há ainda exemplos de assexuais que 

estão abertos a possibilidade de fazer sexo e prol do bem estar do parceiro e 

assexuais que desgostam até de atividades minimamente íntimas.  

Dessa forma, a arte de Sally Vinter demonstra a importância de pensar a 

assexualidade como um espectro, no qual existe a área cinza com subcategorias 
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com características, nomes e bandeiras próprias — como a demissexualidade, por 

exemplo, que significa que alguém não experimenta atração sexual até que uma 

conexão emocional tenha sido desenvolvida — e no qual predominam três formas 

de relação com desejo sexual: assexuais com repulsa de sexo, assexuais neutros 

em relação ao sexo e assexuais positivos para o sexo. De modo geral, a maioria dos 

indivíduos que pertencem à área cinzenta optam por se identificar como assexuais 

devido à facilidade de compreensão e ao senso de comunidade. Afinal, como 

sociedade, ainda somos desarticulados sobre a qualidade e a quantidade de atração 

e possuímos uma linguagem homogênea e uniforme quando falamos sobre atração 

sexual e romântica. O linguajar específico que se desenvolveu entre assexuais não 

foi apenas útil para ajudá-los a se definirem, mas também trabalhou para reunir a 

comunidade e a distinção feita a parti da orientação é uma linguagem 

conceitualmente rica que pode ser muito valiosa para pessoas que não são 

assexuais. 

Destaca-se que Vinter utiliza sempre as cores da bandeira assexual em suas 

peças — roxo, branco, cinza e preto —, fazendo uso de outras colorações apenas 

quando são apresentados personagens de diferentes orientações e gêneros, dando 

foco sobre as identidades e caracterização de cada uma delas. 

 

6.5 Matéria Online 

 

 Enquanto veículos de comunicação estavam se adaptando a ideia da 

existência da assexualidade e diversas matérias televisivas e em jornais estavam 

ainda a questionando como orientação, The New York Times publicou em 09 de 

junho de 2005 uma reportagem exploratória e bastante completa sobre a 

assexualidade sua versão online e impressa, selecionada como excerto 980. Sob o 

título “Para eles, apenas dizer não é fácil81”, a jornalista Mary Duenwald inicia o texto 

a sentença: “Pássaros fazem isso, abelhas fazem isso. Mas não necessariamente 

todos eles82”, fazendo uma referência a uma expressão idiomática do idioma inglês e 

eufemismo que se refere ao namoro e às relações sexuais, em seguida ela uso 

exemplos de animais que não tem a prática sexual em seu curso natural para fazer 

                                                
80 Disponível em: https://www.nytimes.com/2005/06/09/fashion/thursdaystyles/for-them-just-saying-

no-is-easy.html. 
81 Original: “For Them, Just Saying No Is Easy”. 
82 Original: “Birds do it, bees do it. But not necessarily all of them”. 

https://www.nytimes.com/2005/06/09/fashion/thursdaystyles/for-them-just-saying-no-is-easy.html
https://www.nytimes.com/2005/06/09/fashion/thursdaystyles/for-them-just-saying-no-is-easy.html
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uma ligação deveras duvidosa com os assexuais. Logo ela usa a frase “condição 

normal” para descrever a assexualidade, o que reflete algo externo ou anormal, 

porém é assertiva ao continuar que a assexualidade “não é o resultado de 

orientação sexual confusa, medo da intimidade ou um lapso temporário do desejo83”. 

 

Ilustração 14: Título da matéria do New York Times 

 

 

 Fonte:  The New York Times (2005). 

 

A reportagem foi lançada após os estudos de Bogaert de 2004 que vimos 

anteriormente no trabalho, o que causou uma onda de veículos de comunicação 

usar a assexualidade como pauta, como o exemplo trazido no excerto programa de 

televisão do The View. Nesse período, poucos estudos haviam sido feitos na área e 

a maior parte dos estudiosos da sexualidade desconheciam o tema ou o negavam. 

Um das fontes da matéria, Irwin Goldstein, diretor do Centro de Medicina Sexual da 

Universidade de Boston e editor The Journal of Sexual Medicine, aproxima-se de 

fazer isso ao dizer que três quartos de seus pacientes não possuíam desejo sexual, 

diagnosticando-os com Transtorno do Desejo Sexual Hipoativo (TDSH). Porém, logo 

adiciona que esse é o caso apenas quando a falta de interesse no sexo causa 

sofrimento ou leva a conflitos dentro de um casamento ou relacionamento romântico. 

Mesmo que o último detalhe não seja relevante dentro da psicologia particular, mas 

da concepção de relacionamento na sociedade, é um comentário progressista entre 

profissionais da psicologia da época. 

Um exemplo é dado quando a reportagem abre espaço para Leonard R. 

Derogatis, psicólogo e diretor do Centro de Saúde e Medicina Sexual da 

Universidade Johns Hopkin, que discorda que a falta de interesse em sexo pode ser 

                                                
83 Original: “not the result of confused sexual orientation, a fear of intimacy or a temporary lapse of 

desire”. 
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considerada normal e compara o desejo sexual com o apetite por comida, 

declarando que “sexo é um impulso natural, tão natural quanto o desejo pelo 

sustento e pela água para sobreviver. É um pouco difícil julgar essas pessoas como 

normais"84. 

Na parte seguinte, a reportagem faz uma breve distinção entre assexual e 

assexuado e atração romântica e sexual, ambas em um discurso vago e indireto, 

quase tentando fazer humor ao exemplificar a reprodução assexual com amebas e 

águas-vivas. A AVEN é o próximo tópico explorado por Duenwald, que descreve a 

organização como “grupo da internet”, mesmo que já fosse a maior comunidade 

onlines a trabalhar com a assexualidade. A jornalista traz o dado que o site conta 

com cerca de 4 mil participantes registrados, enquanto em 2018, em entrevista para 

a reportagem apresentada no capítulo anterior, Michael Doré, diretor de mídia da 

AVEN, afirma que a organização possui uma adesão internacional de quase 70 mil 

pessoas, recebendo cerca de 35 novos membros diariamente, continuando como a 

maior organização de assexualidade do mundo. 

O próximo bloco traz informações de tronco comum com as demais matérias 

apresentadas na análise. Comparação com celibato, o dado de 1,1% das pessoas 

serem assexuais analisado por Bogaert e identificação enganosa com outras 

sexualidades antes de chegar a assexualidade são temas que aparecem em 

praticamente todos os materiais produzidos sobre a assexualidade. Porém, a 

reportagem abre espaço para uma conversa sobre as causas fisiológicas e 

psicológicas da assexualidade, sugerindo, inclusive, tratamentos hormonais. Tal 

discussão foi perdendo intensidade por meio de estudos e vozes que que se 

manifestaram com o passar do tempo, mas em 2005 ainda era um debate válido e 

fortemente ligado às ciências da natureza. 

A reportagem, como um todo, é satisfatória, ainda que apresente certas visões 

ou formas de lidar com a assexualidade que atualmente são consideradas ofensivas 

ou constrangedoras. Oferece uma base informativa abundante, um número de 

fontes elevado comparado às demais matérias produzidas na mesma época com 

seis cases e sete especialistas entre psicólogos, médicos, escritores e 

pesquisadores e passa a mensagem de que, considerando a publicidade 

generalizada de medicamentos e cosméticos para melhorar o desempenho sexual e 

                                                
84 Original: “Sex is a natural drive, as natural as the drive for sustenance and water to survive. It's a 

little difficult to judge these folks as normal”. 
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a onipresença de referências sexuais na cultura pop, não é de surpreender que 

aqueles que não professam desejo sexual tenham sido mal compreendidos ou pelo 

menos esquecido, porém, a matéria revitaliza a importância de ver a assexualidade 

para além disso. 

 Sete anos após a reportagem do New York Times, foi a vez do Observer — 

jornal dominical do grupo The Guardian — produzir uma matéria de relevância com 

a pauta assexual, nosso excerto 1085. Em 26 de fevereiro de 2012, a editora de 

notícias sênior do jornal britânico, Rosie Swash, publicou o texto “Entre os 

assexuais”86, o qual começa de forma divertida com o depoimento de uma fonte 

assexual. “Tenho 47 anos, mas pareço mais jovem, provavelmente porque me cuido 

bem e também não tenho o estresse de marido e filhos”87, inicia Annette antes de 

falar sobre sua vida no subúrbio de Minnesota, seu cotidiano como advogada e as 

experiências de ser uma mulher solteira e assexuais — o que envolve, inclusive, 

uma anedota sobre a vizinha que rezou para que ela conseguisse um marido.  

 

Ilustração 15: Título da matéria do The Guardian 

 

 

                      Fonte: The Guardian (2012). 
 

 

 O começo da matéria é pessoal e leve, diferente do modo como a 

assexualidade é abordada nos demais textos e vídeos exploratórios que buscam 

sempre iniciar com a definição da orientação ou as dificuldades de ser assexual com 

                                                
85 Disponível em: https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2012/feb/26/among-the-asexuals. 
86 Original: “Among the asexuals”. 
87 Original: “I am 47 but look younger, probably because I take good care of myself and also do not 

have the stress of a husband and kids”. 

https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2012/feb/26/among-the-asexuals
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um discurso pessimista. Já Swash apresenta um caso de uma assexual bem 

resolvida consigo mesma e que possuí uma crítica maior sobre como as pessoas 

preferem falar — negativamente, na maioria das vezes — sobre seus cônjuges do 

que sobre assuntos sociais de interesse comum como política e educação. 

 No bloco seguinte, David Jay e a AVEN tornando-se foco da reportagem, como 

de costume. A jornalista levanta o dado de que a comunidade, em 2012, possuía 

cerca de 50 mil membros — sendo que em 2005 o registro era de 4 mil e, em 2018, 

a AVEN contava com mais de 70 mil associados. Em seguida, pontua os obstáculos 

cotidianos enfrentados pelos assexuais em uma sociedade centralizada em relações 

sexuais e românticas e desinformada quanto à orientação, trazendo o exemplo da 

presença de Jay no programa de televisão The View — anteriormente analisado — e 

demonstrando como as apresentadoras lidaram ofensivamente com a questão. A 

jornalista utiliza uma fala de Bogaert para finalizar essa crítica: "Teoricamente, a 

ausência de desejo sexual não deve ser um problema, mas a nossa é uma mídia 

que sugere que a hipersexualidade é a norma”88, ou seja, potencialmente, a 

assexualidade se tornou um 'problema' à medida que se tornou mais visível. 

Um ponto de destaque da reportagem é a apresentação de um site britânico de 

namoro chamado Platonic Partners, criado em 2007 por Suzie King, conselheira 

terapêutica, depois que um de seus pacientes tentou se suicidar, pois ele não podia 

prever um futuro em que alguém estaria disposto a ter um relacionamento com ele 

sem sexo. O site atende não apenas assexuais, mas também indivíduos 

sexualmente impotentes e aqueles que não podem fazer sexo por causa de uma 

lesão. Ao final, compreende-se que, seja qual for o motivo, a mensagem central é: 

apenas porque você não deseja ou não pode fazer sexo, isso não significa que você 

deva passar a vida sozinho.  

 Em um longo trecho, Swash responde algumas perguntas instintivas 

relacionadas à comunidade assexual, desde os diferentes tipos de atração, as 

etapas de descoberta até o confronto com celibato e traumas. Apoiando em 

pesquisas de Lori Brotto — apresentada no excerto 5 — e de Bogaert, a jornalista 

deixa claro que a assexualidade não é sinônimo de deficiência física ou psíquica. É 

interessante ressaltar que a própria Swash admite ter sido desrespeitosa com uma 

de suas fontes ao questioná-lo se sua religião era o motivo da assexualidade. “Eu 

                                                
88 Original: “Theoretically the absence of sexual desire shouldn't be a problem, but ours is a media 

which suggests hypersexuality is the norm.” 
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nunca perguntaria a uma pessoa gay se sua educação a havia tornado gay; então, 

por que isso tropeça na língua quando se fala com uma pessoa assexual?”89, 

escreveu ao compreender que assexuais não têm necessariamente um problema 

em serem assexuais, mas sim com a suposição de que isso é "causado". A 

reportagem, além de informativa com seus cinco cases e cinco especialistas, é 

compreensiva. Por meio da escrita de Rosie Swash é possível acompanhar o 

processo que faz jus ao título da matéria enquanto ela caminha entre assexuais e 

não apenas expõe o público uma realidade distinta da deles, mas também 

demonstra as descobertas pessoais da própria jornalista.  

Em conclusão, percebe-se que qualquer elemento que vá contra a norma e 

ameace o status quo, é ridicularizada ou alvo para eliminação. As reações com as 

quais as pessoas assexuais têm de lidar mostram quão tacanha e desinformada 

sobre sexo que a sociedade realmente é. No próximo capítulo, serão feitas as 

considerações finais sobre a pesquisa, utilizando o que foi explanado na análise 

para a compreensão de como está se dando a emergência da narrativa da 

assexualidade, uma narrativa contra-hegemônica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
89 Original: “I would never ask a gay person whether their upbringing had made them gay, so why 

does it trip off the tongue when talking to an asexual person?” 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Compreender os principais aspectos da modernidade, como individualização, 

democratização, sexualização e mercantilização, é crucial para o entendimento das 

culturas e da emergência de narrativas dentro delas. Como foi demonstrado nos 

capítulos anteriores, tais fatores são relevantes para a exploração da relação entre 

mídia, mudança social e sexualidade. Para investigar essas transformações, os 

estudiosos se referiram principalmente às mudanças visíveis nos textos da mídia: 

como a sexualidade é atualmente representada e como foi representada nas últimas 

décadas no contexto da mídia produzida em larga escala e da cultura popular. 

No diálogo entre narrativa, midiatização e cibercultura, compreende-se que a 

estrutura sócio-técnico-discursiva presente na nova ambiência midiática reconfigura 

lugares. Tais lugares são de natureza cultural, o que nos permite, em última análise, 

conversar com Max Horkheimer e Theodor Adorno (1985), figuras proeminentes da 

Escola de Frankfurt e que foram particularmente importantes em mostrar como a 

cultura é um produto guiado pela mídia. Consequentemente, as ideologias 

dominantes produzidas pelas indústrias comunicacionais tornaram-se cada vez mais 

entrelaçadas com as subjetividades nas quais confiamos para produzir nossas 

próprias identidades. Os aspectos tecnológicos de reconfiguração de mundo 

próprios da midiatização estão sendo refletidos na importância da comunicação 

midiática na vida sexual cotidiana das pessoas. Percebemos, por fim, a mídia como 

co-construtora de subjetividades e identidades, sendo este um processo contínuo.  

Os estudos da formação cultural por intermédio da mídia têm sido importantes 

para explicar como nossas identificações com a cultura popular se relacionam com 

nossas identidades, sendo o público considerado um ator ativo, negociando com os 

produtos midiáticos ou desenvolvendo formas para tornar esses produtos seus. Do 

ponto de vista estrutural, compreendemos que a emergência na narrativa da 

assexualidade vai além de uma bandeira que está sendo erguida, mas representa 

diversas outras narrativas contra-hegemônicas que utilizam da midiatização e do 

ciberespaço para se fazerem válidas. Percebendo a midiatização — e dentro dela a 

cibercultura — como algo que reordena a nossa forma de estar no mundo e 

possibilita essas emergências, podemos combinar este raciocínio com os estudos 

culturais, os aplicando no contexto da nova ambiência. Douglas Kellner (2001) 

argumenta que a cultura da mídia deveria ser vista como indutora para que os 
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indivíduos se identifiquem com ideologias, representações sociais e políticas 

dominantes. 

 

No entanto, o público pode resistir aos significados e mensagens 
dominantes, criar sua própria leitura e seu próprio modo de apropriar-se da 
cultura de massa, usando a sua cultura como recurso para fortalecer-se e 
inventar significados, identidade e forma de vida próprios” (KELLNER, 2001, 
p. 11). 
 

Ainda que as ideias de Kellner estejam fortemente relacionadas à mídia de um 

para muitos, como televisão e cinema, a pesquisa atual sobre o papel das mídias na 

identidade sexual das pessoas é um exemplo-chave de como as narrativas contra-

hegemônicas agem como resistência e incorporação. Comunidades originadas nas 

mídias sociais são vistas como alternativa aos significados produzidos na mídia 

tradicional, ao passo que buscam reconhecimento e fazer parte natural da 

hegemonia.  

Os estudos aqui apresentados não se resumem apenas em dar sentido às 

representações produzidas pela mídia, as pesquisas dessas áreas são muito mais 

complexas, pois a comunicação midiática é vivida no cotidiano e afeta cada vez mais 

a construção da realidade. Por isso a escolha da midiatização como conceito usado 

para analisar criticamente a inter-relação entre mudanças na mídia e nas 

comunicações, assim como as transformações na cultura e na sociedade. Nesse 

nível, a midiatização tem dimensões quantitativas e qualitativas. No que diz respeito 

aos aspectos quantitativos, a midiatização refere-se à crescente expansão temporal, 

espacial e social da comunicação mediada. Já quanto aos aspectos qualitativos, a 

midiatização refere-se à especificidade de certas mídias na mudança sociocultural: 

importa que tipo de mídia é usada para que tipo de comunicação. 

Embora os escritos de McNair (2002) tenham sido significativos e pioneiros em 

liderar o caminho para um estudo da relação entre sexualidade e mídia, 

argumentamos neste trabalho que o papel da mídia e da comunicação na 

construção da identidade sexual das pessoas necessita maior visibilidade. Embora 

estudiosos e comentaristas tenham fornecido informações sobre como a 

sexualidade é representada na mídia, como discorremos ao longo da pesquisa, 

sabemos pouco sobre o papel atual e passado das instituições e práticas midiáticas 

nas sexualidades cotidianas das pessoas e em políticas sexuais mais amplas. 
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Podemos dizer que isso se dê ao fato de que atores contra-hegemônicos são 

frequentemente fragmentados. Consequentemente, grupos dispersos não 

aumentam as pressões para desafiar efetivamente o discurso hegemônico. 

Acreditamos que é importante que o antagonismo político entre práticas 

hegemônicas e contra-hegemônicas seja explicado e cultivado, enfatizando a 

necessidade de promover um movimento contra-hegemônico unificado que possa 

desenvolver pressões eficazes para desafiar a lógica dominante, estudar sobre ela e 

ser incorporada. 

Dessa forma, enquanto David Jay diz em entrevistas que o "movimento de 

assexualidade" está em sua terceira fase, nós discordamos. A primeira fase 

começou no início dos anos 2000, o que não significa que a assexualidade não 

existia antes, porém não havia uma identidade pública coerente. Tratava-se de 

identificar exatamente o que era assexualidade — não a supressão do desejo 

sexual, que é o celibato, mas a ausência dele —  enquanto a internet facilitava a 

aproximação de indivíduos assexuais até a criação de comunidades.  

A segunda fase envolveu mobilização. Em 2006, David Jay se tornou a 

imagem da representatividade assexual, aparecendo em diversos programas de 

televisão e sendo fonte para materiais digitais e impressos. As pessoas estavam 

curiosas, mas a resposta foi impetuosa e superficial, similar a que analisamos no 

excerto 3. Em 2012, a fase três do movimento da assexualidade teria começado e 

seria sobre desafiar a noção dominante do que constitui um desejo sexual normal. E, 

a partir desse ponto, discordamos da teoria de Jay, pois não percebemos a 

possibilidade de estarmos em um estágio em que as principais premissas sobre 

assexualidade estão a ponto de alterar a percepção social sobre a sexualidade de 

modo geral, enquanto a maioria da população está apenas vagamente consciente 

de sua existência. 

A investigação da identidade assexual se torna relevante a partir desse ponto 

de vista, pois os pesquisadores que exploraram a orientação a abordaram 

principalmente como um comportamento (falta de atos sexuais) ou um desejo (falta 

de desejo por atos sexuais) e não deram foco à identidade que está sendo criada, 

refletindo os demais movimentos contra-hegemônicos que se encontram em grande 

parte ausentes da literatura acadêmica da comunicação. A pesquisa sobre 

identidade é importante, pois, como argumenta a pesquisadora da sexualidade 

Paula Rust (1992):  
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Enquanto a produção da identidade é um processo sócio-psicológico, as 
consequências da identidade são sociais e políticas. Isso é especialmente 
verdadeiro quando a identidade reflete a participação em um grupo 
desfavorecido ou estigmatizado, como uma minoria racial, de gênero ou 
sexual. [...] Eventualmente, as comunidades minoritárias tornam-se 
politizadas e constroem movimentos de mudança social que também são 
baseados na identidade compartilhada que reflete experiências e interesses 
compartilhados90 (RUST, 1992, p. 366). 
 

Concluímos que a identidade não é apenas um processo introspectivo, mas 

ganha significado pelas compreensões culturais mais amplas dessa identidade e a 

conexão entre o indivíduo e a comunidade. Rust (1992) teoriza que chegar a uma 

identidade queer conecta um indivíduo a uma experiência social que é 

frequentemente marcada pela discriminação. No caso dos assexuais, um dos locais 

de discriminação é sua conexão histórica e contemporânea com instituições de 

saúde mental e física. A identidade assexual não apenas reflete um processo 

individual ou isolado, mas conecta a experiência de chegar a uma identidade com 

outras pessoas, o que, por sua vez, pode motivar ações sociais e políticas 

semelhantes a outras narrativas contra-hegemônicas. 

Ainda serão necessárias muitas pesquisas em torno das narrativas contra-

hegemônicas e suas ascensões, porém, com base na análise que fizemos no 

capítulo anterior, podemos dizer pontualmente que a emergência da narrativa da 

assexualidade indica uma nova estrutura de mundo, na qual comunicação e 

identidade caminham lado a lado, mais próximas do que nunca. E os efeitos dessa 

relação, se bem compreendida e otimizada, podem trazer unidade e transformação, 

não só nas questões sexuais, mas em todas as áreas da vida. Pensa-se na 

possibilidade da emergência de narrativas não hegemônicas em políticas públicas, 

sistemas de governo, modelos econômicos e de exploração ambiental, as 

possibilidades são inúmeras e abrem não apenas uma vertente de pesquisa 

acadêmica, mas uma forma coesa de reconfiguração na forma como 

compreendemos o mundo. 

 

 

 

 

                                                
90 “While the production of identity is a social-psychological process, the consequences of identity are 

both social and political. This is especially true when identity reflects membership in a disadvantaged 
or stigmatized group such as a racial, gender, or sexual minority. [...] Eventually, minority communities 
become politicized and build social change movements that are also based upon the belief that shared 
identity reflects shared experiences and interests” (RUST, 1992, p. 366). 
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ANEXOS 

ANEXO A - Reportagem para a Revista Exceção 
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ANEXO B - Roteiro de entrevista para reportagem da Exceção (cases) 

 
- Como você descobriu o termo assexualidade e o que ele significava? 

- Dentro da assexualidade existem várias nomenclaturas que descrevem o 

nível de interesse por sexo, a chamada área cinza. Com qual dos termos 

você se identifica? 

- E como você define esse termo? 

- E quanto sua orientação romântica? 

- De forma geral, você acha importante a existência e utilização de termos? 

- Você acha que é válido considerar assexuais parte da comunidade LGBT? 

- Como foi seu processo de descoberta e aceitação? 

- Você já conversou com sua família e amigos sobre sua assexualidade? 

- Acha se assumir algo importante? 

- Já sofreu preconceito por ser assexual? 

- Acredita que a sexualidade e romanticidade sejam fluidos? 
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ANEXO C - Roteiro de entrevista para reportagem da Exceção (especialistas) 

 
- Como foi sua aproximação com o tema e o que fez você se interessar em 

estudar sobre assexualidade? 

- Durante as pesquisas, eu encontrei diversas definições de assexualidade. 

Qual a definição que você, como pesquisador da área, utiliza como base? 

- No Brasil, o tema ainda é pouco estudado. Você poderia falar sobre as como 

a assexualidade é vista pela academia de modo geral? 

- Em 2004, o professor Anthony Bogaert publicou um dos primeiros estudos 

substanciais sobre o assunto no Journal of Sex Research. O título é 

“Asexuality: Prevalence and Associated Factors in a National Probability 

Sample” e nele ele aponta dados relacionados à saúde, classe social, 

educação, entre outros. A partir deste trabalho, quais as principais mudanças 

que pôde perceber na forma como o assunto é tratado e estudado? 

- Entre os estudiosos, existe uma discussão sobre a assexualidade ser ou não 

um distúrbio. Lendo alguns dos seus trabalhos, percebi que você vai contra 

essa ideia. Poderia falar os motivos que levam a alguns acreditarem que é um 

distúrbio e por que você não vê a assexualidade dessa forma? 

- Dentro da comunidade assexual e da comunidade LGBT, existe o debate 

sobre os assexuais fazerem ou não parte da comunidade LGBT, já que 

homosexualidade, bisexualidade e etc., envolvem atração sexual enquanto o 

assexual é aquele que não a tem. Qual seu pensamento sobre o assunto? 

- Na comunidade assexual, existem diversos termos para nomear os níveis de 

proximidade com sexo que assexuais podem ter. Termos como demissexual 

e gray-sexual são validados inclusive pela AVEN. No meio acadêmico, esses 

termos são aceitos e estudados? 
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ANEXO D - Entrevista com Elisabete de Oliveira 

 
- Como foi sua aproximação com o tema e o que fez você se interessar 

em estudar sobre assexualidade? 

Foi ao descobrir, em 2009, que havia diversos grupos discutindo a 

assexualidade na internet, mas não havia nenhum estudo acadêmico no Brail. Elegi 

a assexualidade como tema do meu doutorado na Faculdade de Educação da USP. 

- Durante as pesquisas, eu encontrei diversas definições de 

assexualidade. Qual a definição que você, como pesquisadora da área, utiliza 

como base? 

Eu utilizo uma definição muito particular para minha pesquisa, que foi elaborada com 

os elementos trazidos pelos meus 40 entrevistados. Em minha pesquisa, a 

assexualidade se define como uma sexualidade que tem como principal 

característica o desinteresse pela atividade sexua, que também pode vir 

acompanhada pelo desinteresse por relacionamentos amorosos. 

- No Brasil, o tema ainda é pouco estudado, salvo por pesquisadores 

como a senhora. Você poderia falar sobre as como a assexualidade é vista 

pela academia de modo geral? 

Ainda com muita descrença, infelizmente. Eu estive uma vez em um evento 

para apresentar os resultados a minha pesquisa, e muitos doutores e mestres 

mostraram muita incredulidade na existência da assexualidade como uma 

possibilidade de sexualidade. E além disso, sugeriram que a pauta assexual seria 

um retrocesso na educação sexual escolar. O que mostra a pouca abertura para 

este tema, memo no meio acadêmico. 

- Em 2004, o professor Anthony Bogaert publicou um dos primeiros 

estudos substanciais sobre o assunto no Journal of Sex Research. O título é 

“Asexuality: Prevalence and Associated Factors in a National Probability 

Sample” e nele ele aponta dados relacionados à saúde, classe social, 

educação, entre outros. Caso a senhora tenha conhecimento sobre este 

trabalho, quais as principais mudanças que pôde perceber na forma como o 

assunto é tratado e estudado? 

O trabalho do Prof. Bogaert foi importantíssimo para inaugurar os estudos de 

assexualidade no meio acadêmico. Mas não podemos esquecer que ele analisou um 

levantamento que nada tinha a ver com a assexualidade, mas com saúde sexual. 

Portanto, torna-se difícil analisar aqueles dados à luz da assexualidade, da forma 

que a conhecemos hoje. Os estudos atuais são mais centrados. 

- Entre os estudiosos, existe uma discussão sobre a assexualidade ser ou 

não um distúrbio. Lendo alguns dos seus trabalhos, percebi que a senhora vai 

contra essa ideia. Poderia falar os motivos que levam a alguns acreditarem 

que é um distúrbio e por que você não vê a assexualidade dessa forma? 

Digamos que a assexualidade seja uma possibilidade em meio a possíveis 

distúrbios. O que não se pode é chamar todo desinteresse por sexo como um 

distúrbio sem conhecer a trajetória daquele indivíduo, quais os significados de sexo 

e sexualidade para ele/ela. Para muitos profissionais parece mais fácil rotular 
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automaticamente como distúrbio aquilo que não está muito claro. Isso só faz sofrer o 

indivíduo. Sexualidade não é diagnóstico. 

- Dentro da comunidade assexual e da comunidade LGBT, existe o debate 

sobre os assexuais fazerem ou não parte da comunidade LGBT, já que 

homosexualidade, bisexualidade e etc., envolvem atração sexual enquanto o 

assexual é aquele que não a tem. Você tem algum pensamento sobre o 

assunto? 

Creio que este é um assunto com os assexuais e a comunidade LGBT terão 

que lidar. Em primeiro lugar, talvez nem todos os assexuais se sentiriam tão 

confortáveis no meio LGBT exatamente pelo motivo que você apontou. Porém, 

existem assexuais homorromânticos, birromânticos, pan-românticos, esses, sim 

teriam espaço no movimento LGBT, pois ao longo da vida provavelmente sofrerão 

as mesmas discriminações sofridas pelos homossexuais, bissexuais, pan-sexuais, 

etc. Além disso, existem muitos assexuais transexuais. E todos podem ser 

colocados sob o guarda-chuva do rótulo QUEER, também envolvido com o 

movimento LGBT. Participar ou não desse movimento pode acabar dividindo os 

assexuais. 

- Na comunidade assexual, existem diversos termos para nomear os 

níveis de proximidade com sexo que assexuais podem ter. Termos como 

demissexual e gray-sexual são validados inclusive pela AVEN. No meio 

acadêmico, esses termos são aceitos e estudados? 

Na literatura internacional existem vários trabalhos já abarcando essas 

categorias.  Aqui no Brasil, que eu saiba, não, mas não deve demorar. À medida que 

vão sendo estudados empiricamente, mais conhecidas essas categorias se tornam. 

 

ELISABETE REGINA BAPTISTA DE OLIVEIRA, pedagoga, mestre e doutora em 
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