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Resumo 

 

O feminismo é uma das bases do pós-modernismo. O presente artigo estudará suas 

ramificações a partir dos estudos de Shulamith Firestone, Simone de Beauvoir, Kate 

Millet, Beatriz Preciado e Anne Sprinkle para entender como a sexualidade está ligada à 

identidade da mulher. A objetificação do corpo feminino será levada à tona ao analisar a 

matéria de Gloria Steinem sobre as Coelhinhas da Playboy Club em Nova Iorque e a 

revista da marca no Brasil atual. Como parte de seu tempo, o fundador da Playboy se auto 

intitula o “libertador sexual das mulheres”, o artigo analisará se a frase possui fundamento 

de acordo com os estudos culturais. 
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Introdução 

 

 Os estudos culturais enxergam a sociedade pela ótica da cultura contemporânea. 

Com o surgimento do Centre Contemporary Cultural Studies (CCCS) na Inglaterra, 

trabalhos acadêmicos começaram a estudar aspectos sociais inéditos. Um de seus líderes, 

Stuart Hall, vai expor quais as condições para formação da pós-modernidade e dentre os 

tópicos, o feminismo é abordado. 

Este trabalho tem como intuito estudar o feminismo a partir da década de 1960 e 

sua visão sobre o movimento de luta das mulheres por espaço dentro da sociedade. Com 

a abordagem de dois diferentes vieses: o feminismo radical e o feminismo queer. O 

presente artigo exporá o pensamento de teóricas como Shulamith Firestone, Simone de 

Beauvoir, Kate Millet, Beatriz Preciado e Anne Sprinkle e suas visões sobre uma 

condição que envolve a mulher na condição de oprimida – a pornografia predominante. 

Dentro do estudo da pornografia, a marca Playboy será analisada como 

pornográfica e em que condição ela deixa as mulheres. A matéria da escritora Gloria 

Steinem, “A Bunny’s Tale” será descrita, mostrando o ponto de vista feminino do Playboy 
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Club em Nova Iorque, a versão da revista brasileira também será analisada. Tentando 

entender se a suposta “libertação sexual das mulheres” de que fala Hefner, criador da 

marca, é aceita no mundo pós-moderno. 

1. Identidade cultural e identidade feminina 

 Os estudos culturais inspiram trabalhos e teorias sobre a forma como vemos 

cultura na ótica contemporânea. Essa visão tem por precedente correntes de pesquisa do 

século XIX. A Inglaterra Industrial era afligida pelas múltiplas máquinas. A partir de 

grupos sociais emergentes foi desenvolvido um estudo no país sobre a cultura como 

instrumento que organizaria a sociedade. 

 O surgimento dos estudos culturais é qualificado como um paradigma. De acordo 

com Mattelart e Neveu (2004), "trata-se de considerar a cultura em sentido amplo, 

antropológico, de passar de uma reflexão centrada sobre o vínculo cultura-nação para uma 

abordagem da cultura dos grupos sociais”. Para os autores, a cultura de um grupo de classe 

social popular pode ser uma forma de contestação da ordem social ou uma adesão ao 

poder. 

 A relação entre cultura contemporânea e sociedade, assim como as mudanças 

sociais serão estudadas no Centre Contemporary Cultural Studies, fundada em 1964 por 

Richard Hoggart. O centro iniciou como pesquisa de pós-graudação do English 

Department da Universidade de Birmingham. 

 O Centre Contemporary Cultural Studies é importante pois apresentaram 

trabalhos inéditos no mundo acadêmico. Martellart e Neveu (2001, p. 56) apontam que  

“o centro foi um caldeirão de importação de culturas teóricas, de trabalhos 

inovadores com objetos julgados até então indignos do trabalho acadêmico. 

Quase sempre pretensiosa, a noção de laboratório adquire toda a sua pertinência 

no CCCS. Uma rara combinação de comprometimento social e político e de 

ambição intelectual produziu durante mais de quinze anos uma impressionante 

massa de trabalhos” (MARTELLART; NEVEU, 2001, p. 56) 

 Faz-se mister destacar a participação de Stuart Hall na formação dos estudos 

culturais britânicos, embora esse não seja um fundador. De origem jamaicana, ele 

acreditava na importância da experiência do colonizado para construção de sua 

identidade. Foi diretor do Centro de 1968 a 1979, onde promoveu a investigação de 
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práticas de resistências de subcultura e a análise dos meios massivos com papel central 

na sociedade. Foi um aglutinador nos momentos de debate teórico-políticos. 

"Ainda que os estudos culturais, como um projeto, estejam em aberto, não podem 

ser simplesmente pluralistas desta maneira. Recusam-se, sim, a ser um discurso 

dominante ou um metadiscurso de qualquer espécie. Constituem, sim, um projeto 

sempre aberto àquilo que ainda não conhece, àquilo que ainda não pode 

identificar. Porém, tal projeto possui, também, um certo desejo de conectar-se, 

um balizamento nas escolhas que faz. Portanto, realmente fará diferença 

interpretarem-se os estudos culturais como sendo uma coisa ou outra” (apud 

ESCOSTESGUY, p. 32) 

 Uma grande parte da produção científica de Hall reflete sobre “a possível 

produtividade das heranças do marxismo", no qual ele debate sobre os riscos e as 

contribuições que essa ideologia tem ao ser conferida ao pós-modernismo ou à 

desconstrução. 

 Em 1992, Hall publicou “A identidade cultural da pós-modernidade” e analisou a 

identidade cultural na época da globalização. O autor aponta que o sujeito pós-moderno 

é formado de várias identidades, podendo essas serem até mesmo contraditórias, tendo 

em vista que sujeito não possui identidade fixa. 

 Para Hall, o processo de mudanças na sociedade moderna forma o sujeito pós-

moderno dentro de uma estrutura com centro deslocado, ou seja, com uma pluralidade de 

centros de poder. Assim, as identidades que antes eram estáveis abrem espaço para novas 

identidades e todas convivem juntas. “As paisagens políticas do mundo moderno são 

fraturadas dessa forma por identificações rivais e deslocantes – advindas, especialmente, 

da erosão da 'identidade mestra'” (HALL, 2014, p. 15) 

 Ao estudar a segunda metade do século XX, Hall faz um esboço de cinco 

progressos na teoria social, que acarretaram num “descentramento” do sujeito e o 

nascimento do sujeito pós-moderno. (1) Os escritos de Karl Marx em que os indivíduos 

não seriam os autores de suas histórias, pois seguiam os padrões históricos criados por 

outras pessoas; (2) A obra de Sigmund Freud sobre o inconsciente, que “nossas 

identidades, nossa sexualidade e a estrutura de nossos desejos são formadas com base em 

processos psíquicos e simbólicos” (2014, p. 15); (3) o idioma como sistema social e não 

individual, os seus significados linguísticos e culturais; (4) Michel Foucalt e o poder 

disciplinar que quanto mais coletivo e organizado, maior é o isolamento, a vigilância e o 
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individualismo do sujeito, e por último, (5) o impacto do feminismo como crítica teórica 

e movimento social. 

 O último ponto é trazido à tona como parte integrante dos “novos movimentos 

sociais” que começaram a manifestar-se durante os anos sessenta. Tais movimentos se 

opunham tanto às políticas liberais do Ocidente, quanto às “estalinistas” do Oriente. Com 

dimensões subjetivas e objetivas da política, eles suspeitavam das formas burocráticas de 

organização e davam ênfase à teatralidade da revolução. O autor afirma que os 

movimentos sociais “apelavam para a identidade social de seus sustentadores. (...) Isso 

constitui o nascimento histórico do que veio a ser conhecido como a política de identidade 

– uma identidade para cada movimento” (HALL, 1998, p.45). 

 O slogan “o pessoal é político” defendido pelo feminismo foi um dos atributos 

para que o movimento tivesse uma relação mais direta com o descentramento conceitual 

do sujeito. A frase contestava a política e a vida social das pessoas, como são formados e 

produzidos em sujeitos genéricos. Isso significa que o feminismo politizou a identidade 

e o processo de identificação, incluindo a formação das identidades sexuais e de gênero. 

Ou seja, diferenciou a identidade feminina da masculina, questionando a generalização 

da identidade humana. 

 A teoria feminista resgata as experiências que se tornaram invisíveis e silenciadas. 

Conforme Adelman (2004, p. 76), “o espaço feminino e das experiências femininas 

plurais podem e devem servir como um caminho de acesso às alteridades silenciadas ou 

marginalizadas”. A autora ainda explica que a sexualidade é para as teóricas feministas 

uma categoria elementar da cultura da modernidade. O desejo, o prazer corporal e a 

fantasia são importantes perspectivas onde se constrói o eu, a subjetividade e as 

identidades. 

 Mesmo que Hall estabeleça a emergência do movimento feminista associado a 

“1968”, ele foi estruturado com a modernidade, desde o século XVIII, tomando força no 

século XIX e transformando-se em instrumento de reflexão crítica sobre a libertação das 

mulheres. Essa característica entra em choque com as diversas vertentes do movimento. 
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2. Feminismo Radical e Feminismo Queer 

 O feminismo antes de mais nada é um movimento que busca compreender, lutar 

e melhorar a condição social da mulher. “Trata-se mais de eliminar as desigualdades 

sociais entre homens e mulheres do que fazer com que as mulheres cheguem onde os 

homens já estão” (FERREIRA, 1988, p.94). É errado pensar que a sociedade masculina 

permaneceria estática enquanto a feminina muda, por isso o feminismo reflete como toda 

a sociedade é afetada pelas mudanças sociais. 

O Feminismo Radical é uma corrente que reconhece como cerne da desigualdade 

social o patriarcado, a dominação do homem sobre a mulher. Elisabete Rodrigues Silva 

explica a dominação de poder entre os sexos ao pregar que 

“A Teoria do Patriarcado considera que os homens são os primeiros responsáveis 

pela opressão feminina e que o patriarcado necessita da diferenciação sexual para 

se manter como um sistema de poder, fundamentado pela explicação de que 

homens e mulheres seriam em essência diferentes” (SILVA, p. 4) 

 A Corrente Radical tem como principais pressupostos teóricos “A Dialética do 

Sexo” de Shulamith Firestone, “O Segundo Sexo” de Simone de Beauvoir e “Política 

Sexual” de Kate Millet. As obras possuem perspectivas diferentes, embora a opressão 

feminina, em todos, advém da estrutura social. 

 Em “A Dialética do Sexo”, Firestone utiliza o método marxista de “análise 

dialética e materialista da história que tinha como objetivo traçar o desenvolvimento das 

classes econômicas” (SILVA, p. 7), concluindo que a realidade passa muito mais do que 

pela parte econômica e adentra o psicossocial. 

 “O Segundo Sexo” de Beauvoir analisa a liberdade, a autonomia da mulher 

enquanto sujeito e a sua condição de alteridade enquanto mulher através dos fatores 

sociais, políticos e históricos. A autora foi referência para as feministas radicais além de 

ter sido a primeira a analisar a mulher pelo que hoje conceituamos como gênero. 

 Kate Millet, encontra explicação para a subordinação das mulheres através das 

relações de poder configuradas como uma política sexual, construídas através da 

sociedade e da cultura. Para a autora, o patriarcado é uma instituição que atua em uma 
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divisão sexista com valores e princípios que estruturam a sociedade em diferenças 

hierarquizadas. 

 Millet declara que o poder político do homem sobre a mulher é apresentado em 

todos os aspectos da vida humana: social, econômica, política, religiosa, de classe e de 

raça. Todavia, a autora deixa claro que existem diferentes tipos de graus e variações entre 

os povos e as sociedades. 

 A autora expõe três categorias que as normas de conduta baseiam os sexos: o 

temperamento (componente psicológico); o papel (componente sociológico) e o status 

(componente político).  Essas categorias sustentam o patriarcado, já a identidade sexual 

é vista como 

“o fruto da aprendizagem formando a personalidade psicossocial, enquanto a 

linguagem passa a ter um papel fundamental que é o estabelecimento do gênero 

que vai se definindo e se firmando em cada etapa da vida do ser humano” 

(SILVA, p. 10) 

 A sexualidade é vista como ponto central na teoria feminista como variação de 

práticas e símbolos referentes ao passado. Isso vem em detrimento de que a prática sexual 

possui uma mudança social menos evidente porque ou não existe ou porque não tem 

visibilidade. 

 Beatriz Preciado⁴, inserida na Teoria Queer, expõe no livro “Manifesto Contra-

Sexual” as tecnologias que diferenciam e naturalizam os sexos, além de apresentar 

práticas contra-sexuais que possibilitam uma nova cultura sexual ou ressignificação das 

experiências dessas. A autora procura descontruir a “natureza” que legitima a sujeição de 

uns corpos a outros, pois acredita que as diferenças sexuais são “performatividades 

normativas inscritas nos corpos como verdades biológica” (COELHO, 2009, p. 33). 

Preciado descreve o gênero como um dildo, tendo em vista que  

“O gênero não é apenas discursivo e linguístico, mas sobretudo protésico, 

puramente construído e ao mesmo tempo internamente orgânico. Na sequência 

desta visão do gênero como prótese, Preciado propõe que pensemos o gênero 

como um dildo, como uma prótese que ultrapassa a mera limitação, criando e 

reconfigurando o que pretende complementar” (COELHO, 2009, p. 33) 

__________________ 
⁴ Em 2015, Beatriz Preciado passou por um processo de transição de gênero e hoje em dia é conhecido como Paul D. 

Preciado 
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Os órgãos que estão fora do padrão heterossexual são, nessa política, enunciadores 

e lugares de resistência do considerado “natural”. Essa visão é mais associada ao pós-

modernismo e passa pela não-identificação do naturalizado pelo binário homem/mulher. 

Entretanto para a autora, a des-identificação não é suficiente para derrubar e transformar 

as tecnologias da sexualidade do corpo. 

A autora sugere a ressignificação de textos como forma de resistência alternativa 

para minar a ordem heterossexual. O próprio termo queer, empregado como forma de 

insulto, começou a ser utilizado de maneira positiva após sua ressignificação. A 

ressignificação de termos como esse devem ser multiplicados na visão da autora, mesmo 

que não haja uma estabilização ou substituição completa, pois prolifera os corpos, 

desejos, prazeres e formas de intimidade. 

O feminismo é um movimento social multifacetado que agrega diferentes pontos 

de vista em prol de uma sociedade mais igualitária. Cheio de contradições, ele não perde 

seu valor, embora convirja sobre temas importantes. A pornografia é um dos temas de 

conflito em entre as teóricas. 

3. Apropriação ou proibição da pornografia? 

Etimologicamente, a palavra pornografia é a junção dos termos porné, 

denominado prostituta, e graphien, que pode significar pintura ou escrita. Tendo isso em 

vista, a pornografia pode ser considerada como a representação das prostitutas e suas 

ações. Com o início do século XIX, o termo começou a ser utilizado como expressão 

corriqueira e passou a compreender o significado de “representação de coisas obscenas”. 

De acordo com Oliveira, “a pornografia tem uma natureza de transgressão, no 

sentido de deixar evidente o que a sociedade quer esconder (ou manter entre quatro 

paredes)” (2014, p. 312). Uma das características mais perceptíveis da literatura 

pornográfica é a sua introdução problemática dentro do espaço social como uma produção 

clandestina. De forma alguma a pornografia está livre das amarras sociais, tendo em vista 

que seu conteúdo sofre influência da sociedade e essa adapta-a contexto que está inserida. 

Faz-se mister ressaltar que a pornografia é um forte influenciador da identidade 

sexual, criando modelos de sexualidade, como devemos utilizar os órgãos sexuais e 
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apontado quais desses podem ser considerados produtores de prazer. A pornografia retrata 

a realidade do sexo, mas, além disso, retrata a produção performática que se deseja 

descrever. 

Catherine MacKinnon e Andrea Dworkin são algumas das teóricas feministas que 

enxergam a pornografia como uma representação que se utiliza de violências como 

instrumentos de objetificação e subordinação feminina. Elas acreditam que a pornografia 

deveria ser abolida com o intuito de  inibir a disseminação de representações 

estereotipadas e agressivas à mulher. Segundo elas, essa é uma maneira de opressão 

política e sexual das mulheres que promove a violência.  

Tal violência é originada da objetificação das mulheres e da sua redução à meros 

corpos, ou melhor, pedaços específicos de corpos, inteiramente disponíveis aos prazeres 

masculinos. Assim, a pornografia comercial representa estereótipos do que é “ser 

mulher”, do feminino, criando uma falsa identidade que não pode ser alcançada, pois 

recorta das mulheres pedaços delas e as desumaniza. 

Com outro viés, teóricas como Anne Sprinkle acreditam que o machismo não é 

causado pela pornografia, sendo esse um produto da sociedade apoiadora da 

superioridade masculina, falocêntrica. Esse ramo de pensamento é denominado sex-

positive, onde as pessoas têm conexões e possibilidade sexuais sem sentir vergonha. Um 

dos trabalhos realizados por esse ideal é o de produzir conteúdo sexual que não seja 

direcionado para homens, o que lançou a pornografia para mulheres (com estereótipos 

femininos) e uma produção não-comercial com o intuito de não se enquadrar nas 

identidades sexuais presentes na pornografia predominante. Esse movimento é conhecido 

como pós-pornô.  

A visão está fortemente ligada ao feminismo queer, que tem como base o livro 

supracitado de Beatriz Preciado. O Manifesto Contra-Sexual propõe uma quebra com o 

contrato sexual heterocentrado e defende uma sexualização total dos corpos e dos espaços 

sociais. 

Juliana Goldfarb de Oliveira explica o pós-pornô como um viés do pós-

modernismo, ao articular que “o pós-pornô se propõe a discutir e experimentar o sexo, 

trazendo à tona os temas que estavam à margem, inclusive que muitas vezes não 
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encontravam espaços nas reinvidicações das minorias sociais” (2014, p.316). O pós-

pornô seria algo sem identidade fixa e sem consenso, funcionando como uma 

manifestação da arte contemporânea, com caráter político e experimental.  

Embora as feministas tenham visões divergentes, o papel da sociedade masculina 

e da pornografia comercial e heterossexual é desaprovado por todas as lutas das mulheres. 

Não há espaço para a pornografia hegemônica na discussão da pós-modernidade. 

4. Coelhinha Feminista 

Em maio de 1963, Gloria Steinem escreveu um artigo para a revista Show, 

relatando os 10 dias que ela foi uma coelhinha da Playboy. Escritora, ativista política e 

feminista, Gloria se infiltrou na Playboy Club de Nova Iorque com o nome de Marie 

Ochs.  Com salários que prometiam 200 a 300 dólares, as Coelhinhas eram as “garotas 

mais invejadas da América”, assim, Steinem procurou informações num cartaz e começou 

a escrever sua reportagem em forma de diário.  

O cartaz descrevia como uma candidata a Coelhinha deveria ser “if you are pretty 

and personable, between 21 and 24, married or single, you probably qualify. No 

experience necessary”. A descrição era o básico do que uma mulher deveria ser para ser 

considerada atraente o bastante para entrar no seleto clube de Coelhinhas, o que é 

reafirmado quando a gerente do estabelecimento diz à repórter que o intuito da entrevista 

é saber se ela tem a “Bunny Image”. 

Ao decorrer da matéria, Steinem relata outras meninas que fizeram o teste com 

ela e o quão encantas elas eram pelo glamour que o local transmitia. Para elas, se encaixar 

no que seria aceito para o Playboy Club era o mais importante. O clube recebia homens 

de grande fama nas áreas da política, cinema e economia. O padrão estabelecido pelo 

Playboy House era o padrão do homem heterossexual. 

O salário oferecido era menor do que o anunciado na propaganda e não só isso, as 

garotas precisavam pagar pela própria maquiagem, cabelo e higienização das fantasias. 

Existia uma série de restrições que as garotas precisavam seguir, caso contrário, seria 

retirado de seus salários. Além disso, as Coelhinhas precisavam passar por um exame 
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médico para serem aceitas no emprego. De acordo com Gloria Steinem, nenhum 

estabelecimento em Nova Iorque requeria um exame médico. 

Hugh Hefner é o criador e editor-chefe da revista Playboy. Ele se autoproclamava, 

na época de Steinem, o libertador sexual das mulheres. Ele disse em entrevista para Times 

Magazine que acreditava em “abraçar a sexualidade como parte do que significa ser 

livre”. 

Hefner também não acredita que a Playboy seja pornográfica. Segundo ele, se 

você chama imagens sexuais de pornografia, elas são negativas e se chama de imagens 

eróticas, tem um significado positivo. Ele utiliza da re-significação do objeto para dar 

uma perspectiva mais suave e retirar a imagem de uma revista “violenta”.  

Atualmente, o Playboy Club ainda existe ao redor do mundo, bem como sua 

revista originária, tendo especial sucesso em países como o Brasil. Destinada 

especificamente ao público masculino, abrange diversos conteúdos do universo desse 

gênero, dentre eles a nudez feminina. 

O diretor da versão brasileira, Ricardo Setti explicou o formato da revista e a 

formatação “erótica” entra em conflito com o dito por Hefner. 

 “A Playboy segue adaptando a condições brasileiras uma forma muito específica 

da revista, inventada pelo Hugh Hefner nos EUA na década de 50, fórmula 

bastante peculiar que mistura alguns ingredientes de interesse do homem. Não é 

uma revista erótica sobre erotismo e sexo. É uma revista que coloca o sexo numa 

visão privilegiada por constatar que isso é uma verdade entre leitores homens, 

mas envolve vários outros aspectos que eu chamo ‘pilares de qualidade’” (apud 

PIRES, 1999, p. 62) 

A revista tem o intuito de satisfazer as necessidades masculinas de objetificação 

de partes do corpo da mulher utilizando-se da forma de pornografia predominante.  

Conclusão 

A partir dos teóricos estudos, concluímos que a pós-modernidade foi fortemente 

influenciada pelos movimentos sociais, especialmente pelo feminismo. Embora este 

tenha começado séculos antes da pós-modernidade, foram as lutas organizadas dos anos 

1960 que ajudaram, e ainda ajudam, a modelar a nova fase. 
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Estando a pós-modernidade ligada à busca pelas identidades do sujeito, que 

podem ser contraditórias e não lineares, o mesmo acontece com o feminismo. Dentro 

desse movimento, existe diversas teorias que muitas vezes discordam entre si e convivem 

no mesmo elemento ideológico de luta das mulheres. Não é porque o feminismo radical 

existe que o queer não deva e vice-versa. Mulheres diferentes vão se identificar com os 

lados que mais lhe cabem, fazendo do feminismo um movimento intrínseco à pós-

modernidade. 

Dentre as teorias estudadas da pornografia, é consenso que a dita como 

hegemônica, isto é, a referente ao prazer único do homem, seja violentando a mulher ou 

a objetificando em partes, não é aceita pelas partes do feminismo. A Playboy pretende 

não se encaixar na pornografia, re-significando seu conteúdo para erótico. Todavia, a 

forma de tratar as mulheres como objetos e demonstrar conteúdos de natureza sexual com 

representação obscena, faz da revista – e da marca Playboy – pornográfica. Seu intuito 

em satisfazer o homem heterossexual, sem importar-se com a condição da mulher exposta 

faz ela machista e não pertencente à pós-modernidade. 
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