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Estudos queer:
Identidades, contextos e acção colectiva
Introdução
Uma das tarefas porventura mais ingratas para quem se dedica aos estudos
queer consiste em formular uma definição exacta do seu campo de trabalho.
Esta é, não obstante, das exigências mais recorrentes no meio académico,
forçando, ironicamente, a teoria queer a regressar ao quadro normativo das
categorizações a que tão afincadamente procura escapar. Uma das formas de
elidir o carácter redutor de qualquer definição deste campo é procurar antes
de tudo as suas raízes, encetando assim uma arqueologia conceptual que
remonta incontornavelmente à teoria feminista e aos estudos gays e lésbicos.
Não cabe nos propósitos desta introdução proceder a um levantamento
exaustivo da história dos estudos feministas nem dos estudos gays e lésbicos,
até porque tal desígnio se encontra amplamente coberto pela literatura
existente. Importa aqui sobretudo revisitar as pontes que unem ambos os
campos de saber – estudos feministas e estudos gays e lésbicos – como forma
de contextualização da emergência desse terceiro campo que se entendeu
designar por estudos queer.
A aproximação entre estudos feministas e estudos gays e lésbicos decorre
de vários factores. Em primeiro lugar, a proximidade temática: ambos os
campos se caracterizam pela oposição a regimes de poder baseados em
categorias estritas de género e sexualidade. Como referem Abelove et al.,
o que os estudos gays e lésbicos fazem ao sexo e à sexualidade é muito semelhante
ao que os estudos feministas fazem ao género. […] Por esta razão, o grau de sobreposição ou distinção entre os campos dos estudos gays e lésbicos e dos estudos feministas é matéria para um debate aceso e uma negociação constante. (1993: xv-xvi)
Merck, Segal e Wright descrevem este processo histórico da seguinte forma: “Nos anos 1990, o
‘queer’ emerge do armário do insulto, mas também do óvulo gay e lésbico, assim como do útero
do feminismo” (1998: 4).

Para uma análise detalhada da emergência dos estudos feministas, veja-se, entre outros, Donovan,
2000; hooks, 1984; e Lauretis, 1986. O mesmo tipo de análise aplicada aos estudos gays e lésbicos
encontra-se, por exemplo, em Abelove et al., 1993; Medhurst e Munt, 1997; e Sandfort et al., 2000.

Note-se que este posicionamento não é consensual. Por exemplo, Rubin rejeita tal paralelismo,
defendendo a necessidade de uma teoria radical da sexualidade que incluiria, posteriormente, os
estudos feministas (1984).
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Em segundo lugar, a partilha de tempos históricos: a segunda vaga do
feminismo – situada entre as décadas de 1960 e 1990 – coincide com a
emergência dos estudos gays e lésbicos que, por sua vez, se afirmaram contra o essencialismo e fervor causal presente nas primeiras incursões da chamada sociologia da homossexualidade nos anos 1950 e 1960.
Por fim, a sobreposição de autores: nomes como Adrienne Rich, Gayle
Rubin ou Judith Butler, entre outros, constituem expoentes do designado
feminismo lésbico, cujas propostas teóricas são frequentemente apropriadas
por ambos os campos de saber (Merck et al., 1998).
Um dos expoentes máximos da proximidade entre estudos feministas e
estudos gays e lésbicos encontra-se nos trabalhos de Judith Butler (1990,
1993, 2004), ao propor que no género e na sexualidade não existe nada de
autêntico ou natural, sendo as identidades constituídas, decompostas e
reelaboradas através da repetição de performatividades socialmente construídas e temporalmente contingentes:
Por outras palavras, actos e gestos, desejos falados e praticados, criam a ilusão de um
núcleo duro de género, interior e organizador, uma ilusão perpetuada discursivamente
com o propósito da regulação da sexualidade dentro do quadro obrigatório da heterossexualidade reprodutiva. […] Tal como noutros rituais, a acção do género requer
uma performance que é repetida. […] Existem dimensões temporais e colectivas
nestas acções, e o seu carácter público não é irrelevante; com efeito, a performance
é efectivada com o objectivo estratégico de manter o género dentro da sua moldura
binária. […] Esta formulação afasta a concepção de género de um modelo de identidade substancial, levando-a para um outro que exige uma concepção de género
enquanto temporalidade social construída. (1990: 136, 140-141)

Da confluência de campos de saber centrados no género e na sexualidade,
infirmada por especificidades históricas e ideológicas próprias a cada disciplina, viriam a nascer os estudos queer na década de 1990. Seguidamente,
propõe-se uma leitura dessa história, partindo dos estudos gays e lésbicos.
Estudos gays e lésbicos – os antecessores reconhecidos
Tratando-se de um campo amplamente diverso, não é possível apontar um
ponto de partida único para os estudos queer, sob pena de omitir contributos tão importantes quanto os mencionados. Ciente desse risco, destaca-se

Os primeiros estudos conhecidos na área da sociologia das homossexualidades foram conduzidos
por M. Leznoff e W. A. Westley (1956), A. Reiss Jr (1961) e E. Newton (1972). Estes estudos centraram-se sobretudo na etiologia da homossexualidade, visando identificar as suas causas e explicar
as suas regularidades, caracterizando-se pela influência de argumentos essencialistas e biológicos.
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ainda assim a elaboração dos trabalhos fundadores dos estudos gays e
lésbicos, nomeadamente aqueles desenvolvidos por W. Simon and J. H.
Gagnon (1967), Mary McIntosh (1968) e Michel Foucault (1978, 1985,
1986). Com efeito, os autores citados encontram-se entre aqueles que mais
contribuíram para a investigação sociológica das questões de orientação
sexual, afastando-se de noções essencialistas predominantes na época
(Mendès-Leite, 2003: 148) e sublinhando a importância do construtivismo
enquanto modus operandi na investigação sobre sexualidades.
Não obstante tais marcos significativos, a tensão entre essencialismo biológico e construtivismo social não é linear, como comprova a proposta em
torno do “gene gay”, apresentada pelo neurobiólogo Simon LeVay já em
1991. Por muito apaixonante que tal debate possa parecer quando se analisa a história dos estudos gays e lésbicos e dos estudos queer, porventura a
única resposta que nos permite escapar à armadilha circular foi avançada
por Gayle Rubin quando afirmou que “a sexualidade humana não é compreensível em termos puramente biológicos [no sentido em que] nunca
encontramos um corpo que não seja mediado pelos significados que as culturas lhe atribuem” (Rubin, 1998: 106).
E é no seio de debates entre essencialismo biológico e construtivismo social
que emergiram, nos anos 1970, os então designados estudos gays e lésbicos
enquanto campo marcadamente heterogéneo. Esta heterogeneidade resulta,
de resto, das diferentes (e por vezes antagónicas) perspectivas teóricas utilizadas, bem como das diferentes áreas do conhecimento que contribuem para
este campo em particular: antropologia (Hekma, 2000), ciência política (Adam,
Duyvendak e Krouwel, 1999; Krouwel e Duyvendak, 2000), direito (Moran,
2000; Stychin e Herman, 2000), estudos feministas (Weed e Schor, 1997),
estudos literários (Borghi, 2000; Pustianaz, 2000; Quinlan e Arenas, 2002;
Quinn, 1997), geografia (Bell e Valentine, 1995; Binnie e Valentine, 2000;
Taylor, 1997; Valentine, 1999), história (Schuyf, 2000), psicologia (Lane, 1997,
Standfort et al., 2000) ou sociologia (Seidman, 1996; Stein e Plummer, 1996;
Epstein, 1996) – todas estas constituem áreas de formação base dos diferentes teóricos em estudos gays e lésbicos. Tal diversidade constitui uma marca
distintiva deste campo, dotando-o de elasticidade e capacidade de adaptação
a novas necessidades. Como assinalam Medhurst e Munt:
Este carácter convenientemente imprevisível, rapidamente transformado em novos
e reconhecidos campos académicos, consiste no engenhoso brilho, e no risco, dos
Exemplos de estudiosos das sexualidades de uma perspectiva construtivista incluem nomes
como Ken Plummer (1981), Pat Caplan (1987), David Greenberg (1988), Jeffrey Weeks (1995) e
Monique Wittig (1993), entre outros.
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estudos gays e lésbicos. Enquanto falsa disciplina, simultaneamente ambiciona e
repudia o reconhecimento, investe na aprovação académica, ainda que tal corrompa
os mesmos critérios de pertença. Os estudos gays e lésbicos são uma química instável:
essa é a sua força e a sua vulnerabilidade. (1997: xiv)

Tendo essa especificidade em mente, os estudos gays e lésbicos podem
definir-se como “visando estabelecer a centralidade analítica do sexo e da
sexualidade dentro de diversas áreas do conhecimento, expressar e promover os interesses de lésbicas, bissexuais e gays, bem como contribuir
cultural e intelectualmente para o movimento gay e lésbico” (Abelove et al.,
1993: xvi).
A utilização contemporânea do conceito queer conduziu a uma categoria‑chapéu, frequentemente utilizada como atalho conceptual para designar
pessoas e temas lésbicos, gays, bissexuais e transgéneros (LGBT). Contudo,
se a história dos estudos gays e lésbicos é indispensável para a emergência
dos estudos queer, esse passo dá-se mais por resistência do que por con
tinuidade. Com efeito, e contrariamente ao que por vezes é veiculado,
os estudos queer não são sinónimo de estudos gays e lésbicos (Giffney,
2004: 73), embora seja possível analisar a temática LGBT da perspectiva dos
estudos queer. É essa, de resto, a proposta do presente número temático.
Para uma história dos estudos queer
Já nos anos 1990, surgiu a designada teoria queer, fortemente influenciada
por J. Derrida, L. Althusser e J. Lacan e constituindo uma resposta ao
alegado défice de desconstrutivismo que emanava dos pioneiros estudos
gays e lésbicos. A expressão ‘teoria queer’ é atribuída a Teresa de Lauretis,
no seu artigo “Queer Theory: Lesbian and Gay Sexualities” publicado
em 1991 na revista differences. Contudo, três anos depois a autora renunciou ao conceito, por considerá-lo desprovido de significado. Num artigo
intitulado “Habit Changes”, publicado em 1994, Lauretis explicitou a
sua perspectiva:
Quanto à “teoria queer”, a minha insistente especificação lésbica pode ser encarada como um distanciamento daquilo que, desde que a sugeri enquanto hipótese
de trabalho para os estudos gays e lésbicos nesta mesma revista (differences, 3.2),
cedo se transformou numa criatura conceptualmente vazia da indústria editorial.
(1994: 297)

No entanto, queer foi desde sempre um projecto político, mais que uma
corrente científica. Resultante de uma crescente insatisfação quanto à lite-
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ratura existente sobre “sexualidades dissidentes”, acusada de se centrar de
forma circular e opressora em categorias identitárias rígidas, a teoria queer
propunha‑se a construir o espaço de desestabilização, subversão e emancipação para os fenómenos relacionados com sexualidade e género, não mais
entendidos de forma linear e regular, mas antes instáveis, fluidos, tão reais
quanto imaginados, e sempre politizados. Queer é, de facto, “uma zona de
potencialidades” (Edelman, 1994: 114) e um instrumento de denúncia dos
regimes de poder que cristalizam modelos heteronormativos de sexualidade
(Butler, 1990, 1993; Sedgwick, 1991). Giffney formula-o da seguinte forma:
“A tarefa da teoria queer consiste em tornar visível, criticar e distinguir o
normal (estatisticamente determinado) do normativo (moralmente determinado)” (Giffney, 2004: 75).
Não é por acaso que não se encontram definições acordadas do termo
queer:
Parte da sua eficácia política depende da sua resistência à definição, e da forma
como rejeita formular os seus objectivos, uma vez que “quanto mais se aproxima de
tornar-se uma disciplina académica, menos queer pode a teoria queer ambicionar a
ser”. (Jagose, 1996: 1)

No entanto, para efeitos de compreensão geral do que está em causa
quando falamos de estudos queer, atentemos na definição oferecida por
Jagose em 1996:
Em sentido genérico, queer descreve as atitudes ou modelos analíticos que ilustram
as incoerências das relações alegadamente estáveis entre sexo biológico, género e desejo
sexual. Resistindo a este modelo de estabilidade – que reivindica a sua origem na
heterossexualidade, quando é na realidade o resultado desta – o queer centra-se nas
descoincidências entre sexo, género e desejo. […] Quer seja uma performance travesti
ou uma desconstrução teórica, o queer localiza e explora as incoerências destas três
concepções que estabilizam a heterossexualidade. Demonstrando a impossibilidade
de qualquer sexualidade “natural”, coloca em questão até mesmo categorias apa
rentemente não problemáticas como as de “homem” e “mulher”. (Jagose, 1996: 3)

Num exercício de síntese, pode dizer-se que a teoria queer parte de cinco
ideias centrais. Em primeiro lugar, as identidades são sempre múltiplas,
A expressão “dissidência sexual” foi cunhada por Gayle Rubin em 1984 no seu artigo seminal
“Thinking Sex”.

Esta proposta de síntese da teoria queer decorre da reflexão publicada em Santos, 2005.
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compostas por um número infinito de “componentes de identidade”
– classe, orientação sexual, género, idade, nacionalidade, etnia, etc. – que
podem articular‑se de inúmeras formas. Em segundo lugar, qualquer identidade construída – como, de resto, todas são – é arbitrária, instável e excludente, uma vez que implica o silenciamento de outras experiências de vida.
Na verdade, a afirmação de uma identidade, em vez de constituir um processo de libertação, obedece a imperativos estruturais de disciplina e regulação que visam confinar comportamentos individuais, marginalizando
outras formas de apresentar o “eu”, o corpo, as acções e as relações entre
as pessoas. Seidman formula este pressuposto quando afirma que as identidades são, em parte, “formas de controlo social, uma vez que distinguem
populações normais e desviantes, reprimem a diferença e impõem avaliações
normalizantes relativamente aos desejos” (Seidman, 1996: 20). Em terceiro
lugar, ao invés de defender o abandono total da identidade enquanto categoria política, a teoria queer propõe que reconheçamos o seu significado
permanentemente aberto, fluído e passível de contestação, abordagem que
visa encorajar o surgimento de diferenças e a construção de uma cultura
onde a diversidade é acolhida. Portanto, o papel individual – como forma
de capacitação – e colectivo – em termos políticos, jurídicos e de reconhecimento social – que a identidade pode desempenhar não é rejeitado. Em
quarto lugar, a teoria queer postula que a teoria ou política de homossexualidade centrada no “homossexual” reforça a dicotomia hetero/homo, fortalecendo o actual regime sexual que estrutura e condiciona as relações
sociais ocidentais. Neste sentido, a teoria queer visa desafiar tal regime sexual
enquanto sistema de conhecimentos que coloca as categorias heterossexual
e homossexual como pedras angulares das identidades sexuais. De facto, a
teoria queer considera a hetero e a homossexualidade como “categorias de
conhecimento, uma linguagem que estrutura aquilo que conhecemos sobre
corpos, desejos, sexualidades e identidades” (Seidman, 1996: 12-13). Por
fim, a teoria queer apresenta-se enquanto proposta de teorização geral sobre
a “sexualização de corpos, desejos, acções, identidades, relações sociais,
conhecimentos, cultura e instituições sociais” (Seidman, 1996: 13), cruzando
muitos campos de saber.
Mais recentemente, surgiu uma nova proposta que visa expandir o conceito de modo a incluir os chamados heteroqueers (O’Rourke, 2005; Santos,
2005). Tal conceito revela o potencial hermenêutico da teoria queer, integrando novos desafios contemporâneos – mais do que presa à especificidade
dos conceitos (nomeadamente o de orientação sexual), a teoria queer consiste numa ética contra binários, rótulos, determinismos e, sobretudo, heteronormatividades. Como sublinha Altman,
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um número significativo de pessoas […] começou a ligar o debate sobre a homossexualidade com outros temas contemporâneos: representação, autenticidade, posicionamento, o corpo, etc. Este movimento teve a vantagem de retirar do gueto os
estudos gays e lésbicos, de modo a que os temas e questões homossexuais começassem a ser discutidos em contextos mais amplos. (Altman, 1996: 5)

Giffney associa tal diversidade temática ao próprio futuro dos estudos
queer:
Os imaginários futuros da teoria queer residem […] no uso que dela fizerem os teóricos no questionar de todos os actos, identidades, desejos, percepções e possibilidades, normativos e não-normativos, incluindo aqueles que nem estão (directamente)
relacionados com género e sexualidade. (Giffney, 2004: 74)

Portanto, o campo é amplo, complexo e em processos permanentes de
construção e negociação. Um bom exemplo será o uso alternado da designa
ção ‘homossexual’ e a aparentemente inconsistente sigla que designa pessoas
ou temas lésbicos, gays, bissexuais e transgéneros. Com efeito, se em Portugal as gerações do pós-25 de Abril sublinham o uso da expressão “homossexual”, tal termo tem vindo ser gradualmente substituído pela sigla internacional GLBT, num primeiro momento, e, mais recentemente, pela sigla
igualmente internacional LGBT. A justificação para tal uso alternado explica-se em poucas linhas: enquanto o termo “homossexual” está fortemente ligado
à medicina e à consequente patologização de comportamentos sexuais,
GLBT parece escapar a essa herança simbólica. Contudo, para as gerações
mais próximas da teoria queer – nomeadamente as que abraçam o feminismo
como parte integrante das suas reivindicações por justiça sexual –, GLBT
levanta problemas por colocar o “G” antes do “L”, empurrando simbolicamente as mulheres lésbicas para um segundo lugar. E assim surgiu a sigla
hoje maioritariamente utilizada LGBT que, longe de terminada e totalmente
satisfatória, se oferece a críticas e transformações conceptuais a curto prazo.
Na verdade o termo ‘homossexual’ foi cunhado pelo médico suíço Karoly Benkert em 1869,
sendo posteriormente utilizado por profissionais de saúde no âmbito da sexologia e da psiquiatria
(Jagose, 1996: 72).

Esta sigla continua a não ser pacífica, traduzindo algumas tensões dentro do próprio activismo
LGBT, nomeadamente entre as quatro categorias identitárias contempladas e aquelas que permanecem excluídas. Por esta razão, há ainda quem utilize a sigla LGBTI, incluindo desta feita as
pessoas que se identificam como interssexuais, ou ainda LGBTQ, incluindo a categoria queer. Em
Espanha, utiliza-se LGTB, por se considerar a bissexualidade como a identidade com menor
expressividade dentro do movimento. Acresce que muitos/as activistas e teóricos/as utilizam as
siglas de forma indiferenciada, desconhecendo, subvertendo ou recusando as diferenças simbólicas
que estão subjacentes à sua constituição.
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Estudos queer em Portugal
Os estudos queer, herdeiros de múltiplos desafios teóricos e políticos,
começaram recentemente a dar os primeiros passos em Portugal. Prova
disso é a publicação Indisciplinar a teoria. Estudos gays, lésbicos e queer
(Fernando Cascais, org., Fenda, 2004) e a realização do 1.º Congresso de
Estudos Gays, Lésbicos e Queer em Setembro de 2005, por iniciativa da
Associação Janela Indiscreta. Trata-se de um campo de saber em larga
medida por explorar, contendo inúmeras possibilidades de articulação com
outras formas de conhecimento e activismo. Não obstante o seu potencial
de entrecruzamento, este é, contudo, um campo autónomo, com estudos
e autores/as próprios/as, cuja consagração noutros países permanece ainda
ausente dos curricula universitários em Portugal. Urge, assim, proporcionar
ao/à leitor/a a possibilidade de expandir o seu interesse sobre esta matéria,
abrindo perspectivas e lançando desafios para futuros estudos, dissertações
e/ou investigações quer na sua vertente metateórica, quer na sua componente
de estudo de caso.
Este número temático, reunindo um conjunto de investigadores/as de
diferentes áreas das ciências sociais, pretende ser um contributo interdisciplinar nesse sentido. Dada a diversidade de ensaios e o seu carácter pioneiro
entre os periódicos científicos nacionais, importa proceder a algumas precisões. A produção de uma ciência não heteronormativa pressupõe repensar os modelos que presidem à construção e disseminação de conteúdos
científicos. De facto, a normatividade traduzida em modelos rígidos também se reflecte em formas cristalizadas de linguagem e estrutura dos próprios textos que frequentemente passam no crivo dos conselhos editoriais.
Neste número temático foram intencionalmente acolhidos e incentivados
modelos e conteúdos diversificados.
Em primeiro lugar, facilita-se aqui o encontro de muitos quadros teóricos
provenientes da Antropologia (M. V. Almeida), Comunicação (F. Cascais),
Estudos de Género (A. C. Santos), Estudos Literários (M. O’Rourke), Filosofia (F. Cascais), Psicologia (N. Carneiro, I. Menezes e G. Moita) e Sociologia (A. C. Santos, S. Roseneil e T. Fernandes).
Em segundo lugar, acarinham-se estilos de escrita distintos, desde um
registo mais confessional a outro marcadamente empírico, passando por
textos com maior densidade teórico-filosófica, sendo a auto-reflexividade
possivelmente o único denominador comum a todos os ensaios.
Em terceiro lugar, salienta-se a diversidade temática interna. Relações,
contextos profissionais, sociabilidades, modelos familiares, posicionamentos identitários – de todas estas esferas se compõem sujeitos situados também em função da orientação sexual e/ou identidade de género.
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Finalmente, não obstante a diversidade possível, assinala-se a grande
ausência de estudos sobre identidades bissexuais e transgéneros em Portugal, reflectida também neste volume. Esses constituem espaços que urge
colmatar com investigação adequada às especificidades em causa, à semelhança do que tem sido feito noutros lugares. Na verdade, trata-se de um
campo fascinante e com profundo potencial quer académico, quer activista,
tal como atestam, por exemplo, autores/as como Del LaGrace Volcano,
Judith Halberstam e Stephen Whittle, no campo transgénero, e Bonnie
Zimmerman, Clare Hemmings, Naomi Tucker e Robyn Ochs, no campo da
bissexualidade. Sublinha-se esta ausência em jeito de desafio a futuras investigações igualmente queer, mas (ainda) mais invisíveis entre nós.
O presente volume construiu-se a partir de sete artigos inéditos, complementados por três recensões críticas. Começamos por fazer incidir o foco
de análise sobre relações familiares e interpessoais, com os artigos de Miguel
Vale de Almeida e Sasha Roseneil. Sob o título “O casamento entre pessoas
do mesmo sexo. Sobre ‘gentes remotas e estranhas’ numa ‘sociedade
decente’”, Vale de Almeida reporta-se ao seu trabalho de campo desenvolvido em Barcelona para reflectir sobre o debate público em torno do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, discutindo implicações, possibilidades e resistências nos campos da moralidade (heteronormatividade),
academia (antropologia), família (homoconjugalidade e homoparentalidade)
e variação geográfica (Espanha e Estados Unidos). O autor termina res
gatando excertos de pessoas em situação de conjugalidade para ilustrar
os argumentos apresentados ao longo do texto. S. Roseneil, no seu artigo
“A vida e o amor para lá da heteronorma: Uma análise queer das relações
pessoais no século XXI”, propõe uma reutilização da teoria queer aplicada
desta feita às relações pessoais, ao mesmo tempo que procede a uma crítica
da sociologia contemporânea pela forma como contribui para a legitimação
de um modelo familiar monopolista assente nos adjectivos ‘nuclear’ e ‘heterossexual’. A autora centra a sua análise nos inúmeros modelos familiares
cuja existência coloca permanentes desafios ao pensamento binário sobre
hetero e homossexualidade.
Os contributos de Nuno Santos Carneiro, Isabel Menezes e Gabriela
Moita situam-se a partir do olhar da psicologia. O artigo de Gabriela Moita,
“A patologização da diversidade sexual: homofobia no discurso de clínicos”,
ilustra o heterossexismo em contexto clínico, nomeadamente entre profissionais de saúde mental, onde estão também presentes representações sexistas sobre o ser humano. O texto, resultante do trabalho de campo efectuado
no âmbito de uma tese de doutoramento, é revelador das dificuldades que
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se colocam a gays e lésbicas quando se encontram em processo de acompanhamento terapêutico. Com “ ‘Do anel à aliança’: Sentido dos iguais e emancipação pessoal na psicologia das sexualidades”, Nuno Santos Carneiro e
Isabel Menezes analisam a construção da identidade sexual em contexto
partilhado de opressão, para conferir novos sentidos críticos aos conceitos
de igualdade e diferença assim enquadrados por um devir psicossocial queer.
Os autores terminam com a proposta de uma análise psicossocial crítica das
identidades sexuais, como forma de conciliação entre a teoria queer e a
abordagem psicológica das sexualidades.
Seguem-se dois artigos que cruzam teoria queer e activismo no Portugal
contemporâneo. Trata-se dos contributos de Ana Cristina Santos e António
Fernando Cascais. Ana Cristina Santos, em “Entre a academia e o activismo:
sociologia, estudos queer e cidadania sexual em Portugal”, avalia o potencial de uma sociologia pública aplicada ao estudo de temáticas LGBT como
forma de aproximar academia e activismo e promover uma ciência mais
útil e um activismo mais democrático. Na recta final, sugere-se a importância de uma investigação-acção queer, passo que beneficiará tanto a academia
quanto o activismo LGBT português. No artigo “Diferentes como só nós:
O associativismo GLBT português em três andamentos”, António Fernando
Cascais recupera a história do movimento LGBT português desde 1974,
procedendo à sua periodização em três tempos/andamentos que analisa
em paralelo com o desenvolvimento sócio-político da época. Este ensaio
termina com uma análise crítica do momento actual do associativismo
LGBT português.
O último ensaio deste número remete-nos para os caminhos futuros da
teoria queer, através da proposta de Michael O’Rourke. Em “Que há de
tão queer na teoria queer por-vir?”, O’Rourke sugere uma continuidade
possível para os estudos e teoria queer através de uma releitura dos últimos
trabalhos produzidos por Derrida, oferecendo à teoria queer a oportunidade de repensar e participar no debate público sobre democracia e justiça.
Tal proposta pretende apontar para um caminho alternativo à situação de
beco sem saída que alguns autores apontam para a teoria queer na contemporaneidade, identificando-lhe, assim, uma forma útil e pertinente de se
auto-reinventar.
Finalmente, a encerrar o volume encontram-se três recensões críticas
a obras recentes de Jon Binnie, Judith Butler e Guacira Lopes Louro,
elaboradas por Ana Cristina Santos, Anabela Rocha e Telmo Fernandes,
respectivamente.
O presente número temático sobre “Estudos Queer: Identidades, contextos e acção colectiva” visa, assim, constituir-se como uma semente de
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mudança no cenário de uma academia desejavelmente mais participativa,
inclusiva e, por que não, queer. Afinal, já dizia Audre Lorde, “não são as
nossas diferenças que nos dividem, mas a nossa incapacidade para reconhecer, aceitar e celebrar essas mesmas diferenças”.
Ana Cristina Santos
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MIGUEL VALE DE ALMEIDA

O casamento entre pessoas do mesmo sexo.
Sobre “gentes remotas e estranhas”
numa “sociedade decente”
O artigo constitui uma primeira reflexão sobre dados de uma pesquisa realizada em
Barcelona. O debate público sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo revela
as tensões sociais em torno do género, da sexualidade, da conjugalidade, da procriação
e da parentalidade. As representações simbólicas e os discursos ideológicos sobre
estes campos vêem revelado o seu carácter construído no momento em que uma
simples variável – o sexo dos cônjuges – se apresenta como modificável. Neste processo torna-se clara a estrutura profunda da homofobia como motivação reactiva;
o carácter politizado dos discursos científicos convocados para o debate; e as diferenças nas culturas de política identitária em diferentes Estados-nação.
No estamos legislando, Señorías, para gentes remotas y extrañas. Estamos
ampliando las oportunidades de felicidad para nuestros vecinos, para nuestros
compañeros de trabajo, para nuestros amigos y para nuestros familiares, y a la
vez estamos construyendo un país más decente, porque una sociedad decente
es aquella que no humilla a sus miembros.

Em vários contextos contemporâneos de democracia liberal, o acesso ao
casamento e/ou à adopção surgem como a última barreira contra a igualdade formal entre gays e lésbicas e a restante população. O debate gerado
em vários países sobre o assunto intensifica o debate político e sócio-antropológico de fundo sobre o significado e a função de instituições e constructos como o casamento, o parentesco, a família, a filiação, a parentalidade,
o género, a sexualidade, a reprodução, etc. Neste texto, o casamento entre
pessoas do mesmo sexo (doravante PMS) é visto como um símbolo dis
Discurso do primeiro-ministro espanhol no plenário do Congresso, no dia da aprovação da
reforma do Código Civil, 30 de Junho de 2005. Uma versão preliminar deste texto foi apresentada
no Fórum do Casamento entre Pessoas do Mesmo Sexo, CEAS/ISCTE e Associação ILGA-Portugal, ISCTE, 11 de Novembro de 2005; e na VI Reunião de Antropologia do Mercosul, Montevideu (Uruguai), 16-18 de Novembro de 2005.
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putado; e a minha análise baseia-se na convicção de que a exigência da
igualdade no acesso ao casamento constitui um caso original no campo
da política sexual: a exigência de acesso a uma instituição tida por conservadora e reprodutiva da heteronormatividade e do patriarcado resulta criadora de dinâmicas de transformação não por carecer de radicalidade “revolucionária” (por exemplo, a abolição pura e simples do casamento), mas
justamente por parecer ser “integracionista”. Embora mantendo uma perspectiva comparativa (nomeadamente com os casos estado-unidense e francês), centrar-me-ei no caso espanhol, a partir de trabalho de campo em
Barcelona (Catalunha) em 2005.
1. O debate sobre casamento entre PMS no espaço público
1.1. Posicionamentos favoráveis ao casamento entre PMS

No acórdão do caso Hillary Goodridge and others vs Department of Public
Health, que marcou toda a polémica em torno do casamento entre pessoas
do mesmo sexo no Estado de Massachusetts, os juízes dizem que o casamento civil é uma instituição estimada porque “satisfaz desejos de segurança,
abrigo e relação que exprimem a nossa comum humanidade”; a decisão
sobre casar ou não e com quem, é “um dos actos de autodefinição mais
significativos”; e “os benefícios a que pode aceder‑se apenas através de uma
licença de casamento são imensos, tocando praticamente todos os aspectos
da vida e da morte”. Reconhecendo que a decisão altera o significado da
instituição, pode ler-se que, no entanto,
não perturba o valor fundamental do casamento na nossa sociedade. As queixosas
pretendem apenas casar-se, e não minar a instituição do casamento civil. Não querem
a abolição do casamento. Não atacam a natureza binária do casamento ou as regras
da consanguinidade […]. O facto de casais do mesmo sexo desejarem aceitar as
obrigações solenes do casamento referentes à exclusividade, apoio e compromisso
mútuos é um testemunho do lugar duradouro do casamento nas nossas leis e no
espírito humano […]. (tradução minha)

Esta posição favorável baseia-se numa perspectiva universalista em que a
defesa da instituição do casamento como valor social não é desafiada pelo
sexo dos cônjuges. Tem também um cariz integracionista, algo a que a legis
Hillary GOODRIDGE & others [FN1] vs. DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH & another.
[FN2] SJC-08860, March 4, 2003 – November 18, 2003.

As queixosas foram duas mulheres, de 44 e 43 anos de idade, vivendo numa relação de conjugalidade há 13 anos, e com uma filha de 5 anos de idade.
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lação que alterou o Código Civil espanhol acrescenta um propósito igualitarista, encarando a possibilidade do casamento entre PMS como parte de
um processo maior de transformações da instituição no sentido da sua democratização. Na lei espanhola pode ler-se que “a relação e convivência de casal,
baseada no afecto, é uma expressão genuína da natureza humana e constitui uma via privilegiada para o desenvolvimento da personalidade”. Um
lugar de destaque é conferido a uma visão histórica e sociológica evolutiva:
“a sociedade evolui [e] a convivência, em casal, entre pessoas do mesmo sexo,
baseada na afectividade, tem sido objecto de reconhecimento e aceitação
social crescentes e tem vindo a superar preconceitos arreigados e estigmatizações”. Além disso, o preâmbulo reconhece a “longa trajectória de discriminação baseada na orientação sexual, discriminação que o legislador decidiu
eliminar”, como parte da “promoção da igualdade efectiva dos cidadãos” e
aprecia mesmo o “contributo dos colectivos [LGBT]” (tradução minha).
Os defensores do casamento entre PMS afirmam mesmo que o resultado
da luta feminista teria sido a democratização do casamento pelo que, subse
quentemente, para gays e lésbicas a reivindicação do direito a casar ter‑se-ia
transformado no teste supremo à homofobia. Neste sentido, afirmam‑se
contra a reivindicação de formas específicas de união civil ou um tipo de
casamento com outro nome. Esta posição resumiu-se, no debate espanhol,
na frase “a dignidade pressupõe a igualdade”, ou seja, a questão do casamento vai para além da necessidade de resolver problemas materiais das
pessoas, tendo um papel simbólico na definição da pertença à polis; soluções como a PaCS francesa são liminarmente recusadas; e a igualdade de
direitos é a exigência inalienável mesmo que, uma vez alterada a lei, alguns
dos seus defensores não queiram casar. Esta linha de argumentação é mesmo
desenvolvida por quem tenha uma visão crítica da instituição do casamento,
postulando a prioridade da obtenção da igualdade de direitos sobre a desejável procura de alternativas legais e civilizacionais à instituição do casamento. Frases como “não podemos discutir com decência o assunto com
pessoas que não têm o direito de se casar, quando nós temos; vamos obter
primeiro direitos iguais e depois discutiremos o valor do casamento”, são
disso exemplo.
Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer
matrimónio.

Posições subscritas, em Espanha, por pessoas como Pedro Zerolo, do PSOE, ou Jordi Petit, da
Coordinadora Gai-Lesbiana (Catalunha).

Pacto Civil de Solidariedade, juridicamente a meio caminho entre a união de facto e o casamento.

Esta posição é defendida por Jordi Casas, do partido Iniciativa per Catalunya – Els Verts e pelo
seu sector de mulheres.
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1.2. Posicionamentos contrários ao casamento entre PMS

Embora as posições pró-casamento entre PMS encaixem (com importantes
variações nacionais no respeitante à política identitária) no arco democrático liberal da igualdade perante a lei, tal não significa que a subscrição
da democracia liberal implique o reconhecimento automático do sexo e da
orientação sexual como fontes de desigualdade. Nos sectores conservadores
mas tecnicamente laicos defende-se o reconhecimento das uniões homossexuais sem o estatuto e nome de casamento. A proposta deste sector vai
no sentido da criação de uma instituição jurídica específica. Tal foi a posição do Partido Popular em Espanha, como a do socialista Lionel Jospin em
França em 2004. Este discurso centra-se normalmente na especificação do
casamento como aliança entre um homem e uma mulher; na figura fantasmática da criança necessitada de pai e mãe; por vezes, na demissão da
questão por suposta ausência de uma forte exigência social; e sempre ressalvando a profissão de fé de luta contra a homofobia.
No já referido caso estado‑unidense, o Department of Public Health havia
elaborado três raciocínios legais justificadores da proibição do casamento
entre PMS: (1) garantir um “contexto favorável à procriação”; (2) assegurar
o contexto óptimo para a educação da criança, que o DHS define como
“uma família com dois pais, um de cada sexo”; e (3) preservar os recursos
financeiros escassos do Estado e dos privados. Em Espanha, um parecer
do Consejo General del Poder Judicial  afirmava que “o casamento ou é
heterossexual ou não é”, já que ele seria “uma união heterossexual, característica esta baseada na ideia de complementaridade de sexos”. Num passo
que viria a ser retirado pela polémica que causou, comparava-se o “casamento homossexual” a “chamar casamento a uma união de mais de duas
pessoas, ou à união entre um homem e um animal”. (Paralelamente, é comum
ouvirem-se argumentos como o que diz que os homossexuais não estão
proibidos de casar-se – desde que com pessoas de sexo diferente). O foco
de ansiedade é, uma vez mais, a figura da criança: “a adopção conjunta por
uma pareja de homossexuais é contrária à protecção integral que os poderes
públicos […] devem assegurar às crianças”, por causa da ausência das figuras maternal e paternal e por os casais homossexuais serem supostamente
menos estáveis. A afirmação da “complementaridade do casamento hetePense-se na diferença entre o “multiculturalismo” estado-unidense, o “universalismo republicano” francês ou o que me parece ser um modelo híbrido espanhol em construção. A pesquisa
em Barcelona é parte de um projecto de pesquisa que abrangerá também os contextos estado‑unidense e francês.

http://www.poderjudicial.es/eversuite/GetRecords?Template=cgpj/cgpj/principal.htm. Último
acesso: 4 Novembro 2005.
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rossexual” não corresponderia “a uma opção ideológica, mas sim à simples
constatação duma realidade antropológica”, já que as uniões homossexuais
são “estéreis, incapazes de reproduzir-se” (tradução minha).
Mas é nos documentos da Igreja Católica Apostólica Romana (ICAR) que
a postura normativa e dogmática de fundo é explicitada. Num documento
duma comissão episcopal para a família,10 afirma-se que
no plano de Deus a diferença sexual é um elemento constitutivo do ser do homem e
da mulher [sendo cada pessoa] até ao mais profundo do coração homem ou mulher;
[...] quando a sexualidade se reduz a mero dado biológico, corre-se o risco de a
coisificar, tornando-a num acrescento exterior: a partir desse pressuposto equivocado,
fala-se então de “orientação sexual”, que cada um poderia determinar livremente;
[...] além de não se poder escolher ser homem ou mulher, a bênção divina consiste
no mandamento “crescei e multiplicai‑vos”, significando que é na paternidade e na
maternidade que os esposos encontram a maior realização do seu ser pessoal enquanto
homem e mulher; [...] a existência de um novo ser humano só é tornada digna dentro do casamento e como expressão do amor conjugal; [...] o casamento baseia-se na
diferença sexual, sendo uma instituição essencialmente heterossexual; [...] através
das figuras do pai e da mãe, o rapaz e a rapariga configuram a sua identidade pessoal
e sexual como homem e mulher; [...] e tudo isto constitui a família na célula básica
da sociedade. (ICAR)

O documento não hesita, pois, em fornecer o elemento que o debate
público laico recusa utilizar: o da homossexualidade como um problema.
Para a ICAR, a inclinação (sic) homossexual é vista como objectivamente
desordenada e como uma provação para os homossexuais; estes devem ser
acolhidos com “respeito, compaixão e delicadeza”, tendo os mesmos direitos que as outras pessoas enquanto pessoas humanas – mas esses direitos
são seus “enquanto pessoas e não em virtude da sua orientação sexual [...];
embora a inclinação homossexual não seja em si mesma pecaminosa [...] já
o comportamento homossexual é sempre pecaminoso [...] e o amor que
pode ocorrer entre homossexuais não deve ser confundido com o genuíno
amor conjugal” (tradução minha).
1.3. Posicionamentos “radicais” relativamente ao casamento entre PMS

Nos campos do feminismo, da esquerda radical e das ciências sociais, encontra-se em alguns actores e autores uma tensão entre uma crítica radical à
Hombre y Mujer los Creó, http://www.conferenciaepiscopal.es/iniciativas/hombremujer.htm.
Último acesso: 4 Novembro 2005.
10
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instituição do casamento, e a defesa da igualdade de direitos. Se, como
vimos, é possível estabelecer uma estratégia de defesa do direito a casar,
remetendo para um momento posterior a discussão sobre a instituição,
sectores há que dão prioridade ao segundo elemento, enfraquecendo a força
política do primeiro. É comum encontrar-se posições simultaneamente a
favor do direito ao casamento e desfavoráveis ao casamento em si. Esta
posição vai junto com o elogio duma suposta experimentação conjugal e
afectiva por gays e lésbicas, que teria conduzido a novas formas de relacionamento entre as pessoas e novos tipos de famílias. Este posicionamento
exprime também receio pela estigmatização daqueles gays e lésbicas que
não querem viver como casais, correndo-se o risco de criar uma distinção
entre “gays de primeira” (casados) e “gays de segunda” (não casados e
acusáveis de promiscuidade). A crítica surge enquadrada numa outra, mais
vasta e de cariz económico-político, em relação a fenómenos de mercadorização e objectificação das experiências sociais e identidades gay e lésbicas,
de que a integração via casamento seria o ponto final.11
Também sectores do feminismo lésbico subscrevem a noção de que o
casamento e a família são instituições que historicamente subordinaram as
mulheres e que, sobretudo, o Estado não deveria definir os contornos das
relações entre dois adultos, mas sim apoiar relações de cuidado (care). Com
o incentivo ao casamento, o Estado pretenderia cortar nas despesas de
segurança social e transferir os custos para os casais casados e as famílias.
A preocupação centra-se na tendência para encaixar gays e lésbicas num
suposto logos heterossexual do contrato de casamento, da coabitação obrigatória, da fidelidade e dos deveres económicos.
2. A antropologia frente ao casamento entre PMS
Relativamente ao casamento entre PMS, tanto o campo do “pró” como o
do “contra” (ou o do “sim, mas”) apelam ao pronunciamento dos saberes
especializados. Mais comuns são os recursos à psiquiatria, psicologia ou
medicina – convocadas sobretudo para se expressarem sobre o bem-estar
das crianças em situações de homoparentalidade. E a antropologia? Convém dizer que, ao contrário do que possa pensar-se, não há nada no saber
antropológico que o torne automaticamente num aliado dos defensores do
casamento entre PMS. Pode postular posições que reduzem a diversidade
cultural e a dinâmica histórica a princípios universais que roçam o determinismo naturalizador; e pode postular posições que estilhaçam qualquer
No caso catalão, estas posições foram-me transmitidas por Eugeni Rodríguez da FAGC (Front
d’Alliberament Gai de Catalunya) e por Marta Estella do GLF (Grup de Lesbianes Feministes).
11
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semelhança de ordem e estrutura numa miríade de invenções e experiências
particularistas. Nenhuma das duas me parece adequada. As sociedades
mudam – e com elas os significados culturais –, mas não mudam tão
depressa quanto os subalternizados desejam. As sociedades reproduzem-se
e perpetuam-se – e com elas os significados culturais – mas não se repetem
simplesmente, como os beneficiários das hegemonias desejariam. E neste
jogo entre mudança e continuidade relativas, os materiais simbólicos vão
sendo re-trabalhados. A American Anthropological Association pronunciou-se a favor do casamento e da adopção, invocando os dossiers etnográficos
comparativos, inserindo a conjugalidade homossexual e a homoparentalidade no grande fresco da variedade cultural. Mas esta posição norte‑americana, de cariz relativista, só seria verdadeiramente válida se considerasse
o que me parece uma evidência etnográfica: a existência de facto de casais
de PMS e de situações de homoparentalidade; e a existência de facto de
transformações nas relações de género, nas conjugalidades, nas percepções
da sexualidade, nos mecanismos da reprodução humana, ou nas noções
de “propriedade”’, tutela e responsabilidade das e para com as crianças.
Este ”Nós” também é – somos – material etnográfico. Os casais de homens
existem; os casais de mulheres existem; os casais de homens e os casais de
mulheres com filhos – de relações anteriores, adoptados, ou resultantes de
novas técnicas reprodutivas – existem. E agora existem também Estados‑nação onde estas realidades, além de corresponderem a práticas e além de
terem significado para os seus actores e actrizes, gozam do reconhecimento
pelo poder legitimado. É justamente este reconhecimento pelo Estado que
dá importância ao tema, por transportá-lo do campo das práticas dispersas
para o espaço público e para o contrato social – e nisso discordo do receio
expresso por Judith Butler (2003) de estarem gays e lésbicas a entregar‑se
à tutela do Estado.
2.1. Culturas de relatedness: homoconjugalidade e homoparentalidade

O reconhecimento pelo Estado não implica a formatação das formas de
conjugalidade ou de relatedness. Em Espanha, por exemplo, na sua pesquisa
sobre lésbicas em Barcelona Olga Viñuales verificou a maior aceitação e
integração familiar de lésbicas com filhos biológicos (por garantirem a descendência de “sangue”) e a suposta continuação de representações tradicionais da diferença sexual, como o “instinto de maternidade”, entre as
lésbicas do “baby boom lésbico” da Catalunha (Viñuales, 1999). Em conversa
pessoal verifiquei que esta situação comportava para ela o risco de gerar
a já mencionada distinção entre lésbicas de primeira e de segunda. Mas
não encontrou nada daquilo a que Kath Weston (1991), nos EUA, chamou
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famílias horizontais constituídas por ex‑amantes e amigas. Na Catalunha e
na Espanha, amante é uma coisa, novia outra. A amante ou ex-amante não
é mantida na rede pessoal após a separação, ao passo que a ex-novia é-o
(é claro que em inglês a palavra recobre os dois sentidos). O que Olga deseja
transmitir é que aqui as pessoas recusam-se a considerar a sua rede como a
sua família. “Família é família”, i.e., consanguíneos, e amigos e amantes são
amigos e amantes. Uma novia é alguém com quem se tem uma relação
estável e pública (alguém que pode entrar na família através dos laços
daquilo que é percepcionado como um símile do casamento), embora não
necessariamente com co-residência. Isso aplica-se apenas a casar que, com
ou sem casamento legal, significa partilhar residência – em continuidade
com noções locais de casa como equivalente cultural de família (nas narrativas de coming out de jovens, ser expulso de casa significa ser expulso da
família; significa ver negado o acesso à parentela). As formas culturais de
gestão das relações conseguem articular-se para cá e para lá das formas
definidas pelo Estado.
Noutro contexto, o estado-unidense, Kath Weston (1991, 1998) tem sido
muito citada por acentuar a noção de “escolha” na criação de laços familiares e de parentesco nas comunidades gay e lésbica. A sua perspectiva
prossegue o esforço antropológico contemporâneo no sentido de descentrar
a análise do parentesco da ideia de extensão social de realidades biológicas.
O contributo de Janet Carsten e outros está entre os mais importantes, ao
substituir o parentesco por uma categoria mais vasta chamada relatedness:
[E]m qualquer sociedade as relações com base na biologia são apenas um de entre
vários tipos de sentimentos sociais e emocionais de conexão ou ligação (connectedness).
A categoria de relatedness é mais rica e abrangente do que a categoria de “parentesco”,
alargando o território analítico... a relatedness abre caminho a uma contextualização
mais vasta do parentesco. (Moore, 2004: 745)

Como transformar esta perspectiva antropológica em realidade social poli
ticamente reconhecida? Defendo que o acesso de PMS ao casamento é um
dos passos que comprovará, paradoxalmente, o vazio essencial do casamento.
Na linha do que diz Fassin (2004: 189) – “no que diz respeito às consequências legais para os casais do mesmo sexo, o casamento significa menos
na Bélgica do que as parcerias registadas na Suécia ou nos Países Baixos;
e nestes dois países a coabitação significa mais do ponto de vista legal do
que as parcerias registadas não só na Bélgica como também na França e na
Alemanha” –, o casamento em si não é nem um conteúdo nem uma relação.
É uma das formas contratuais que podem recobrir ou não determinados
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conteúdos relacionais. O casamento, no debate que tenho abordado, funciona mais como um símbolo de inclusão, cidadania, reconhecimento e
prossecução da modernidade – de obtenção de uma cidadania sexual (Weeks,
1995) ou cidadania íntima (Plummer, 2003); ou de manutenção da ordem e
do regime de género e sexual tradicional. Os conteúdos relacionais encontram-se, sim, em realidades como a descrita por Viñuales ou por Weston.
Em 1997, bem antes das reivindicações legais mas quando, por exemplo,
muitos casais realizavam já cerimónias de compromisso sem valor legal, surgia em Cultural Anthropology um pequeno artigo, escrito em 1995 pelo
antropólogo David Schneider, sobre o crescimento do “casamento” (entre
aspas no original) gay e lésbico. Para o autor, não se tratava de simples
desenvolvimentos no sentido da legitimação da homossexualidade nem de
estratégias simplesmente “assimilacionistas”. A sua ideia era a de que a
homossexualidade não apresenta nada de substancialmente diferente da
heterossexualidade no que diz respeito ao parentesco e à família: “Os casais
de gays e de lésbicas são constituídos por pessoas que se amam. Constituem
uma unidade doméstica” (Schneider, 1997: 270). Em suma, as aspirações
destes gays e lésbicas radicariam na sua pertença a uma cultura e sociedade,
cujos valores partilhariam. A “cultura” seria, de facto, o “discurso hegemónico”. Num comentário a Schneider, Marilyn Strathern concorda com a ideia
de que seria absurdo esperar que os gays e lésbicas tivessem que desafiar a
cultura americana. Para ela, “dizer que as coisas mudaram ou não, dizer
que existem novas formas culturais ou apenas velhas formas retrabalhadas,
ou dizer que não há nada de novo, é em si mesmo uma decisão política”
(Strathern, 1997: 281). A heterossexualidade esteve em tempos no centro
do parentesco americano e agora já não está, diz a antropóloga britânica; ela
já não é o símbolo que foi porque a união homossexual “will do as well”.
2.2. Ordem simbólica ou ordem de género?

Questão bem diferente surge quando antropólogos e outros cientistas sociais
pretendem fornecer ontologias para o entendimento da “sociedade” como
uma abstracção. Em França, por exemplo, verificou-se um posicionamento
por parte de alguns (com destaque para filósofos e psicanalistas) contra o
casamento entre PMS e mesmo contra o PaCS. Essas posições baseiam-se
num argumento que pode ser denominado “argumento da ordem simbólica”.12 Para Borrillo e Lascoumes, aquela “ordem simbólica”, “à imagem
Antes do mais, note-se que, como escrevem Daniel Borrillo e Pierre Lascoumes, o PaCS constitui uma situação de desigualdade formal, ao excluir os homossexuais do direito ao casamento e
à filiação (2002: 6).
12
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da sua antepassada (a ordem natural) deve [para os seus defensores] permanecer inalterada e fora do político” (2002: 99). Já não se trata de um
a priori teológico, mas de uma invariável antropológica. Repare-se no que
disse uma das intervenientes no debate, Irène Théry: “… a instituição jurídica da diferença resume-se a isto, cuja imensidade ainda não medimos
totalmente: reconhecer a finitude de cada sexo, que precisa do outro para
que a humanidade viva e se reproduza” (tradução minha; Théry, 1997: 26;
ver também Agacinski, 1998). Natureza, ordenamento divino, fundamento
antropológico e ordem simbólica parecem equivaler-se nos argumentos “contra”. A paridade, para estas autoras, e em consonância com o feminismo
diferencialista – forte em França – seria a tradução política adequada de
um facto antropológico, o da diferença dos sexos (o género é aqui reduzido
à arbitrariedade da distribuição de papéis, etc., e não visto como constitutivo duma certa ideia de diferença... sexual). Para Agacinski, a homossexua
lidade é a excepção que confirma a regra, uma forma de recordar e confortar a “ordem simbólica”. Não é por acaso que ela manifesta preferência
pelas figuras de Genet ou Mishima face às figuras imaginárias de casais
homossexuais (isto é, elogia representações do “homossexual maldito” ou
do “homossexual anti-sistema”).
A estranha mistura entre feminismo diferencialista e estruturalismo,
quando aplicada às transformações numa realidade tão etnográfica como
outra (uma sociedade ocidental contemporânea), resulta na legitimação da
ordem de género tal como descrita por Connell (1987).
3. A criança como fantasma
Por fim, não podemos deixar de lado o fantasma subjacente aos debates
sobre esta questão: a figura social da criança. Para Anne Cadoret, tradicionalmente as sociedades ocidentais basearam o parentesco na coincidência
entre parentesco social e parentesco biológico, com a sobreposição entre
pais (sociais) e genitores (Cadoret, s.d.: 1). O exercício do parentesco não
se restringe à procriação, pois envolve a produção da pessoa humana através da alimentação, educação, concessão de um nome, transmissão dum
estatuto, e a nossa sociedade atribui esta tarefa a pessoas consideradas como
genitores. Esta consignação é feita através das nossas regras de filiação:
a criança tem que ter dois pais que dão à criança nomes de família e nomes
próprios, que exercem autoridade parental e que introduzem a criança a
cada uma das linhagens (Cadoret, s.d.: 8). Esta consignação é transmitida
através das várias formas que as famílias assumem, como por exemplo famílias adoptivas em que os pais substituem os genitores, ou famílias que recorrem à inseminação artificial com dador anónimo, de modo a permitir ao pai
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social ser como o genitor, e também se aplica às famílias homoparentais.
A diferença residiria aqui:
Se nalgumas destas modalidades familiares os pais ainda conseguem representar-se
como possíveis genitores das suas crianças e se a ficção filiativa pode por vezes funcionar, tal já não é possível no caso das famílias homoparentais, pois os dois pais do
mesmo sexo não são capazes, entre si, de produzir uma criança e apresentar-se como
se fossem os genitores [...]. Eles representam situações de reprodução que necessariamente revelam quão social é o parentesco. (Cadoret, s.d.: 8, sublinhado meu)

Durante muito tempo a sexualidade, a procriação, a filiação e a aliança
coincidiam, mesmo que apenas idealmente, assim como a produção e reprodução da família. Não era a “natureza” – a biologia – que fazia esta filiação,
mas sim o casamento, a instituição que fornecia o enquadramento da procriação e da sexualidade (Cadoret s.d.: 16). O nosso truque de prestidigitação, como diz Cadoret (ou a nossa construção simbólica), foi tornar credível que é a natureza, a verdade do corpo, que criou a filiação, sem
reconhecer que foram os alicerces da filiação e a fabricação da criança dentro do casamento que forneceram a validação. Mas agora torna-se evidente
a separação da procriação do casamento, e a separação do fazer crianças
do processo de reprodução, mesmo que os dois processos continuem a
ser fundamentais para a criança atingir o estado adulto (Cadoret, s.d.: 16).
4. Vinhetas etnográficas à laia de conclusão: gente próxima que quer casar-se
A aprovação legal da igualdade no acesso ao casamento civil não foi, em
Espanha, o resultado de um gesto político simbólico por parte do partido
no poder. Cedo se percebeu que foi o resultado de duas correntes que se
encontraram: por um lado, a escolha estratégica, por parte do movimento
LGBT, desta reivindicação como central; e, por outro, o reconhecimento,
por parte do partido no poder, de que à integração europeia da Espanha e
à modernização da sociedade, deveria corresponder a completude do processo liberal e democrático da igualdade de direitos também na área da
orientação sexual. Ambas as correntes compreenderam cedo o potencial
transformador desta reivindicação: ela rompe com a atitude conservadora
que poderia ser resumida na frase inglesa separate but equal (alguma espécie de reconhecimento das uniões gay e lésbicas, mas que não fosse o casamento civil), reconhecendo que tal atitude seria de facto, separate, therefore
unequal; e não aceita os termos utópicos de uma crítica radical à instituição
do casamento (e eventual abolição da figura, substituída pelo reconhecimento de todos os tipos de união de duas pessoas, com o Estado tutelando
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apenas os direitos de menores). Ambas as correntes colocaram a questão
na igualdade dentro das condições de possibilidade da sua efectivação – isto
é, num quadro onde o casamento existe de facto. Ao fazê-lo perceberam
que estavam, não a reivindicar o impossível, mas a reivindicar o acesso àquilo
que os sectores conservadores consideram a instituição reputada por excelência – e fazendo com que a reacção destes sectores à reivindicação se
transformasse numa inevitável demonstração de homofobia estrutural, já
que não havia nessa reivindicação nada de específico de uma qualquer
cultura sexual gay e lésbica que pudesse ser objecto de “repulsa”. Mas um
outro factor deve ser levado em linha de conta, e ele relaciona-se com o que
poderíamos designar por realismo etnográfico: o facto de que em Espanha,
e mais ainda na Catalunha, a conjugalidade gay e lésbica e a homoparentalidade pré-existirem à reivindicação, em resultado e enquanto parte das
transformações das relações de género, da conjugalidade, dos modelos familiares e das percepções da sexualidade.
É por isso que não posso terminar este texto em estado de “secura”
– a secura da análise de argumentos pró e contra no debate público ou a
secura da invocação das discussões antropológicas sobre o assunto em
causa. Permitam-me resgatar a “humidade” dos relatos de pessoas concretas em vivência de conjugalidade e homoparentalidade, e assim mesmo,
sem mais análise, demonstrando a existência real de relações desejosas
de reconhecimento:
Montse e Núria estão na casa dos quarenta e conheceram-se há cerca
de vinte anos. O primeiro filho foi adoptado há 8 anos, o segundo há 2 e
o mais novo o ano passado. Dois são da Nicarágua e um de Marrocos.
Quando a lei de uniões de facto catalã foi aprovada, registaram-se imediatamente num notário, embora anteriormente já tivessem registado um
contrato, de modo a garantir que, no caso da morte de uma, a outra (a mãe
não-adoptante oficialmente) pudesse ficar com a custódia das crianças. Os
seus laços mais fortes são com o irmão de Montse e o seu parceiro. Em
segundo lugar, vem o irmão de Núria e a sua esposa e três filhos e, em terceiro lugar, um outro casal de lésbicas que também adoptou e que é membro da associação de famílias lésbicas e gay. Ambas querem casar-se assim
que possível. Gostariam de o fazer no dia do 20.º aniversário da sua relação. Têm ideias diferentes sobre o tipo de cerimónia. Núria quer um grande
evento público, com toda a gente que “é suposto” convidar-se para um
casamento. Diz que quer fazer uma afirmação pública. Já Montse deseja
uma cerimónia pequena e privada, porque apenas deseja convidar as pessoas
que sempre as apoiaram: “e no que diz respeito a família, creio que apenas
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o meu irmão e o companheiro seriam convidados”. Núria quer ser considerada uma “pessoa com todos os direitos e com o estatuto que o casamento confere”, algo que ela própria admite soar a “burguês”. Justifica-o
dizendo que vem duma família de cinco filhos, todos os irmãos e irmãs
casaram pela Igreja e embora ela esteja há mais tempo numa relação do
que qualquer um dos seus siblings, sente sempre que eles a olham com
altivez, como se ela estivesse numa segunda categoria: “Não o dizem, mas
eu sinto-o”. Fui impedida da possibilidade de me casar durante 20 anos.
Não posso ter uma atitude neutral e dizer que não acredito no casamento.
Talvez costumasse dizer isso porque não podia casar-me “provavelmente
se estivesse com um homem não me casaria; quero casar-me apenas para
ter os mesmos direitos. Respeito, fidelidade, etc., são coisas que se obtêm
de outras maneiras, não através dum papel.”
Enric é o irmão de Montse e vive com Andreu há 15 anos. São ambos a
favor do casamento gay e planeiam casar-se em breve. Com um sorriso
– como quem diz “e esta, hein?” – dizem ter-se conhecido numa sauna.
“Sabes, uma pessoa pensa que está ali só para uma rapidinha, uma hora ou
assim, mas acabámos apaixonando-nos”. Lembram-se que às duas da manhã
desse dia, Andreu acabou a fritar batatas para ambos no seu apartamento.
Ainda não decidiram que tipo de cerimónia de casamento querem ter.
A única coisa de que Andreu tem a certeza é que não quer um “casamento
straight, com montes de convites, montes de comida, arranjos de mesa, etc.”.
Preferiria uma cerimónia pequena, para amigos e familiares. De uma coisa
estão ambos seguros: primeiro será o casamento de Montse e Núria, que
“abrirão a porta”. Têm uma grande proximidade com Montse e Núria –
“o Andreu vê mais frequentemente a companheira da minha irmã do que
vê as suas próprias irmãs”. Ambos são padrinhos dos sobrinhos e, como
vivem na vizinhança, passam muito tempo com as crianças. Já definiram
claramente que não desejam ter filhos, por se sentirem “velhos de mais para
isso” e porque seria uma “tremenda responsabilidade criar crianças e evitar
que elas fossem de algum modo discriminadas”. “Seremos apenas tios
(tiets)13– e excelentes tios!”.
A cena é uma loja de flores no bairro da Gràcia. Joan e João têm respectivamente 61 e 54 anos e são proprietários deste negócio. Vão arranjando
flores, atendendo clientes enquanto conversamos. São amigos próximos de
Enric e Andreu, conhecendo também Montse e Núria. Vivem juntos há
13

Expressão afectuosa e familiar em catalão que se traduz literalmente como “tiozinho(s)”/“titio”.
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24 anos. Conheceram-se no pico do que ficou conhecido como a Transição,
após a morte de Franco e enquanto a democracia estava a ser lentamente
estabelecida. Ser gay então era uma situação verdadeiramente marginal.
Joan estava casado com uma mulher e tinha duas filhas. João é português.
Nasceu numa pequena vila do Alentejo, e diz ter uma relação de amor-ódio
por Portugal. Sente saudades e não deixa “passar mais de dois ou três dias
sem ouvir um disco de fado”. Vão frequentemente a Portugal (Joan “adora”
e mudar-se-ia para lá “já amanhã”). Este ano não pensam ir a Portugal, mas
antes convidar alguns sobrinhos para Barcelona – “eles nunca cá estiveram.
Seria bom para eles verem uma sociedade tão livre como esta”, diz João.
Querem agora casar-se, de preferência no próximo ano quando completarem 25 anos de relação. “A não ser que algo coisa aconteça e tenhamos que
acelerar. Mas não deixaremos de o fazer”. São muito afirmativos quanto ao
seu desejo de casar, embora não queiram uma grande cerimónia, mas sim
um pequeno evento, com amigos próximos, as filhas e netos do Joan e talvez alguns parentes de João em Portugal.
Nota final: Montse e Núria casaram-se no Ajuntament de Barcelona
no passado dia 8 de Outubro de 2005. Chamam-se verdadeiramente
– posso dizê‑lo agora – Elisabet e Dolors. Espero que não seja muito abusivo da minha parte, enquanto antropólogo, parafrasear as alusões antropológica e política do discurso de Zapatero em epígrafe dizendo que elas
já não se sentem gentes remotas y extrañas, mas sim membros de una sociedad decente.
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SASHA ROSENEIL

Viver e amar para lá da heteronorma:
Uma análise queer das relações pessoais
no século XXI
O presente artigo propõe-se desenvolver uma abordagem queer do estudo das relações
pessoais. Inserindo-se no contexto das importantes transformações ocorridas na
organização da vida pessoal ao longo dos últimos trinta anos, ele defende que os
sociólogos devem desalojar a família e o casal heterossexual do lugar central que
ocupam no nosso imaginário intelectual. Faz-se uma crítica à sociologia, motivada
pelos quadros heteronormativos em função dos quais esta tem estudado as relações
pessoais. De seguida propõe-se um alargamento do quadro usado para a análise das
transformações contemporâneas da intimidade, defendendo-se a importância de uma
análise queer das mudanças sociais, e sugere-se a necessidade de uma investigação
centrada nas pessoas que vivem na crista dessas mudanças. Por fim, termina-se com
uma panorâmica dos resultados da investigação mais recente da autora sobre as práticas de relação de quem vive e ama para lá da heteronorma.

Há neste início do século XXI, no Ocidente, cada vez mais pessoas a passar
períodos de tempo cada vez mais longos das suas vidas fora da unidade
convencional família. Há processos de individuação que estão a pôr em
causa o casal heterossexual romântico e a formação familiar moderna de
que este tem sido suporte, ao mesmo tempo que tem vindo a abrandar o
poder normativo em que se alicerça a família moderna no que respeita ao
sexo e à diferença sexual. Neste contexto, muito do que acontece na vida
pessoal de cada um tem lugar, cada vez mais, para lá de “a família”, seja
entre parceiros que não vivem juntos “como família”, seja no interior de
redes de amigos e/ou amigas.
O presente artigo desenvolve uma analítica com vista ao estudo das
relações pessoais, baseada numa avaliação da grande variedade de modos
como as pessoas vivem fora da heteronorma. A tese central é que, para
O presente artigo baseia-se em grande medida em Roseneil e Budgeon (2004) e Roseneil (2005).
Para um aprofundamento das propostas aqui contidas, ver Roseneil (2007).
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entender o estado actual e o futuro provável das relações pessoais, teremos,
enquanto sociólogos, de desalojar a família e o casal heterossexual do lugar
central que têm ocupado no nosso imaginário intelectual. A primeira
secção faz uma crítica à sociologia, motivada pelos quadros heteronormativos em função dos quais esta tem estudado as relações pessoais. A secção
seguinte propõe um alargamento do quadro usado para a análise das transformações contemporâneas da intimidade, defendendo a importância de
uma análise queer das mudanças sociais, e sugerindo a necessidade de
uma investigação centrada nas pessoas que vivem na crista dessas mudanças. O artigo termina com uma panorâmica dos resultados da minha investigação mais recente sobre as práticas de relação de quem vive e ama para
lá da heteronorma.
Pensar para lá da família heteronormativa
Como pode ver‑se pelo sucesso global alcançado por uma multiplicidade
de séries de televisão de que são exemplo Friends, Seinfeld, Ellen, ou Will
& Grace, a cultura de massas tem levado grande vantagem sobre a sociologia no que toca à oferta de histórias em que se explora a florescente diversidade característica da vida pessoal de cada um. Em cada uma dessas séries
de TV, é a sociabilidade de um grupo de amigos, e não tanto a família no
sentido convencional do termo, que proporciona o amor, o cuidado e o
apoio essenciais ao quotidiano das cidades. A popularidade destas séries é
de molde a sugerir que estas transmitem algo de importante sobre as vidas
dos respectivos espectadores. No entanto, se formos à sociologia em busca
de bibliografia para procurar entender o mecanismo das relações, parece
que o amor, a intimidade e o cuidado se desenrolam quase exclusivamente
sob os auspícios da “família”.
Têm-se efectivamente verificado, em subcampos específicos das sociologias da família e do género, mudanças significativas. Estas têm, por
exemplo, procurado dar resposta, quer ao desafio empírico colocado pelas
alterações verificadas nas relações familiares e de género, quer ao desafio
teórico advindo das perspectivas de ordem anti-essencialista, pós-moderna,
feminista, étnico-minoritária, negra, lésbica e gay, mais a sua ênfase na
diferença e na diversidade. Mais do que isso, essas sociologias, inicialmente
centradas no estudo da “família e comunidade”, “agarradas uma à outra
como gémeos siameses” (Morgan, 1996: 4), iriam posteriormente debruçar-se sobre a primeira fase da acção feminista, centrada nas divisões
desiguais do género quanto à prestação de cuidados e à intimidade vivida
na família (Graham, 1987; Duncombe e Marsden, 1993; Finch, 1989),
passando finalmente para uma preocupação predominantemente centrada
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na análise das mudanças ocorridas na família – especialmente através do
estudo do divórcio, da reconstituição de casais e da coabitação – e no
reconhecimento da diversidade familiar (Smart e Neale, 1999; Stacey,
1996; Silva e Smart, 1998).
Além disso, muitos dos sociólogos que se dedicam ao estudo da família
têm-se debruçado sobre o problema do próprio conceito de “família”,
numa época marcada por níveis crescentes de desagregação e re-composi
ção familiar. Assim, David Morgan (1996), por exemplo, sugere que usemos a palavra “família” mais com um sentido adjectivo do que como
substantivo, propondo a noção de “práticas de família” para contrariar a
reificação do conceito. Outros autores, na tentativa de encontrar resposta
para as transformações sociais e para os desafios colocados pelos movimentos gay-lésbicos e seus teóricos, têm pluralizado a noção de “família”,
optando por isso, hoje em dia, por falar sempre em “famílias”. A abordagem actualmente dominante, nas sociologias anglo-americanas do género
e da família, acentua a diversidade das suas formas e experiências e o modo
como a pertença à família tem sofrido variações ao longo do tempo, à
medida que esta se tem vindo, ela própria, a desagregar e re-compor. Não
há dúvidas de que, nas suas incarnações mais progressistas, esta abordagem acolhe as “famílias de escolha” gays e lésbicas sob a “tenda da família”
(Stacey, 2002, 2004).
Esta mudança foi importante. Ela vem contrapor-se ao discurso político
dos “valores da família”, um discurso anti-gay e antifeminista que ganhou
força nos Estados Unidos da América e no Reino Unido durante as duas
últimas décadas do século XX (Roseneil e Mann, 1996; Stacey, 1996; Weeks,
1995; Wright e Jagger, 1999). Mas estas tentativas de pluralizar as noções
de “família”, mesmo quando acolhem o estudo de famílias gays e lésbicas,
revelam-se insuficientes para a tarefa que é entender toda a gama de formações contemporâneas da vida pessoal, e isso por duas razões. Primeiro,
porque não mudam em nada a heteronormatividade do imaginário sociológico; e, segundo, porque se baseiam numa análise inadequada das transformações sociais contemporâneas.
Não obstante ter alargado o âmbito do significado do termo “família”
por forma a abranger um leque mais amplo de “famílias de escolha”, a
sociologia continua a marginalizar o estudo do amor, da intimidade e do
cuidado vividos para lá da realidade familiar. A disciplina estriba-se em
Ingraham (1996) sustenta que a sociologia feminista e a sociologia do género, mais os estudos
empreendidos por uma e outra sobre, especificamente, a violência sexual, o casamento e a família,
dependem de um imaginário heterossexual, defendendo também que o estudo do género deve dar
lugar ao estudo do heterogénero.
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pressupostos heteronormativos; ou seja, em “instituições, estruturas de
compreensão e orientações práticas que fazem com que a heterossexualidade pareça não apenas coerente – quer dizer, organizada como uma sexua
lidade – mas também privilegiada” (Berlant e Warner, 2000: 312). Os investigadores continuam a produzir análises esmagadoramente centradas nas
relações (sobretudo hetero-)sexuais de tipo monógamo, diádico, co-residente, e de que resultaram filhos, bem como nas transformações ocorridas
no interior de tais relações. O inquérito sistemático sobre a investigação
sociológica britânica levado a cabo por Jo Van Every (1999) e os escritos
publicados por esta autora em 1993 sobre a realidade das famílias e dos
agregados permitem concluir que existe “um esmagador enfoque na ‘família nuclear moderna’”, que, por sua vez, consta de casais unidos pelo matrimónio e vivendo em agregados familiares apenas com os filhos. Van Every
sustenta de modo convincente que, “não obstante as advertências da sociologia quanto à dificuldade de definir a família e a pluralidade e diversidade
das formas que esta assume nas sociedades contemporâneas (pós-modernas?), os sociólogos foram ajudando a construir uma família ‘normal’, parecidíssima com aquela que uma geração anterior de sociólogos se sentira à
vontade para definir” (1999: 167).
As “intimidades situadas fora do padrão” (Berlant e Warner, 2000), criadas por aqueles que vivem sexualidades não-normativas, vêm colocar especiais desafios a uma disciplina que sempre estudou a vida pessoal primordialmente por via do estudo das famílias. Alguns gays e lésbicas referem-se
às redes afectivas em que se inserem, de modo muito deliberado – e muitas
vezes com uma ironia intencional –, como sendo a sua “família”. Quando,
porém, autores como Kath Weston (1991), Jeffrey Weeks et al. (2001) e
Judith Stacey (2004) adoptam a expressão “famílias de escolha” para se
referirem às relações lésbicas e gay e às redes de amizade, tal facto pode
efectivamente desviar a atenção da natureza extrafamiliar e radicalmente
contra-heteronormativa de muitas destas relações.
A investigação sociológica e antropológica demonstra amplamente
que a amizade é especialmente importante para as lésbicas e os gays
(Altman, 1982; Weston, 1991; Nardi, 1992 e 1999; Weeks, 1995; Preston
e Lowenthal, 1996; Roseneil, 2000; e Weeks, Heaphy e Donovan, 2001).
O contexto em que umas e outros vivem as respectivas vidas pessoais é
formado por redes de amigos, que desse modo lhes oferecem estabilidade
Weston (1991), Nardi (1993, 1999), Preston e Lowenthal (1996), Weeks, Heaphy e Donovan
(2001). Debruçando-se sobre as diferenças dos respectivos entrevistados no que se refere à
adopção do termo “família” para descrever as suas relações íntimas, Weeks, Heaphy e Donovan
reconhecem que muitos deles rejeitam o termo.
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emocional, companhia, prazer, e ajuda no plano prático. Por vezes alvo
de rejeição, de objecção e de exclusão pelas respectivas famílias de origem,
lésbicas e gays constroem e mantêm vidas que correm o seu curso fora do
quadro da família nuclear heterossexual, estribando a sua segurança emocional e o seu quotidiano nos respectivos grupos de amigos. Estudos como
os de Weeks, Heaphy e Donovan (2001) ou como os de Roseneil (2000)
chamam a atenção para o esbatimento das fronteiras e para a fluidez das
relações sexuais e de amizade que frequentemente caracterizam as intimidades gay e lésbica nos dias de hoje. Há amigos e amigas que se tornam
amantes, amantes que evoluem para relações de amizade, e existe muita
gente que tem parceiros sexuais com graus variáveis (ou nenhum grau)
de comprometimento. Com efeito, a nossa “pessoa de eleição” pode ser
alguém com quem não mantemos um relacionamento sexual. As intimidades não-heteronormativas – ou seja, relações significativas e definidoras de
toda uma vida, estabelecidas entre amigos, amantes não-monógamos, examantes, parceiros a viver separados, ou entre pessoas que simplesmente
não se encaixam no sistema de classificação binária “amigo(a)”/”amante” –
e as redes de relações em que tais intimidades acham (ou não) o seu suporte,
têm o seguinte significado: elas destronam a centralidade habitualmente
conferida às ligações com parceiros sexuais, além de que questionam o
privilegiar das relações conjugais por parte da investigação sobre a inti
midade. Tais práticas, relações e redes raramente são objecto de menção
no contexto de uma literatura sociológica onde se conserva um imaginário que, sem explicitamente o reconhecer, vê o casal heterossexual como
sendo o cerne da formação social, o coração que bombeia o sangue da
reprodução social.
Na realidade, pouco mudou desde que, em 1979, Beth Hess chamou a
atenção para a circunstância de “não existir um grande corpus chamado
‘sociologia da amizade’”(Jerrome, 1984: 699), que sirva de arquivo alternativo ao estudo da intimidade e do cuidado para lá da família. Mas não
foi só a heteronormatividade da disciplina que remeteu a amizade para
um estado de grande invisibilidade. Igualmente importante, nesse processo, foi o facto de a tradição sociológica, a partir dos seus fundadores
– a distinção de Tönnies entre Gemeinschaft e Gesellschaft, o trabalho de
Marx sobre a alienação, os contributos de Durkheim sobre as formas de
solidariedade social, ou ainda os de Weber a propósito da burocratização
e da Escola de Chicago sobre urbanização –, ter partido do pressuposto
de que o desenvolvimento da modernidade torna as relações pessoais cada
vez mais impessoais, com os vínculos afectivos a ser vistos como algo cada
vez mais marginal. O resultado foi que a disciplina nunca conferiu ao
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estudo das relações informais, privadas, e de sociabilidade uma importância idêntica àquela com que tratou as questões de organização pública,
económica e política.
A amizade situa-se no âmbito daquilo que proporciona prazer, tanto emocional como afectivo, e essas são áreas relativamente descuradas pelos sociólogos sérios, apostados na pesquisa dos mecanismos de afirmação da ordem,
e concretamente das questões de estrutura, da regulação e da institucionalização. É possível encontrar excepções, como sejam a obra de Simmel (1950),
os trabalhos etnográficos de Whyte (1943) sobre a street corner society (“sociedade da esquina”), os escritos de Litwak e Szelenyi (1969) sobre os “grupos
primários” constituídos por familiares e amigos, e ainda a investigação desenvolvida nas décadas de 1950 e 1960 em torno da tradição britânica dos community studies. Em tempos mais recentes, surgiu um pequeno número de
estudos sobre a amizade (Booth e Hess, 1974; Fischer et al., 1977; Fischer,
1982a; 1982b; Allan, 1979; Hess, 1972; 1979), Jerrome, 1984; O’Connor,
1992; Hey, 1997; Adams e Allan, 1998; Nardi, 1999; Pahl, 2000; Pahl e Spencer, 2004; Spencer e Pahl, 2006), assistindo--se também ao crescimento de
um campo de investigação sobre novas formas de sociabilidade impulsionadas pelas novas tecnologias (Rheingold, 1993; Shields, 1996; Wakeford,
1998), no entanto a disciplina não dispõe, para o estudo da amizade, de um
subcampo que possa comparar‑se à já bem firmada sociologia da família e
do parentesco. É tempo de mudar tal situação, no sentido de uma investigação centrada na amizade, nas formas “não-convencionais” de relacionamento sexual/amoroso, e nas conexões recíprocas entre uma e outras.
As transformações sociais queer e a análise da vida pessoal contemporânea
Há toda uma vasta bibliografia que possui como ponto de partida a crença
segundo a qual estamos presentemente a atravessar um período de profundas transformações sociais no que se refere à organização da vida pessoal
contemporânea. Assim, Manuel Castells (1997), por exemplo, no contexto
de uma tese mais abrangente e relativa ao desmembramento do sistema de
patriarcado, propõe que a família patriarcal é hoje alvo de um questionamento intenso e que os movimentos lésbico, gay e feminista verificados em
todo o mundo são fundamentais para se entender esse questionamento.
A tese de Anthony Giddens (1992) relativa à “transformação da intimidade”
e o trabalho de Ulrich Beck e Elisabeth Beck-Gernsheim (1995, 2002) sobre
Esta mesma ideia é defendida por Graham Allan, um dos poucos sociólogos britânicos que
fizeram do estudo da amizade o campo privilegiado da sua investigação (Allan, 1979 e 1989; Adams
e Allan, 1998).
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os significados e as práticas em mutação no que concerne às relações amorosas e familiares são de molde a fazer crer que, no mundo contemporâneo,
os processos de individuação e de des-tradicionalização e a auto-reflexividade crescente estão a fazer com que se abram novas possibilidades e novas
expectativas para as relações heterossexuais.
Com não mais que uma apressada vénia na direcção do activismo feminista e da investigação efectuada nessa área, aqueles trabalhos reconhecem
a relevância das mudanças ocorridas nas relações entre os sexos e devidas,
na sua maioria, à alteração de consciências e de identidades vivida pelas
mulheres na sequência do movimento de libertação da mulher. Giddens
considera que as transformações presentemente em curso no domínio da
intimidade são de uma “enorme e generalizável importância” (Giddens,
1992: 2). Este autor traça as alterações verificadas na natureza do casamento,
como seja o surgimento da “relação pura” caracterizada pelo “amor confluente”, uma relação de igualdade sexual e emocional entre homens e
mulheres. Giddens associa este facto ao desenvolvimento da “sexualidade
plástica”, “liberta das necessidades de reprodução” (Giddens, 1992: 2). Por
isso ele vê as lésbicas e gays como os “pioneiros” da relação pura e da sexua
lidade plástica, gente na vanguarda dos processos de individuação e de
des-tradicionalização. Segundo Beck e Beck-Gernsheim, “a ética do êxito
e da realização pessoal constitui a marca mais forte da sociedade moderna
(2002: 22). Estes autores acreditam que o desejo de ser “um ser humano
capaz de tomar decisões e de moldar a realidade, que aspira a ser o autor
ou autora da sua vida”, está a dar origem a modificações inauditas na forma
que a vida em família assume. A pertença a uma família deixa de ser um
dado adquirido para passar a ser uma questão de escolha. À medida que os
vínculos sociais se tornam reflexivos e que, cada vez mais, a individuação
caracteriza as relações entre os membros de uma mesma família, avançamos
para o mundo da “família pós-familiar” (Beck-Gernsheim, 2002).
Se é certo que todo este conjunto de trabalhos exagera talvez o grau das
mudanças verificadas, subvalorizando, ao mesmo tempo, a persistência das
desigualdades de género e das diferenças de classe no plano da vida íntima
(Jamieson, 1998), por outro lado ele desenha o terreno teórico a partir do
qual a pesquisa do futuro da vida pessoal deve prosseguir, além de que demonsA investigação sobre os deveres da família, levada a cabo por Finch (1989) e por Finch e Mason
(1993), sugere que os laços familiares são hoje em dia entendidos menos como obrigações constituídas por laços de sangue fixos do que como compromissos negociados, que se diferenciam de
outras relações de uma forma mais ou menos clara.

Neste seu reconhecimento das identidades e práticas não-heterossexuais, a obra de Giddens
difere das de Beck e de Beck-Gernscheim, uma vez que estas não têm em conta o facto de se
ocuparem exclusivamente da heterossexualidade.
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trou ser uma influência marcante para aqueles que estão a fazer investigação empírica sobre as transformações da família. Contudo, toda essa literatura referida está longe de esgotar os recursos necessários à análise
teórica das mudanças sociais contemporâneas, de que deve lançar mão
quem hoje quiser abalançar‑se à compreensão das culturas da intimidade
e do cuidado. É, com efeito, importante ver também as transformações
que a organização sexual do social, considerada em sentido amplo, está
actualmente a atravessar.
Pretendo lançar a ideia de que assistimos hoje em dia a uma significativa desestabilização do binário homossexual/heterossexual, tão característico da ordem sexual moderna. A relação hierárquica entre os dois lados
deste binário, bem como a sua transposição para uma oposição de tipo
dentro/fora (Fuss, 1991), estão a ser sujeitas a um questionamento intenso.
Há no mundo contemporâneo um conjunto de “tendências queer” que
estão a contribuir para a quebra desse binário. Há, por exemplo, na maioria dos países, uma corrente no sentido da “normalização” do homossexual
(Bech, 1999), e há também passos progressistas no sentido da igualização
das condições sociais e jurídicas concedidas às lésbicas e aos gays. A aprovação em 2004, no Reino Unido, da lei das Uniões Civis (“Civil Partnerships
Act”) é disso um dos melhores exemplos, já que concede um estatuto jurídico parecido com o do casamento aos casais de lésbicas e gays que desejem
oficializar a respectiva união. Tal facto aproxima institucionalmente lésbicas
e gays da heteronorma, assinalando uma viragem significativa no entendimento público da noção de casal de cônjuges. E desta forma, aos olhos da
lei, das políticas sociais, e da cultura pública os modos de vida homossexual
e heterossexual passam a ter diferenças menos vincadas.
Mais relevante para a minha presente argumentação, porém, é a circunstância de existir uma tendência para o fim da centralidade das hetero-relações, tanto no plano social como do do indivíduo. O casal heterossexual e,
em especial, o casal heterossexual unido pelo matrimónio, com filhos e
vivendo em coabitação, deixou de ocupar o lugar central que tinha nas sociedades ocidentais, não podendo, por isso, continuar a dar-se como adquirido
que seja tomado por unidade básica da sociedade. Tal aconteceu em resultado das transformações sociais acima esboçadas, com saliência para o
Para uma explanação mais pormenorizada, ver Roseneil 2000 e Roseneil 2002. Essas tendências
queer são as seguintes: a autocrítica queer, a perda de centralidade das hetero-relações, o surgimento
da hetero-reflexividade, e a valorização cultural do queer. A palavra “tendência” é aqui utilizada
de modo deliberado, para traduzir a natureza ainda provisória destas alterações e tendo em mente
a existência de tendências de sentido oposto. A utilização do termo deve-se a Sedgwick (1991).

Adam, 2001. Sobre o excepcionalismo norte-americano, ver Adam, 2003.

Para uma crítica das limitações da Lei das Uniões Civis do ponto-de-vista queer, ver Roseneil, 2004.
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aumento da taxa de divórcio, dos nascimentos fora do casamento, da monoparentalidade, do viver só e da ausência de filhos. As pessoas estão a libertar-se do guião heterossexual tradicional e dos padrões de hetero-relacionalidade que lhe costumam andar associados. Por toda a Europa, assim como
na América do Norte e na Austrália, a família convencional é hoje, e cada
vez mais, uma prática minoritária. No Reino Unido, por exemplo, entre 1971
e 2005 a percentagem de agregados constituídos por um casal heterossexual
com filhos dependentes caiu de 35% para 22%, enquanto a percentagem
da população a viver inserida em agregados caiu de 52% para 37% (Social
Trends, 2006). O número de agregados monoparentais aumentou de 3%
para 7%, ou seja, para mais do dobro,10 enquanto o número de pessoas a
viver sozinhas disparou de 18% para 29%, sendo que a subida mais acentuada, de 6% para 15%, se deu na população abaixo da idade da reforma
e, concretamente, no grupo etário situado entre os 25 e os 44 anos, quer
dizer, exactamente aquele formado por pessoas de quem mais se esperaria
que se fixassem de acordo com o modelo do casal heterossexual e reprodutivo (Social Trends, 2006).11 Tudo isto significa que os arranjos e disposições
do viver contemporâneo são diversos, fluidos e estão ainda em evolução, e
que as hetero-relações deixaram de ter a hegemonia que já tiveram.
Alguns sociólogos têm vindo a reconhecer a importância destas mudanças ocorridas na organização sexual do social. Judith Stacey entende-as em
termos de uma “queerização da família” (Stacey, 1996): os significados associados à ideia de família estão a ser submetidos a desafios radicais, agora
que um número cada vez maior de grupos de parentesco se vão mostrando
capazes de aceitar toda a diversidade de práticas sexuais e de disposições
de vida em comum adoptadas pelos seus membros. Stacey adianta que
serão poucas, hoje, as famílias em que não haja pelo menos alguns membros
– sejam mulheres divorciadas, mães e pais solteiros, lésbicas, homens bisse
xuais ou gays – que divirjam da prática hetero-relacional normativa e tradicional. A observação de Anthony Giddens segundo a qual lésbicas e gays
estão a abrir caminhos novos tanto para si próprios como para as pessoas
heterossexuais é retomada por Jeffrey Weeks, Brian Heaphy e Catherine
Donovan, os quais sugerem que “um dos traços mais notórios das transformações ocorridas no plano doméstico nos últimos anos é […] o surgimento
Número relativo a pais ou mães a viver sós e com filhos dependentes de si.
Reconheço que a maioria dos filhos nascidos fora do casamento pertence a casais em regime de
coabitação, tal como reconheço, de uma maneira geral, o aumento da prevalência (Ermisch e
Francesconi, 2000; Lewis, 2001) e da aceitação social da coabitação entre casais heterossexuais
(Barlow, Duncan, James e Park, 2000). Isso em nada retira força ao argumento da perda de centralidade, em primeiro lugar, do casal heterossexual unido pelo casamento, e em segundo lugar, do
casal heterossexual per se.
10
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de padrões comuns nos modos de vida tanto homossexuais como heterossexuais, em consequência daquelas mudanças de longo prazo sofridas pelos
padrões de relacionamento” (Weeks, Heaphy e Donovan, 1999: 85). Para
estes autores, homossexuais e heterossexuais anseiam, de igual modo, por
uma “relação pura”, vivem o amor como algo de contingente e confluente,
e procuram viver os seus relacionamentos sexuais em termos de uma ética
da amizade (Weeks, Heaphy e Donovan, 2001).
O que tudo isto parece indicar é que é necessário aprofundar a investigação, de maneira a explorar melhor as vidas de quem se encontra na
vanguarda destes processos de transformação social. E foi isso, precisamente, que se propôs fazer o “Care, Friendship and Non-Conventional
Partnership Project” (“Projecto sobre o Cuidado, a Amizade e as Uniões
Não-Convencionais”).
Viver e amar para lá da heteronorma
A perda de centralidade das hetero-relações indiciada pelo conjunto dos
dados estatísticos analisados fornece o pano de fundo à investigação de tipo
qualitativo que eu próprio tenho vindo a levar a cabo, sobre as práticas
contemporâneas da vida pessoal. O “Projecto sobre o Cuidado, a Amizade
e as Uniões Não-Convencionais”12 partiu do reconhecimento de que é cada
vez maior o número de pessoas a viver fora do convencionalismo das hetero-relações, e centrou-se naqueles que pode dizer-se caracterizados pelo mais
elevado grau de individuação na nossa sociedade – as pessoas que vivem sem
companheiro ou companheira. A investigação debruçou-se, então, sobre
quem é importante para as pessoas que vivem fora do casal heteronormativo
convencional, o que é que essas pessoas valorizam nas respectivas relações
pessoais, que atenções ou cuidados prestam àqueles que consideram importantes para si, e que atenções ou cuidados prestam a si próprias.
Foram feitas entrevistas em profundidade a 53 pessoas com idades entre
os 25 e os 60 anos, em três localidades do Norte de Inglaterra: uma antiga
cidade mineira, relativamente convencional no que concerne a relações entre
os sexos e de família; uma cidade pequena, em que os estilos de vida alternativos, “descontraídos” e de classe média e o desalinhamento dos padrões
sexuais são uma realidade comum; e um bairro urbano multi-étnico, caracterizado por um leque variado de práticas relativas à diferença sexual e à
O projecto, coordenado por Sasha Roseneil, contou também com os investigadores Shelley
Budgeon e Jacqui Gabb. Para uma reflexão mais pormenorizada da metodologia seguida e
dos resultados, ver Roseneil e Budgeon, 2004. Para mais trabalhos relativos aos temas da intimidade e do cuidado para lá da família convencional, ver os contributos incluídos em Budgeon
e Roseneil, 2004.
12
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família, por uma população activa com uma percentagem de mulheres acima
da média, e por um elevado número de agregados de uma só pessoa e sem
casais. A amostra compreendeu homens e mulheres, com e sem filhos, representativos de um vasto espectro no respeitante a idade, perfil étnico e sócio-económico, ocupação e orientação sexual, e apresentando uma larga diver
sidade nos arranjos e disposições domésticos dos respectivos agregados.
O estudo proporcionou uma visão pormenorizada dos contornos e da textura
da vida pessoal de um conjunto de indivíduos que não vivem na metrópole
queer e dos quais só muito poucos se identificam como sendo radicais no
respeitante a género e sexo. Mesmo assim, a investigação feita encontrou
provas de algumas práticas de intimidade de tipo decididamente contra-heteronormativo. Foram elas o estatuto prioritário conferido à amizade, a perda
de centralidade das relações sexuais/amorosas nas narrativas de vida das pessoas, e a experimentação para lá da conjugalidade heteronormativa.
A amostra revela, de uma forma consistente, que quer os homens quer as
mulheres das três localidades e de todas as idades, estilos de vida, ocupações
e perfis sexuais, atribuíam um valor elevado aos seus amigos e amizades. Verificou-se a ocorrência de um sólido discurso acerca da importância e da necessidade da amizade num mundo caracterizado pela mudança e pela insegurança. Os amigos figuravam com mais frequência do que os pais ou os irmãos
no círculo mais íntimo dos mapas de relacionamento que pedimos aos entrevistados para desenharem, sendo pequenas as diferenças, quanto à importância atribuída aos amigos, entre as pessoas a viver sozinhas e as pessoas a viver
em relações a dois. Era sobretudo dos amigos que, em grande parte, provinha
o cuidado e o apoio emocional recebido pelos entrevistados, principalmente
quando confrontados com o fim de uma relação sexual/amorosa, bem como
muita da ajuda prática e do apoio recebidos no dia-a-dia. A maioria dos entrevistados contava, entre a sua “comunidade pessoal” (Pahl e Spencer, 2004),
com um misto de amizades de longa data e outras mais recentes, e na sua
maior parte contava também com um leque de amigos com um grau variável
de proximidade. Muitos possuíam uma comunidade de eleição, isto é, uma
constelação de amigos a viver numa mesma área, e outros haviam-se esforçado
activamente por construir entre a vizinhança uma comunidade de amigos,
fosse mudando de casa para ir morar perto de amigos, fosse incentivando os
amigos a vir morar perto de si. Estas redes de amizade locais mantinham
hábitos de convivência e dedicavam-se a tarefas várias de apoio mútuo, como
por exemplo no que se referia a tratar dos filhos.13 O espaço físico do lar, que
Registam-se, aqui, semelhanças com o trabalho clássico de Stack (1974) sobre a importância da
amizade nas estratégias de sobrevivência de uma comunidade negra.
13
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no Reino Unido, desde a ascensão do modelo igualitário de casamento chamado companionate marriage, anda culturalmente associado ao casal de cônjuges e à família nuclear, tornou-se um lugar muito menos privativo, aberto
agora às visitas dos amigos, que lá vão para “estar à vontade” e por vezes para
ficar durante períodos prolongados, sobretudo em alturas de crise pessoal.
Foram várias as pessoas entrevistadas que consideraram como seus amigos
próximos os ex-amantes, ex-companheiros ou ex-cônjuges, registando-se uma
fluidez assinalável entre as categorias amigo e amante.
A par da importância conferida à amizade, registou-se uma perda da
centralidade dos relacionamentos sexuais/amorosos nas narrativas dos
entrevistados. Verificou-se uma clara tendência no sentido da depreciação
da relação em casal, tanto por parte de pessoas envolvidas em relações como
por parte de pessoas sozinhas. Apenas uma das entrevistadas, uma imigrante
de data recente e com família no estrangeiro, considerava o respectivo companheiro a pessoa mais importante da sua vida, com exclusão de todas as
outras. Para todos os outros entrevistados, as pessoas mais importantes
eram, ou os amigos, ou um misto formado pelos amigos, companheiro ou
companheira, filhos, e família. O que estes resultados traduzem é que o
relacionamento sexual/amoroso raramente era concebido como sendo um
espaço exclusivo da intimidade, e na verdade nem sequer chegava a ser o
espaço primeiro dessa intimidade. Ao reflectirem sobre a sua situação, muitos entrevistados manifestaram a opinião de que esta perda de centralidade
dos relacionamentos sexuais/amorosos decorria de uma experiência de
divórcio ou do fim de um relacionamento longo e em regime de coabitação.
A seu ver, a dor e o transtorno daí resultantes faziam com que as relações
sofressem uma reorientação – ou seja, davam origem a dois fenómenos ligados entre si: a minimização dos relacionamentos sexuais/amorosos e a crescente valorização das amizades. Não se tratava, nesses casos, de uma fase
passageira, e as pessoas envolvidas não regressavam às convencionais relações de casal na primeira oportunidade que se lhes deparasse. Ao entrevistar
de novo as pessoas, passados entre um ano e meio a dois anos, verificou-se
uma assinalável consistência na priorização da amizade.
A investigação aqui relatada demonstra portanto, e de forma concludente,
que as pessoas entrevistadas não praticavam o modelo heteronormativo e
“companheirista” do casal conjugal,14 o qual estabelece que o relacionamento
sexual/amoroso implica a coabitação (se não já o casamento), que ele é o
14
Sobre a ascensão do modelo do companionate marriage como ideal dominante durante o período
do pós-guerra, ver Finch e Mansfield, 1991. Para uma análise mais aprofundada da não-coabitação
por parte dos entrevistados, ver Roseneil, 2006.
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espaço primeiro (se não exclusivo) da intimidade, e que se não atingiu essa
meta, é para ela que, pelo menos, se dirige. Muito poucas de entre as pessoas
entrevistadas manifestaram o desejo consciente de fazer parte de um casal
ou de uma família a viver, convencionalmente, em regime de coabitação.
Em desconformidade com a teleologia das relações, a qual, sendo heteronormativa e dominante, estipula que uma relação deve “ir ter a algum lado”
– sendo que esse algum lado é a partilha de um tecto e um comprometimento
de longo prazo –, o relacionamento sexual/amoroso surge descrito como
algo que tem a ver com a construção do prazer mútuo no tempo presente.
Como tal, esse relacionamento implica um importante grau de reflexão e de
amadurecimento, bem como de debate e negociação. De entre os entrevistados com companheiros, quase todos haviam optado por não viver juntos.
Eram muito poucos os que encaravam a coabitação como o inevitável e
desejável passo seguinte da sua relação, questionando implicitamente, desse
modo, a expectativa segundo a qual o relacionamento sexual deve avançar,
lógica e inexoravelmente, no sentido da coabitação, para depois, finalmente,
“assentar”. Não obstante as diferenças de classe, de género e de sexualidade
que os caracterizavam, os entrevistados, com apenas algumas excepções,
não faziam da coabitação um objectivo inequivocamente almejado. Eram
esmagadoramente firmes na sua ideia de não viver com um companheiro ou
companheira, e quase todos consideravam as relações sem coabitação como
modos de viver válidos e não como patamares no percurso para uma relação
mais “condigna”. Muitos destes relacionamentos tinham também em comum
a rejeição da narrativa romântica, distinguindo de forma clara o sexo do
enamoramento, e havia um pequeno número de relacionamentos heterossexuais que apresentava óbvias semelhanças com os “parceiros de cama”
mencionados por vários dos entrevistados gays.
Subjacente a estas orientações achava-se uma vasta e profunda ambivalên
cia quanto ao modelo do casal vivendo em coabitação. Muitos dos relacionamentos sexuais/amorosos dos entrevistados davam-se fora do paradigma
do desejo de “assentar”, tratando-se, em grande medida, de projectos em
curso – ou seja, algo entendido e aceite como contingente, fluido, e ainda
em evolução. Esta descrição contém ecos da noção de “relação pura” de
Giddens (1992) e da metáfora do “amor líquido” de Bauman (2003). Tendo
eu, noutro local (Roseneil, 2004), expressado críticas àquilo a que chamei
o “pessimismo patriarcal” de Bauman, cuja visão da vida íntima contem
porânea dá um quadro saudosista das famílias estáveis e das comunidades
protegidas dos tempos de outrora, é de assinalar que o carácter processual
e incerto de muitos dos relacionamentos sexuais/amorosos deste estudo tem
ecos de alguns dos temas presentes na análise de Bauman.
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A concluir
O que a investigação aqui descrita parece indicar é que, de um modo geral,
os sociólogos não estão a dar‑se conta da frequência com que as pessoas,
normalmente por opção própria, têm vindo a substituir os laços de sangue
pelos laços de amizade, mormente no que diz respeito ao apoio emocional
e ao cuidado dispensado no quotidiano. A disciplina não se mostra capaz
de dar conta do facto de as relações que estão no cerne das vidas íntimas
das pessoas não poderem ser entendidas a partir da realidade “família”. Para
conseguir ver a intimidade e o cuidado pela lente queer, é preciso que os
sociólogos se ocupem do estudo daqueles que não fazem parte das famílias
ou dos casais convencionais. Agora que cada vez mais pessoas passam porções significativas das suas vidas fora dessas formas de relacionamento, tal
estudo poderá facultar-nos uma perspectiva acrescida sobre aqueles que
vivem na crista das transformações sociais. No contexto da individuação e
da desestabilização do binário homossexual/heterossexual, as práticas da
intimidade e do cuidado deixaram de poder ser entendidas (se é que alguma
vez o puderam ser) unicamente através do prisma das famílias e do parentesco. Com efeito, é bem provável que a indagação sobre as redes e fluxos
da intimidade e do cuidado, sobre a extensão e configuração de tais redes,
sobre a viscosidade e velocidades de tais fluxos, e ainda sobre as implicações
da sua ausência, se mostre mais proveitosa, para a investigação futura, do
que quaisquer tentativas de interpretar as vidas pessoais contemporâneas
através de eventuais redefinições do conceito de “família”.15 Lançando o
olhar sociológico sobre as intimidades e as práticas de cuidado onde quer
que ocorram – no espaço público e no doméstico, no espaço laboral e no
espaço virtual, entre amigos, entre parceiros sexuais, na família, entre vizinhos, entre colegas de trabalho ou simples conhecidos –, poderá fazer-se
luz sobre práticas até agora só raramente estudadas pela sociologia da família. Impõe-se uma nova sociologia das relações pessoais, capaz de dar conta
de um leque mais amplo de práticas de intimidade e cuidado.
Alargando as percepções sociológicas das mudanças ocorridas na vida
pessoal para além do seu habitual enfoque na família e nas intimidades
heterossexuais, este artigo propôs olhar os processos da transformação social
por uma lente queer, de maneira a dar conta de práticas não-heteronormativas que raramente constam da agenda sociológica. As práticas da vida
pessoal das pessoas abrangidas pela minha investigação – a concessão de
prioridade à amizade, a correspondente perda de prioridade dos relacio
Urry (2000) oferece uma poderosa explanação do valor das metáforas da mobilidade e do fluxo
para a compreensão do mundo social contemporâneo.
15
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namentos sexuais/amorosos, e a experimentação com relacionamentos
sexuais/amorosos para lá do modelo do casal convencional – revestem-se
de um grande significado potencial para a sociologia. Não obstante tratar-se de um estudo de uma dimensão relativamente pequena, o facto de o
grupo de pessoas estudado se encontrar na vanguarda de processos de individuação e de constituir um sector da população em rápido crescimento faz
com que os resultados da investigação apontem para uma tendência social
importante e emergente – a queerização da vida pessoal. Há hoje um número
cada vez maior de pessoas cujo viver põe em causa a divisão do social em
modos de vida heterossexuais e homossexuais, e que contestam as normatividades da heterossexualidade e da hetero-relacionalidade. À medida que,
cada vez mais, a vida íntima transcende não só a categoria “família” mas
também o modelo do casal, certas práticas que antes poderiam ser vistas
como claramente “homossexuais” – como sejam colocar a amizade no centro das nossas vidas e rejeitar a convencional conjugalidade em coabitação – estão a tornar-se cada vez mais difundidas.
Esta convergência entre modos de vida homossexuais e heterossexuais
por parte de pessoas situadas num dos extremos do espectro da individua
ção está a dar-se em paralelo a uma convergência semelhante, localizada no
outro extremo do espectro, por parte de quem opta por viver em casal, pela
coabitação e, muitas vezes, por ter filhos. Tudo isto numa altura em que,
em muitos países, as uniões civis e o próprio casamento se tornam acessíveis
a parceiros do mesmo sexo em termos semelhantes aos que são concedidos
ao casamento heterossexual. Apesar de ser ainda demasiado cedo para
declarar por finda a hierarquia homossexual/heterossexual, tal binário está
a ficar cada vez mais instável.
Tradução de
João Paulo Moreira
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GABRIELA MOITA

A patologização da diversidade sexual:
Homofobia no discurso de clínicos
Apresenta‑se e analisa‑se posicionamentos de técnicos de saúde mental disseminados
por diversos modelos de leitura ainda ancorados no paradigma patológico da homos‑
sexualidade. O material exposto neste artigo é resultado de uma análise feita a discur‑
sos produzidos em grupos de discussão, organizados para efeitos de investigação, e
formados quer por clínicos (psiquiatras e psicólogos), quer por gays e lésbicas que
passaram por processos de acompanhamento terapêutico (por razões múltiplas e não
apenas por questões ligadas à homossexualidade).Os níveis de homofobia e heteros‑
sexismo ainda existentes no contexto clínico português revelam quer a cumplicidade
com modelos de formação não questionados, quer a dificuldade com que gays e
lésbicas podem confrontar‑se num processo que perpetua, senão mesmo amplia, a
discriminação social de que são alvo.

Acreditai que a dignidade em que hão-de falar-vos tanto
não é senão essa alegria que vem
de estar-se vivo e sabendo que nenhuma vez alguém
está menos vivo ou sofre ou morre
para que um só de vós resista um pouco mais
à morte que é de todos e virá
Jorge de Sena,
Carta a meus filhos sobre os fuzilamentos de Goya (1963)

No estamos legislando, Señorías, para gentes remotas y extrañas. Estamos
ampliando las oportunidades de felicidad para nuestros vecinos, para nuestros
compañeros de trabajo, para nuestros amigos y para nuestros familiares, y a la
vez estamos construyendo un país más decente, porque una sociedad decente
es aquella que no humilla a sus miembros. Una sociedad que ahorra sufrimiento
inútil a sus miembros es una sociedad mejor.
Discurso de José Luís Zapatero,
aquando da apresentação do Projecto-Lei de modificação
do Código Civil, em 30 de Junho de 2005
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1. Introdução
O conhecimento sobre os mecanismos que regulam os processos de
atracção entre os seres humanos não é dominado por nenhuma área
específica do saber. No entanto, vários modelos de leitura do mundo,
tanto religiosos, como científicos, têm validado e mantido um tipo de
organização social, ao defenderem uma única forma de viver a afectividade
(“moralmente adequada” ou “mais saudável”, conforme o paradigma de
onde emerge o discurso). Centrada numa moral religiosa, ou centrada
numa moral de saúde, exige-se aos adultos envolvimento numa relação
afectiva, heterossexual, preferencialmente com uma escolha única. Essa
escolha, que prescreve uma definição de papéis rígida tanto para os
homens como para as mulheres, recai numa prática em que a relação
erótica é circunscrita ao coito vaginal que, por sua vez, tem como fundamento a reprodução.
Este conjunto de normas comportamentais exclui uma grande faixa da
população: não serve a todas as etapas da vida, desvalorizando, por exemplo, a sexualidade nos idosos; não serve a pessoas com outros objectivos
de vida – vida em comunidade por exemplo; não serve a pessoas com
algumas dificuldades físicas e, finalmente, no que aqui diz respeito, não
serve a pessoas com sentimentos e desejos diferentes daqueles que ali
são prescritos.
Os mecanismos de regulação da norma, apoiados em múltiplas teorias produzidas, perfilhadas ora por éticas religiosas (que, no caso da
Europa, culminariam nas práticas do Santo Ofício), ora pelo direito,
ora pela medicina, ora pela estatística, foram permitindo que se matasse,
prendesse, fizesse adoecer e discriminasse as pessoas que não cumpriam algumas daquelas regras. Recorde-se que ainda no século XIX
se condenaram pessoas por práticas sexuais não coitais, no cumprimento de legislações então vigentes, como por exemplo a do Reino
Unido; recorde-se que as mulheres inférteis foram e são ainda banidas
de algumas comunidades; que o adultério, por parte da mulher, leva
à lapidação em sociedades islâmicas; que o diagnóstico para as disfunções sexuais continua centrado na exigência de uma prática erótica
que se vai construindo numa ditadura através da ética do direito ao
prazer. Gays e lésbicas encontram-se entre os grupos mais fragilizados pela exclusão social e penalizados pela discriminação jurídica, médica
e religiosa.
Para a promoção de uma sociedade mais justa, é fundamental denunciar
e desmontar os modelos teóricos que perpetuam o modelo de exclusão e
que foram sendo desenvolvidos dentro das diversas áreas disciplinares.
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Assim, se importa que o levantamento da homofobia seja feito em qualquer
quadrante do tecido social, mais imperativo ele se torna entre os técnicos
de saúde mental porquanto, no contexto clínico em que as pessoas se encontram em situação de vulnerabilidade, o impacto do papel do terapeuta pode
ser ainda mais nocivo do que o de qualquer outro agente social, tal como o
efeito do seu discurso pode ser multiplicador, se atendermos ao peso de
que ele se reveste na opinião pública geral.
Será aqui apresentado um levantamento de configurações homofóbicas
que clínicos portugueses têm da sexualidade. Pretende-se, com a divulgação
deste material, ajudar a aumentar a consciência dos processos de discriminação em que se é cúmplice – e falo tanto dos terapeutas que, muitas vezes,
assimilam um conhecimento sem o questionar, como dos clientes, impossibilitados de se oporem a processos menos visíveis de opressão.
As configurações que se apresentam foram recortadas de discursos
produzidos no contexto de grupos de discussão, um contexto que possui
uma ampla validade inter-subjectiva e que permite colher atitudes, sentimentos, opiniões e percepções. Foram organizados grupos de discussão
constituídos por clínicos e grupos de discussão constituídos por clientes
gay e lésbicas (que alguma vez, por algum motivo, tivessem recorrido a
apoio terapêutico).
Embora tenha sido Kenneth Smith (1971) quem, pela primeira vez, usou o termo homofobia, é
habitualmente atribuída a George Weinberg (1972) a responsabilidade pela sua popularização.
Weinberg definia, então, homofobia como o pavor em estar em espaços fechados com homossexuais.
Mais tarde, em 1976, Gregory Lehne redefine o termo, passando homofobia a significar um medo
irracional ou intolerância relativamente à homossexualidade. Recentemente, Colleen Logan propõe,
em alternativa, a expressão preconceito homossexual (homoprejudice), baseando-se na definição de
preconceito de Aronson, segundo o qual se trata de uma “atitude negativa ou hostil para com um
grupo distinto de pessoas, baseado em generalizações resultantes de informação incorrecta ou
incompleta” (Logan, 1996: 32).

A comprová-lo, relativamente ao nosso país, refira-se como exemplo o facto público de, em
entrevista à SIC, em 16/9/1995, o então primeiro-ministro António Guterres ter afirmado publicamente: “a homossexualidade não é um aspecto que me agrade particularmente” e ter remetido para
a esposa, psiquiatra (como ele fez questão de realçar), a resposta à pergunta que lhe era colocada
sobre o seu entendimento da homossexualidade (Público, 1995, 17 de Set.). Lembre-se ainda que,
a propósito de um texto emitido em Diário da República a 6 de Janeiro de 1999, onde se definia a
Classificação Nacional das Deficiências e se integrava a homossexualidade como deficiência da
função heterossexual, a instância a que os movimentos de defesa dos direitos dos homossexuais
portugueses recorreram a pedir apoio para questionar esta decisão foi exactamente a Ordem dos
Médicos, que imediatamente pediu parecer ao Colégio de Psiquiatria (Público, 1999, 16 de Fev.).
Os três psiquiatras nomeados foram unânimes em considerar que a homossexualidade não “é doença”
nem “deficiência” nem “patologia, quer psicológica, quer física” (Público, 1999, 18 de Fev.).

A pesquisa sobre a homofobia em contexto clínico, de que aqui se expõem alguns elementos, foi
apresentada em 2001, na dissertação de doutoramento Discursos sobre a homossexualidade no
contexto clínico. A homossexualidade de dois lados do espelho (Moita, 2001).

A proposta de escutar os intervenientes no processo terapêutico – clínicos e clientes – satisfaz os
requisitos do processo conhecido por triangulação, uma das estratégias defendidas por vários
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Como o objectivo do estudo não foi investigar os discursos que se repetem, mas obter a maior variabilidade discursiva possível e identificar diferenças, tornou-se mais relevante para a selecção dos participantes um critério
de pertinência do que um critério de extensão, de forma a satisfazer a saturação da informação por representatividade.
Foram organizados cinco grupos de discussão constituídos por clínicos,
e três grupos de discussão constituídos por clientes. Relativamente aos
grupos de clínicos, o critério de heterogeneidade intra-grupos utilizado (por
forma a provocar diferenças e contradições) foi a idade (com amplitudes
por grupo de 10, 11, 20, 20 e 40 anos) e a formação teórica dos participantes (psicanalítica, comportamental, sistémica, biológica). O sexo dos elementos participantes foi o critério de heterogeneidade entre grupos. Pressupôs-se, a partir da bibliografia consultada, que ambos os critérios poderiam
ser lugar de uma produção de discursos distintos. Assim, foram constituídos um grupo de terapeutas masculinos, um grupo de terapeutas femininas
e três grupos mistos de clínicos. As reuniões ocorreram na Figueira da Foz
(no contexto de um congresso de Psicodrama), em Coimbra e em Lisboa.
Para os grupos de clientes, definiu-se como critérios de heterogeneidade intra-grupos o facto de todos terem finalizado o processo terapêutico, de estarem ainda em terapia e a idade; teve-se, além disso, o cuidado
de se escolher pessoas que tivessem tido apoio terapêutico em momentos
diferentes no tempo. O critério de heterogeneidade entre grupos foi também o sexo. Organizou-se um total de três grupos: um grupo de mulheres,
um grupo de homens e um grupo misto. As reuniões tiveram lugar em
Lisboa e no Porto. Em cada uma delas participaram entre cinco e oito
pessoas. A duração aproximada do encontro foi de hora e meia a duas
horas. As reuniões foram gravadas em cassetes audio e posteriormente
transcritas integralmente para papel, fornecendo a transcrição o corpus
para a análise posterior.
autores para procurar fornecer mais riqueza de informação (Hill et al., 1997; Stiles, 1993). Esta
estratégia aumenta a coerência dos resultados e a sua validade através de um processo de convergência, embora possam ser esperados diferentes resultados de cada perspectiva.

A saturação teórica alcança-se “quando a análise adicional já não contribui para a descoberta de
nada novo sobre uma categoria” (Valles, 1997: 356).

Uma vez que “dois grupos de composição semelhante discutindo sobre o mesmo tema produzem
um discurso monótono e redundante” (Ibañez ,1992: 280), determinadas as composições dos
grupos que pareceram convenientes, bastou um grupo ou dois para cada composição, de forma a
que a informação fosse completa para a compreensão do fenómeno.

A importância do tamanho do grupo deve-se às diferenças de interacção que se criam. Grupos
com mais de doze elementos são contra-indicados, devido à tendência para a formação de subgrupos. Por outro lado, mini-grupos (de três a cinco participantes) proporcionam um leque mais
fechado de informação e exigem de cada membro mais participação (Kruger, 1988).
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Foram utilizadas distintas formas de recrutamento dos participantes nos
grupos, embora a mais comum tenha sido o recurso a elementos-ponte (Ibañez,
1992), ou seja, os elementos escolhidos para recrutar os participantes nos
grupos foram quer sujeitos pertencentes a redes pessoais (de trabalho, de
amizade), quer organizações de defesa dos direitos de homossexuais, a quem
se pediu indicação de pessoas com características específicas da classe de
actuantes (Ibañez, 1992) de cada um dos grupos. Excepção a esta modalidade
foi a selecção dos participantes nos grupos de clínicos realizados na Figueira
da Foz, durante um congresso de Psicodrama: estes grupos foram organizados a partir de um contacto prévio com todos os congressistas, a quem se
enviou uma carta por correio, auscultando a disponibilidade de participar
no estudo, mediante o preenchimento do questionário que seguia em anexo
e cujos dados permitiram a selecção e a posterior constituição dos grupos.
O pedido feito aos elementos-ponte para a selecção dos participantes
nos grupos dos clientes foi o de indicação de pessoas homossexuais, com
as características do grupo a integrar, que alguma vez tivessem recorrido ao
apoio de um técnico de saúde mental (psiquiatra ou psicólogo), independentemente do motivo. Desta forma, o critério da homossexualidade dos
participantes foi num momento inicial definido pelos elementos-ponte.
Cada sessão foi iniciada com a introdução do tema, ficando de seguida
entregue ao grupo a orientação a assumir, bem como a construção do espaço
de resposta, os temas a desenvolver e a ordem dos mesmos. Pontualmente,
foram devolvidos alguns temas, com o objectivo ou de desenvolver aspectos
que se relacionavam com as preocupações da investigação ou de evitar distanciamentos com descrições excessivamente pormenorizadas, ou aparentemente irrelevantes.
Aos clínicos foi pedido que falassem dos clientes homossexuais, referindo
o que entendessem dever salientar, desfocalizando-se desta forma a atenção
sobre eles próprios. Aos clientes foi proposto que comentassem a experiência terapêutica de cada um, de forma a desfocalizarem a atenção, neste
caso, dos clínicos. O sentido de uma ligeira desfocalização do tema foi facilitar a espontaneidade do diálogo e diminuir possíveis resistências. Pediu-se
licença para gravar, com o objectivo de facilitar o trabalho posterior, garantindo-se o anonimato dos testemunhos.
No final das sessões, foi passado um questionário anónimo de levantamento de dados sócio-demográficos, com o objectivo de melhor caracterizar
os elementos constituintes dos grupos.
A tarefa dos elementos-ponte implicou vários procedimentos: desde a identificação ao contacto
e à avaliação da possível disponibilidade, até ao assegurar a presença no dia da reunião, mantendo-me em permanente informação.
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O questionário aplicado aos clínicos foi elaborado com base no questionário utilizado por Garnets et al. (1991) quando, em 1986, no contexto da
American Psychological Association, investigaram as tendências em psicote
rapia com clientes gay e lésbicas. É constituído pelos seguintes campos:
sexo, idade, formação académica, grau académico e ano em que foi obtido,
anos de prática clínica, informação sobre pós-graduações e modelos de
referência e, por fim, o número de clientes homossexuais, masculinos e
femininos que foram seguidos.
O questionário aplicado aos clientes foi construído com base nos questionários aplicados por Liddle (1996, 1997), nos seus estudos sobre terapia
com gays e lésbicas, nomeadamente sobre a relação entre a orientação sexual,
o sexo, as práticas de aconselhamento, o nível de satisfação referido e a
importância do processo de selecção dos terapeutas no nível de satisfação
com a terapia. Os campos que integram o questionário são os seguintes:
idade, profissão, grau de escolaridade, número de terapeutas procurados e
respectivo sexo, bem como o número de consultas, a data em que foi recebido apoio terapêutico pela última vez e os motivos de procura de apoio.
No caso específico da determinação da orientação sexual, variável apenas
analisada nos grupos de clientes, foi pedida a auto-identificação e pedido
também que se situassem na escala de Kinsey.10 Para evitar a etiqueta
“homossexual”, rótulo por vezes difícil de admitir em fases iniciais do processo de desenvolvimento da identidade homossexual, substituiu-se, no
caso dos sujeitos do sexo masculino, o termo “heterossexual” por “mulheres” e “homossexual” por “homens”, e no caso dos sujeitos do sexo feminino, “heterossexual” por “homens” e “homossexual” por “mulheres”.
Finalizados os grupos, a etapa seguinte foi transcrever para papel a gravação das falas produzidas na discussão, identificando e registando silêncios,
interrupções, repetições, que pudessem ser devidamente descodificados e
passíveis de uma atribuição de sentido, no contexto da situação de grupo.
A discussão de cada grupo resultou, em média, em cerca de 50 páginas
dactilografadas. Concluída a transcrição, a etapa seguinte foi fazer uma
análise de conteúdo, por referência às questões da investigação, aos dados
de outras investigações e às surpresas do texto.

Embora o modelo teórico de referência tivesse sido um critério de recrutamento, decidiu-se
integrar esta informação no questionário, quer para perceber a relação do modelo dominante com
outros modelos, quer para se obter a autodefinição.
10
Apesar da existência de vários modelos para a avaliação da orientação sexual (Coleman, 1988;
Klein, Sepekoff e Wolff, 1985), optou-se pelo modelo de Kinsey, à semelhança do que aconteceu
noutras investigações (Cass, 1984; Rubio, 1996).


A patologização da diversidade sexual | 59

Embora na análise feita aos discursos produzidos se tenham observado
configurações da sexualidade que podem ser enquadradas em modelos inscritos num paradigma social, como é o caso do modelo afirmativo gay 11, do
construcionismo social e da teoria queer, o que aqui se expõe é uma síntese
das configurações homofóbicas, defendidas por diversos modelos de leitura
inscritos no paradigma que patologiza a afectividade homo-erótica.
2. A patologização de uma expressão da sexualidade
2.1. Definindo a homossexualidade

Da análise dos discursos produzidos destaque-se o facto de existirem em
Portugal clínicos que interpretam negativamente a homossexualidade: ou
verbalizando-a explicitamente como “défice” ou “falha” (“é uma parafilia”,
“é um desvio sexual”, “é uma disfunção”; “é um processo anómalo de
comportamento [...], como muitos outros tipos de comportamento, como
a impotência”) ou considerando-a, do ponto de vista moral, como um
comportamento “contra‑natura” ou ainda comentando-a subterraneamente,
através de afirmações dúbias, de movimentos discursivos de ambiguidade,
ou mesmo de leituras bizarras, como aquela que considera a homossexualidade “uma forma de afirmação”, “um processo de fazer um movimento
de promoção” ou “um certo tipo de desporto radical”. Por vezes, a atribuição de um carácter negativo à orientação homossexual não seria nunca
reconhecida pelos terapeutas. É pelo nosso olhar e pelo olhar dos clientes
que esta imagem é devolvida. A exemplificar esta afirmação observe-se a
tentativa de procura de causas:
mas sobretudo o que [o terapeuta] queria saber era a relação com o meu pai, com o
meu irmão, muito a tentar saber se havia ali qualquer problema, qualquer coisa [...]
procurou não fazer juízos, procurou foi que eu analisasse um bocado
só houve uma parte, já quase no fim das sessões, em que [a terapeuta perguntou]
como é que era a minha infância... se foi isolada, se convivia mais com rapazes [ou
com] raparigas e aí é que fiquei assim um bocado [...] “será que tens um bocadinho
de preconceito ao fazeres-me essa pergunta?”
O modelo de terapia afirmativa gay constitui, na realidade, não um modelo teórico, mas um
conjunto de princípios que deverão orientar a prática terapêutica com clientes homossexuais,
particularmente com aqueles que apresentam dificuldades relativas à sua homossexualidade. Em
vez de diagnosticar, de tentar determinar os factores causais e de tentar a mudança da orientação
sexual, o objectivo do terapeuta que partilha esta perspectiva é ajudar os clientes a aceitarem a sua
orientação sexual.
11
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A análise da etiologia de um comportamento não implica necessariamente
uma visão negativa ou deficitária desse comportamento, no entanto,
enquanto as causas da heterossexualidade não forem um elemento de análise clínica haverá sempre uma diferença no valor atribuído a cada vivência.
É neste enquadramento que a tentativa de encontrar explicações para a
homossexualidade pode transmitir ao cliente a mensagem de que a homossexualidade é patológica. O cliente, por seu turno, instigado a apresentar a
sua história e, simultaneamente, porque influenciado pelas teorias mais
popularizadas sobre a etiologia da homossexualidade, torna-se, inconscientemente, cúmplice do posicionamento do terapeuta, segundo o qual a
homossexualidade é uma doença ou o resultado de um desenvolvimento
desadequado (McHenry e Johnson, 1993).
Refira-se ainda que, no caso de alguns clínicos, as posições de indiferença
em relação às sexualidades chegaram mesmo a ser contraditas, à medida
que a discussão se foi aprofundando. A título de exemplo, vale a pena assistir à sequência das falas de um clínico, que parte de uma posição de indiferença para, no final, assumir claramente o seu preconceito ao considerar
que a homossexualidade é “uma falha”:
[Um cliente] pôs uma questão curiosa logo de entrada. Logo na primeira consulta
perguntou-me “eu quero saber o que é que pensa disto da homossexualidade. Eu
sou gay”. Portanto, obrigou-me a definir-me face [à homossexualidade] e em termos
pessoais. Eu achei por bem definir-me em termos pessoais e clarifiquei que não era
aderente, mas que não tinha nada nem contra nem a favor, que não era uma questão
que me incomodasse
Quer dizer, não me venham com a treta de dizer que a homossexualidade é uma
normalidade! não consigo concebê-la dessa forma, face a isso como em relação a
muitas outras patologias enfim, há uma parte de mim que deseja sempre [que seja
heterossexual]… Quando eu vejo um gajo a descompensar, eu também, no mínimo,
desejo que ele não descompense, [...] há uma parte de mim enorme que deseja que
ele não descompense e acho que a questão que ponho em relação à homossexualidade
é a mesma. Quem me dera que o tipo não fosse psicótico.
Quer dizer, mas eu tenho um preconceito, tenho um preconceito que é: “por alguma
razão ele tem uma pila! Não?”
Eu não consigo entrar no “isto aqui é tudo normal”, não! Há uma área que não
funciona, há uma área que não funciona, pode é ser menos ou mais perturbador,
não é? Mas não consigo pôr-me na posição de dizer “está tudo bem, é homossexual
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e está tudo bem”, não, “se é homossexual, algo não está bem”. É a posição básica
em que eu me sinto.
Há sempre uma falha, uma falha narcísica, claro!

Se a procura das causas de um comportamento não implica necessariamente uma visão negativa ou deficitária desse comportamento, uma interpretação do comportamento como patológica leva obrigatoriamente à
análise da sua etiologia. A discussão entre os participantes nos grupos de
discussão sobre as causas da homossexualidade manteve-se, tal como em
finais do século passado, em torno da dicotomia inato/adquirido, sendo
defendidas posições que a entendem como resultado de factores psicológicos – causas relacionais e factores de aprendizagem – de factores bio
lógicos, ou ainda de causas multifactoriais, sempre insistindo na dimensão
patológica da homossexualidade.
2. 2. Explicando a homossexualidade: Teses etiológicas
2.2.1. Transgressão dos papéis de género dos modelos de identificação

Dentro do paradigma patológico a abordagem psicanalítica foi a que surgiu
articulada de uma forma mais clara, tendo sido explicitamente referida por
um terapeuta a constelação familiar de uma mãe possessiva e/ou um pai
ausente como responsável pelo desenvolvimento da homossexualidade:12
[O desenvolvimento da homossexualidade] tem a ver com a relação, provavelmente
com a figura de identificação que se teve ou não [...], mãe possessiva, ausência de
pai; neste rapaz teve claramente a ver com a mãe [...] possessiva [...], a ausência
do pai, que não foi física, mas foi um pai ausente da relação. Fez a orientação
desde muito cedo, não teve uma figura masculina para se poder identificar e por
uma necessidade, provavelmente, de uma outra ancoragem, é a figura da mãe que
ele procura.

Ainda dentro desta abordagem, e utilizando a mesma gramática de leitura – a necessidade de papéis de género rígidos –, justificou-se o facto de
se considerar uma maior existência de pessoas homossexuais, devido ao
facto de “cada vez mais a identificação [com o progenitor do mesmo sexo]
ser mais rara”.
Refira-se que este modelo foi desenvolvido pelo psicanalista norte-americano Sandor Rado,
em 1940.

12
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Esta leitura da necessidade de modelar papéis de género rígidos para a
construção de uma identidade saudável (que por sua vez deverá ser constituída por igual rigidez) permite, neste caso, regular duplamente a ordem
social fundada na dicotomização dos géneros: patologiza uma forma de
sentir (a afectividade homossexual) e considera que este “desvio” é, por seu
turno, consequência de um “desvio” inicial protagonizado pelos progenitores, o que se traduziria num processo de desvio em escalada. É assim que,
no primeiro exemplo, a presença de uma mãe dominadora representa uma
violação ao papel reservado às mulheres que, também no exercício da maternidade, se deverão manter submissas e ternas; em contrapartida, o papel
reservado ao pai, de exercício e representação da autoridade, é, também
aqui, transgredido, pela ausência deste.
2.2.2. Uma falha no processo de desenvolvimento

Outra leitura enquadrada pelo modelo psicanalítico foi a associação da
homossexualidade a um tipo de estrutura de personalidade: uma personalidade narcísica ou, ainda, uma estruturação paranóide ou borderline da
personalidade que, “pelo sofrimento que provoca, encontra a sua expressão
através da homossexualidade”:
É um problema da estrutura da personalidade, do desenvolvimento e maturidade da
personalidade.
muitos movimentos de projecção [associados à homossexualidade] e uma grande
rigidez [...], uma maior dificuldade que andará ali à volta daquilo a que chamaria
uma estrutura de tipo “borderline”, “narcísica”
[a homossexualidade é] uma falha narcísica

“[A psicóloga] explicou-me que havia um caminho, que [ou] nós evoluíamos ou ficávamos na homossexualidade”, afirmou um cliente. Um entendimento da afectividade homossexual como uma paragem no processo de
desenvolvimento, ao desvalorizar o sentimento, instala mal-estar no sujeito,
levando-o a uma procura incessante de transformação e criando um contexto para intervenção.
Por sua vez, esta “estruturação da personalidade” em falha foi considerada
responsável pelo que se defendeu ser uma maior dificuldade em estabelecer
relacionamentos afectivos com continuidade, entendimento que corresponde
a um discurso que faz equivaler uma boa integração da sexualidade a relações “duradouras estáveis e permanentes”. Assim, a existência de relacio

A patologização da diversidade sexual | 63

namentos vários e pouco duradouros foi equacionada pelos clínicos como
uma incapacidade afectiva, quando não sintoma de patologia, ao passo que
os clientes a referiram como uma preferência, defendendo múltiplas formas
de viver relações afectivas, independentemente da orientação sexual.
Uma posição que lê a preferência por relações ocasionais e a falta de
interesse em perspectivar relações duradouras como uma incapacidade
poderá estar associada a uma dificuldade em aceitar padrões de vida menos
normativos, tanto mais que existe, neste caso, um duplo estigma – o da
homossexualidade e o da promiscuidade – e ainda o preconceito de que
homossexualidade e promiscuidade se relacionam, como, de resto, foi
possível observar nos discursos dos clínicos.
2.2.3. Uma aprendizagem desadequada

A homossexualidade foi também interpretada como resultado de uma
aprendizagem e explicada pelas teorias da aprendizagem: com a insatisfação,
no caso da mulher, do relacionamento com homens; com um encontro
casual que foi gratificante e que, pela lei do efeito, se procura repetir; com
a influência da publicidade e da comunicação social – considerando-se que
alguns slogans tinham uma função sedutora e, por isso, prejudicial, por
promoverem a homossexualidade:
também tem a ver com o modo como a história e a cultura marcaram negativamente
a sexualidade da mulher, quer dizer, a mulher, ao longo de tantos anos, aprendeu mal
a viver a sexualidade e, depois, tem uma má aprendizagem com os homens (alguns
homens) e fica tão marcada que mais facilmente se orienta a viver com uma mulher
é possível numa sociedade urbana uma mulher destas [mulheres com grandes sentimentos de agressividade contra os homens] ir a um bar onde elas [mulheres homossexuais] se encontram, e ter uma relação [...] quase recreacional que as faz voltar a
gostarem um pouco mais delas
também se pode explicar [a homossexualidade] como um condicionamento, houve,
por exemplo, uma experiência homossexual que foi gratificante por acaso e depois
manteve-se esse padrão, como qualquer adição
outra coisa são os espectáculos que são tão badalados e tão valorizados e tão mediatizados, isso pode alterar a orientação nos jovens, não alterar no sentido cultural [...]
porque podem usar um comportamento que é moda, porque é falado, porque é
provocatório, porque é anti-qualquer coisa, e no fundo estão a ir um pouco contra
eles próprios
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o anúncio das coisas da SIDA mostrava a adolescente e mostrava dois adolescentes
rapazes, em que se via claramente o que havia ali, e eram adolescentes, até me questionei um bocado

Todas estas interpretações partem do princípio de que existe apenas uma
aprendizagem adequada da sexualidade e de que, no caso da homossexualidade, essa aprendizagem seria feita de uma forma desajustada. Foi esta
leitura que justificou, e porventura justifica, intervenções terapêuticas de
índole comportamental, de que são exemplo as abaixo descritas:
O médico às tantas propôs-me fazer a terapia comportamental com reflexos condicionados, mostrando-me fotografias de homens e mulheres nuas. De seguida levava
electrochoques – já lá vão vinte e tal anos, eu tinha cerca de 20 anos, neste momento
tenho 48 [1978].
Nos anos 1980, no meu serviço [...] vi uma coisa aversiva para tentar recondicionar
ou descondicionar [...] o caso de uma freira, que era lésbica e se tinha uma coisa que
a punha louca eram as mamas!... e então o tratamento para fazer o descondicionamento [...] mostravam-lhe uns cartões – ela detestava fezes – a saírem fezes pelos
mamilos [...] fazia parte de uma técnica, obviamente, muito corrente, não tinha
estímulos eléctricos, mas tinha outro tipo de estímulos... de fantasia.

Segundo os testemunhos dos clínicos e clientes participantes nos grupos
de discussão estas técnicas aversivas já não são praticamente utilizadas, porque, como disseram alguns terapeutas, os seus resultados não corresponderam aos objectivos: se, nalguns casos, podia observar‑se um aumento de
comportamentos heterossexuais, a conversão da orientação homossexual
do cliente em heterossexual não era conseguida, pois, apesar de tudo, os
comportamentos homossexuais mantinham-se. Veja-se, a título de exemplo,
a transcrição seguinte do discurso de um terapeuta acerca da avaliação de
uma terapia aversiva:
Eu continuo a ver alguns desses homens [que fizeram o “tratamento” com técnicas
aversivas]. A um deles perguntei-lhe “então e aquele tratamento que fizemos?”, ele
disse-me assim “Ah! Olhe, você acha que não teve efeito nenhum. Eu devo dizer‑lhe,
que durante aí uns dois ou três anos, todas as mulheres que me apareciam à frente
aquilo ia tudo raso – mas nunca deixei de gostar de homens.”

Todavia, paradoxalmente, o uso de intervenções comportamentais
não deixou de ser defendido para “casos em que a homossexualidade não
fosse considerada a orientação dominante”, casos de pessoas “que tenham
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uma motivação muito forte para acabar com um tipo de homossexualidade ou de comportamento homossexual e que sejam heterossexuais
dominantes”:
Recordo-me pelo menos [de] dois [homens] que vieram pedir ajuda exactamente
para esse problema [de comportamentos homossexuais]. É o caso de um homem
casado [...], uma pessoa diferenciada, mas que tinha comportamentos homossexuais,
do tipo do homossexual envergonhado que vai aos urinóis, e que engata nos urinóis
etc., e a determinada altura a mulher descobre e diz-lhe: “ou acabas com isso ou o
casamento acaba”. E é nessa altura que ele vem pedir ajuda e portanto aí fez-se
o tratamento. De resto, esses dois casos [...] foram tratados, ele e um outro caso
semelhante a este foram tratados com a técnica que nós designamos como dessensibilização encoberta

Parece esboçar-se, assim, uma diferença de interpretação entre o que se
considera ser homossexualidade exclusiva (“não tratável”, antes objecto de
aceitação) e esse “certo tipo de homossexualidade”, apanágio de pessoas
com um comportamento heterossexual considerado dominante. Esta posição faz pensar na valorização que é feita de uma orientação exclusiva, facto
que, aliás, foi comentado por uma terapeuta:
nós acabamos por fazer uma coisa, já repararam, que é assim, é quase como se achássemos que tanto faz, mas tem é que se definir

Por outro lado, a defesa de intervenções comportamentais para as situa
ções referidas revela uma crença, por parte do terapeuta, de uma maior
possibilidade de mudança, quando os comportamentos homossexuais
coexistem com comportamentos heterossexuais. Aqui, a homossexualidade foi interpretada como uma variável contínua e definida a partir de
comportamentos sexuais: no eixo homossexual/heterossexual, uma maior
proximidade da heterossexualidade implica uma maior possibilidade
de reversão.
Durante a discussão, na reflexão em torno desta questão, o único factor
questionado foi a orientação sexual e foi esse factor, como se observa na
transcrição do discurso, que constituiu o critério de “tratamento”. Todavia, o que aqui poderia ter sido problematizado era a necessidade de controlo de outra norma: a da exclusividade de relacionamentos afectivo-sexuais. A omissão desta problematização poderá denunciar uma
hierarquia de “factores desviantes”, onde a homossexualidade será considerada mais desviante do que a não exclusividade.
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2.2.4. Uma determinação biológica

A homossexualidade explicada com base no modelo biológico também
surgiu na discussão. Contudo, em face de tantas teorias biológicas já construídas, saliente-se que os terapeutas denunciaram a vulnerabilidade dessas
teorias, trazendo para o debate os factores biológicos apenas quando em
simultâneo com outros:
A tese hormonal, a mim, faz-me sentido como estando sempre presente [...], acho
que há possibilidade de ela surgir ou não, e isso aí é muito cultural. As hormonas
como factor predisponente e as questões culturais de tolerância social como factores
desencadeantes.
[Há] factores genéticos, de imprinting, hormonais e também de aprendizagem.
E quantas vezes os factores de aprendizagem não estão a mascarar factores biológicos
que seriam determinantes, se a vida não tivesse condicionado a orientação de outro
modo
Temos que pensar nos estudos biológicos de formação do cérebro durante a gravidez
pelas hormonas sexuais, não é? Há pessoas que têm coisas dessas publicadas que
poderão eventualmente explicar algumas situações onde a coisa é mesmo muito
definida [...] agora, eu, pessoalmente, acredito que pode haver experiências precoces
da primeira infância que passam a ser determinantes e depois toda a aprendizagem
noutras situações de vida.

Pode inferir-se daqui que nenhuma das teorias ancoradas na biologia
ganhou uma expressão significativa – o próprio facto de a replicação de
todos estes estudos nada ter provado de conclusivo permite refutar qualquer uma delas.
Observe-se, a este propósito, uma afirmação que merece uma especial
reflexão, sobretudo se pensarmos nos riscos do aproveitamento político:
“se se descobrir que a homossexualidade é um cromossoma, então (...) a
homossexualidade será uma doença”, afirmou uma terapeuta. O facto de
a homossexualidade poder eventualmente ser determinada geneticamente
não implica que ela tenha configurações patológicas. Ora o que se verifica
aqui é uma relação causal, resultado de preconceito (a noção de que a
homossexualidade é algo negativo). Aproveita-se, assim, a questão genética
para reforçar a ideologia de doença: acha-se que até geneticamente há uma
norma e que as possibilidades de mutações diferentes dessa norma significam, porque desvios, uma patologia. Será, afinal, transformar uma norma
puramente estatística numa norma que organiza uma ordem social.
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3. Uma cortina menos visível: O heterossexismo13

Interpretar o mal-estar dos clientes como um pedido de mudança da sua
homossexualidade e negar a homossexualidade dos clientes são posições
que merecem ser aqui destacadas, pelo que revelam de heterossexismo.
Comece-se por reflectir sobre o facto de alguns clínicos, falando dos
motivos que levaram os clientes às consultas, apontarem uma mudança entre
o que se passava nas décadas de 1970 e 1980 e a situação actual, relativamente à interpretação da homossexualidade:
Em 1970 devo ter visto vinte e tal homossexuais masculinos e todos eles desejavam
a mudança para a heterossexualidade [...]; a partir dos anos 80 raramente tenho
alguém que venha pedir a reversão da orientação, há mais de dez anos que não tenho
ninguém a pedir a reversão.

É significativa a influência do terapeuta nas decisões do cliente, como refere
Davison (1991), ao considerar que os terapeutas parecem ser capazes de fazer
os clientes desejarem o que está disponível e o que eles acham que os clientes
deveriam desejar.14 Para Davison, os problemas psicológicos são, na maior
parte, construções dos clínicos, que assim orientam a sua interpretação numa
direcção: a homossexualidade é vista como a fonte do problema e, consequentemente, o pedido é lido como desejo de mudança da orientação sexual. Um
excelente exemplo ilustrativo deste processo é a seguinte fala de um cliente:
O médico entendia que eu devia deixar de ser homossexual, uma vez que não me
sentia bem naquele papel, e propôs-me fazer a terapia comportamental. Na altura
eu sentia que era aprovado e que ele me aceitava, mas [...] havia sempre a perspectiva
de ele me querer mudar, até porque eu não sabia bem, sentia-me tão mal, tão mal na
pele de homossexual [...] que ele se calhar [...] achou que era melhor assim, fazer a
terapia com aqueles choques eléctricos. Nessa altura estava muito em voga.
Heterossexismo foi um termo proposto por Stephen Morin em 1977, significando as crenças e
atitudes que não atribuem o mesmo valor aos estilos de vida entre pessoas do mesmo sexo e entre
pessoas de sexos diferentes. De uma forma geral, o termo é utilizado para referenciar o sistema
ideológico que nega, denigre e estigmatiza qualquer forma de comportamento, identidade, relacionamento ou comunidade não heterossexual. É, ainda, usado para caracterizar os preconceitos
heterossexuais contra homossexuais bem como os comportamentos baseados nestes preconceitos – sugere paralelismo entre o sentimento anti‑gay e outras formas de preconceito como o racismo,
o antisemitismo ou o sexismo. Um dos efeitos pragmáticos do heterossexismo é a necessidade de
indivíduos homossexuais passarem por heterossexuais (Herek, 1996).
14
O papel dos factores subjectivos na percepção e na resolução de problemas tem sido reconhecido,
e demonstrado em psicologia experimental, desde os trabalhos de Wundt, e confirmado na psicolo
gia cognitiva (Bruner e Goodman, 1974) e na ciência cognitiva actual (Neisser, 1976). Da mesma
forma, Kuhn (1962), na sua análise epistemológica, compara explicitamente os paradigmas em
ciência com viés perceptivos, que afectam a forma como os dados são recolhidos e mesmo definidos.
13
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O que levou o cliente à consulta foi a ansiedade e o profundo desconforto
consigo próprio e com os outros; todavia, como ele próprio acrescenta, a
proposta de alteração da orientação sexual surgiu por parte do terapeuta,
não dele. O que aqui encontramos é a transformação do desejo na percepção do desejo do outro: se, por parte do cliente, existe a percepção do desejo
do terapeuta e uma tentativa de corresponder a esse desejo, verifica-se igualmente, por parte do terapeuta, a tentativa de corresponder ao pedido que
ele projectara no cliente. Como num jogo de espelhos, terapeuta e cliente
recebem as imagens de si próprios, projectadas no outro. É como se a percepção do terapeuta orientasse o pedido, através da expectativa que ele
próprio (terapeuta) cria.
Uma outra estratégia, que pode ser relacionada com o desejo dos clínicos
de que o cliente seja heterossexual e que só aparece referida nas falas dos
clientes, é a da negação da homossexualidade:
A psiquiatra, a primeira vez que me viu, passados cinco minutos de estar comigo
estava-me a dizer que eu não era nada homossexual, que estava deprimida porque o
que eu gostava era de homens. Portanto, a minha orientação sexual era heterossexual
e não homossexual.
[A terapeuta] veio logo com a conversa da homossexualidade, dizendo que realmente
não me via a mim como homossexual, via-me mais como heterossexual, portanto
aquela conversa do costume [...] [de] realmente tentar‑nos convencer que nós não
somos homossexuais, somos mais heterossexuais.
O primeiro médico disse que era uma fase por que eu estava a passar.
[O meu terapeuta disse-me] “ó pá, isso não é nada! Isso não é absolutamente nada!
Eu vou-te receitar aqui [...] umas casas de dança e umas pensões e tu vais assim a
umas lojas, vais falar às balconistas. Tenta engatar umas...”. Depois disse-me “vem
daqui a seis meses, vais voltar e vais ver que resultou” [...]. Deu‑me dicas para uma
possível procura do lado heterossexual.
[O meu terapeuta] disse-me “olhe, em relação a isto não se preocupe, você não tem
estrutura de homossexual!” [...] e disse-me mais: “se o seu marido fosse uma pessoa
mais meiga... e é isso que você tem que tentar encontrar... se ele for uma pessoa mais
meiga, eu estou convencido que essas coisas lhe passam” [...] e até me disse: “olhe
para si, veja-se ao espelho!”. Eu, na altura, tinha cabelo comprido, caracóis e tudo,
de maneira que devia ser [heterossexual]...
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Esta estratégia de negação da homossexualidade do cliente (apenas
referida pelos clientes), observada quer quando a homossexualidade era
o motivo de procura de apoio, quer quando não o era, pode revelar mais
do que uma medida terapêutica: na realidade, será a expressão do desejo
do clínico. Se essa estratégia revela a dificuldade em lidar com a homosse
xualidade, ela é ainda um indicador de heterossexismo, no sentido em que
genuinamente se aceita que o bem-estar do cliente e a sua adaptação social
dependem da orientação heterossexual. Para alguns clientes, e durante
um “muito curto prazo” esta negação da homossexualidade  foi inicialmente sentida como tendo sido motivo de “alívio”, de “descanso”, tendo,
todavia, sido posteriormente avaliada como “traumatizante”, “terrível,
terrível, terrível”:
[D]isse-me “[...] não se preocupe , você não tem estrutura de homossexual”. A princípio, fiquei muito descansada, respirei fundo [...] no fundo, eu quis ouvir aquilo
que ele me disse, aquilo sossegou-me. O que é certo é que a coisa foi piorando,
piorando, piorando, piorando [...]. A forma como isto foi aceite, eu acho, para mim,
pelo menos, foi profundamente traumatizante. [...] Obviamente que a pessoa depois
internaliza a culpa, não é? Começa é a pensar “a culpa é minha”. [...]. Eu estive [...]
quase à beira do suicídio [ano de 1988].

À semelhança do que é referido por Liddle (1997) e Rudolph (1989) nos
seus estudos, também entre os clientes homossexuais portugueses há um
sentimento de que a ignorância e o preconceito dos clínicos relativamente
à homossexualidade são os responsáveis pela insatisfação que eles, como
clientes, sentem com posições assumidas por alguns terapeutas.
4. Notas finais
Podem retirar-se algumas conclusões desta investigação. Os discursos dos
clínicos portugueses participantes no estudo assemelham-se àqueles que
são referidos em estudos realizados noutros países, entre os quais o Reino
Unido (Annesley e Coyle, 1998), a Suíça (Frossard, 2000) e os Estados
Unidos da América (Garnets et al., 1981; Graham et al., 1984; Liddle,
1996, 1997).
Também entre os terapeutas portugueses, tal como entre os terapeutas
dos estudos enunciados, a homossexualidade ainda surge configurada como
um défice, e, embora muitas vezes não seja claramente afirmado, detecta-se
essa configuração através da defesa de modelos etiológicos que a consideram o resultado de “uma falha no processo de identificação” ou “uma falha
narcísica”, através da veiculação de preconceitos, como, por exemplo, a
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(in)capacidade de envolvimento amoroso das pessoas homossexuais, particularmente dos homossexuais masculinos, ou através da negação da orientação homo‑erótica: “é uma fase”, “você não tem estrutura de homossexual
[...] olhe para si, veja-se ao espelho”.
O facto de o modelo patológico da homossexualidade ter tido expressividade nos discursos de alguns clínicos é um indicador de que entre a comunidade terapêutica portuguesa ainda existem preconceitos que podem conduzir a terapias desajustadas e a enviesamentos na avaliação dos clientes.
Este entendimento, entre outros, explica que os clientes tenham detectado
no processo terapêutico uma preocupação com a procura da génese da sua
homossexualidade, ou que se tenham sentido objecto de alguma condenação, ainda que nem sempre de uma forma explícita.
Na análise aos discursos dos clientes, a presença do heterossexismo dos
terapeutas tornou-se clara – negar os sentimentos homo‑eróticos, como
alguns terapeutas fizeram, é construir como padrão ideal a heterossexualidade e devolver ao outro esse padrão. Assim, uma identificação importante
foi a detecção no discurso dos clínicos não tanto de homofobia, mas sobretudo de heterossexismo, o que é mais difícil de combater e erradicar, porquanto aí, ao poder confundir-se com tolerância – e tolerância comporta
na sua génese desigualdade, já que perpetua escalas de poder –, é menos
visível a localização do preconceito.
É de notar que a interpretação da homossexualidade como um défice
não é obstáculo a que os terapeutas se preocupem genuinamente com o
bem-estar do cliente e tentem auxiliá‑lo a viver com a sua orientação sexual,
sendo muitas as avaliações positivas feitas pelos clientes, da intervenção
terapêutica. No entanto, deve questionar-se que tipo de impacto terá a
intervenção de um terapeuta que, ainda que considerando a homossexualidade um défice e afirmando que as pessoas homossexuais têm o direito
de viver bem com esse défice, interpreta o sentimento de bem-estar do
cliente homossexual como uma atitude de defesa.
Este duplo padrão poderá provocar no cliente uma posição de “double
bind” (Watzlawick, 1967), enclausurando-o numa situação paradoxal e circular do tipo “ajudo-te a ser feliz, embora a tua condição de homossexual
te impeça de o seres”. Assim, o cliente procurará essa ajuda recorrentemente,
estabelecendo uma relação de causa/efeito entre o seu mal-estar e a sua
orientação sexual; a validação (quando não a atribuição) pelo terapeuta
deste tipo de raciocínio pode centrar de tal forma o foco de intervenção na
homossexualidade (na sua génese), que o cliente se detenha, em cumplicidade com o terapeuta, nesse mesmo foco e dele não saia nunca – porque
em torno desse foco incessantemente se moverá.
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A análise aqui apresentada reforça a consciência do muito que ainda há
por fazer no combate à discriminação, na defesa do direito à plena vivência
dos afectos e da sexualidade em toda a sua plasticidade; do muito que ainda
há por fazer, retomando o poema de Jorge de Sena citado em epígrafe, na
promoção da dignidade humana. Para que finalmente se possa, como se
lê no mesmo poema, “amar o […] semelhante com o que ele [tem] de
único/de insólito, de livre, de diferente”.
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“Do anel à aliança”:
Sentido dos iguais e emancipação pessoal
na psicologia das sexualidades
Sistematizando alguns processos subjacentes ao desenvolvimento psicológico da
identidade (sexual), este artigo propõe uma Análise Psicossocial Crítica das sexualidades
contemporâneas. A partilha vivencial da opressão nos contextos dos “iguais” é subli
nhada pelos autores como dimensão nuclear do desenvolvimento identitário. Mais se
propõe esta partilha como potenciadora de uma conciliação conceptual entre a abor
dagem psicológica das identidades sexuais e as propostas Queer a respeito das sexua
lidades. Em conclusão, são apresentadas as implicações dessa conciliação para o
desenvolvimento do sujeito nos múltiplos contextos de negociação relacional das
sexualidades “minoritárias”, enfatizando a complexidade psicológica necessária à
emancipação pessoal no seio destes contextos.

A homossexualidade e o ou a homossexual são instâncias que pré‑existem ao
nosso debate, de cuja definição e de cuja existência temos podido fazer parte,
porque essas instâncias já existiam antes de nós. O mito da não-identidade, a
crença de que os e as homossexuais não partilham identidade alguma, é tãosomente isso: um acto de fé. Pode ou não estar-se de acordo com o que o termo
“homossexualidade” implica, mas é absurdo pretender que não existe e que não
influi na vivência que cada um tenha de si mesmo a nível pessoal e/ou colectivo.
Ricardo Llamas e Francisco Javier Vidarte (1999), Homografias

Se, por um lado, a actual multiplicidade de olhares analíticos sobre o con‑
ceito de “identidade” promete ampliar a leitura deste conceito, por outro,
promove frequentemente um facilitismo na sua abordagem e conduz a uma
O presente artigo resulta de investigações financiadas pela FCT – Fundação para a Ciência e
a Tecnologia, através de uma bolsa de doutoramento atribuída ao primeiro autor no âmbito do
III Quadro Comunitário de Apoio (SFRH/BD/2835/2000) e do projecto Concepções e práticas
de cidadania: O papel do desenvolvimento psicológico, das experiências de vida e da discriminação
social (POCTI/41310/PSI/2001), com coordenação científica da segunda autora.
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pluralidade de interpretações no seio das quais é difícil situarmo-nos (e.g.,
Berzonsky, 1994; Costa, 1991; Kroger, 1989; Schachter, 2002; Schwartz,
2002). Partindo da Teoria Psicossocial do Desenvolvimento, este artigo
sistematiza alguns processos subjacentes ao desenvolvimento psicológico
da identidade (sexual) e o papel que, neste referencial teórico, os “iguais”
assumem como elementos potenciadores da emancipação pessoal. De
seguida, atendemos a algumas propostas mais recentes de abordagem da
identidade, com vista à fundamentação do que aqui designaremos por
análise psicossocial crítica das sexualidades. Entre um aqui e um além da
identidade – espaço representado pela conciliação entre as perspectivas
identitárias e a Teoria Queer – damos a perceber, em momento posterior,
de que forma os “iguais” permanecem cruciais a um sentido de si, recor‑
rendo-se a alguns excertos discursivos de sujeitos auto-identificados como
“homossexuais” para ilustração da construção psicológica das identidades
(homo)sexuais. Em conclusão, são apresentadas as implicações da conci‑
liação entre as propostas identitárias e pós-identitárias para o desenvolvi‑
mento do sujeito nos seus múltiplos contextos de negociação relacional,
enfatizando-se as progressivas complexidade, diferenciação e integração
psicológicas inerentes às sexualidades contemporâneas.
1. Nós com os outros. A Identidade como núcleo psicossocial do desenvolvimento psicológico
A Erikson (1963, 1968, 1980) se deve a seminal abordagem psicológica do
conceito de “identidade”. Integrando este conceito como um sentimento
subjectivo de unidade pessoal e de continuidade temporal, a Teoria Psicos‑
social do Desenvolvimento, proposta pelo autor, permanece relevante para
a compreensão do desenvolvimento da identidade na teia das configurações
sociais e culturais em que hoje nos situamos. O espaço e o tempo de cada
um de nós dependem, segundo esta teoria, de uma sistemática e processual
(re)adaptação aos múltiplos contextos da existência humana, bem como da
manutenção de um sentido individual (e, por isso, único) das experiências
de vida e da integração dos papéis sociais que sustentam a organização
cultural destas experiências.
O desenvolvimento psicológico da identidade – assim é entendido como
psicossocial – ocorre, segundo o pensamento eriksoniano, em dois planos
contextuais que se intersectam: o contexto daqueles que vamos sentindo
como nossos “iguais” e o das propriedades históricas, culturais e institu‑
cionais do corpo social em que vamos existindo. O primeiro destes planos
é o da possibilidade, por um lado, de se estabelecer partilhas e, por outro,
de se criar oportunidades que, no curso da vida, promovem uma autonomia
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progressivamente mais consciente e integrada: “a identidade de uma pessoa
ou de um grupo pode ser correlativa à de uma outra pessoa ou de um
outro grupo e a necessidade de obter uma identidade é sempre sinónimo
de uma emancipação interior, psicológica, pessoal” (Erikson, 1968: 18;
itálico nosso).
Ao conferir significados temporalmente continuados às experiências
vitais e ao perceber-se, numa complexidade crescente, como avaliador do
e avaliado no contexto relacional, o sujeito edifica um sentido de si, que
está em constante reformulação: mais do que ser, o sujeito vai sendo ele
mesmo. Daqui decorre que a construção da autonomia pessoal é sempre
a construção de uma autonomia interdependente: “o desenvolvimento pes‑
soal, de facto [...] não emerge unilateralmente, é antes um processo de
construção na interacção dos indivíduos com os outros [e] parece, pois,
depender da qualidade das interacções entre indivíduos nos diversos con‑
textos de vida” (Soares e Campos, 1985: 153).
No plano da cultura e da história, a Teoria Psicossocial do Desenvolvi‑
mento faz depender a construção identitária de moratórias socializantes
que ora podem promover, ora podem dificultar (se não mesmo impedir)
um desenvolvimento integrado da identidade. São as “moratórias de orien‑
tação humanista” as que possibilitam ”um sentimento de identidade […]
fundado na experiência da saúde social e da solidariedade cultural […],
experiência que contribui para afirmar um sentimento de humanidade”
(Erikson, 1963: 380). O mesmo é dizer que estas moratórias estabelecem
modelos de socialização capazes de fomentarem uma consciência ideológica
e de propiciarem ao sujeito um investimento pessoal em projectos de coope
ração e de relações solidárias com os outros.
A identidade resulta, em suma, como “um processo ‘situado’ no coração
do indivíduo, bem como no coração da sua comunidade, processo que funde,
na prática, uma identidade [complexa e dialéctica] a partir destas duas
identidades” (Erikson, 1968: 18). A interacção entre o psicológico e o social,
entre o crescimento pessoal e a história, apenas pode conceber-se como
Guacira Lopes Louro metaforiza este processo continuado de (re)construção da identidade,
dizendo: “o motivo da viagem [identitária] altera-se a meio do caminho [...]; os sujeitos podem até
voltar ao ponto de partida mas são, em alguma medida, ‘outros’ sujeitos, tocados que foram pela
viagem, [...] num processo que se caracteriza por constantes desvios e retornos sobre si mesmo,
um processo que provoca desarranjos e reajustes, de tal modo que só o movimento é capaz de
garantir algum equilíbrio ao viajante” (2004: 13).

A expressão “moratória” remete, nesta teoria, não apenas para a dilação temporal necessária à
solidificação dos processos psicológicos subjacentes ao desenvolvimento da identidade, mas tam‑
bém para “uma margem de opções diversas acordada pela sociedade” (Erikson, 1968: 164) e que
exige ao sujeito a realização de escolhas que se prendem, por exemplo, com domínios ideológicos,
com o desempenho de papéis sexuais ou com a realização profissional.
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uma relativização em que um e outro destes planos deixa de ter uma demar‑
cação estanque para, então, se mesclarem no que vai constituindo o desen‑
volvimento identitário.
2. E depois de Erikson? Subsídios para a compreensão contemporânea da
identidade
A integração de múltiplos papéis sociais que dão base à organização psi
cológica das experiências vitais remete, em Erikson, para o desenvolvimento
de um sentido de pertença geográfica e historicamente coerente: família,
comunidade, moratórias, figuram como contextos de identificação e de
diferenciação que vão (re)definindo a identidade ao longo da vida.
Numa análise de cariz sociológico e remetendo para a modernidade tar‑
dia, a contextualização da identidade é recuperada por Anthony Giddens
(1997). A experiência subjectiva ou auto-identidade (conceitos que em
Giddens são equivalentes), é situada numa interface entre, por um lado, o
domínio da existência individual e, por outro, as actuais influências da glo‑
balização: “ao forjarem as suas auto‑identidades, e independentemente do
carácter reduzido dos contextos específicos da sua acção, os indivíduos
contribuem para, e promovem directamente, influências sociais com con‑
sequências e implicações globais” (Giddens, 1997: 1-2).
A modernidade desenha-se, então, enquanto cultura de risco em que a
auto-identidade se constrói reflexivamente numa vasta possibilidade de
opções: percepção e avaliação destes riscos são problemas com que o indi‑
víduo se debate recorrentemente. Os elementos que compõem a cultura de
risco relevam, em sentido complementar ao que sistematizámos sobre a
Teoria Psicossocial do Desenvolvimento, uma dimensão contributiva para
o situar contemporâneo da elaboração (tanto colectiva, quanto pessoal) da
identidade e dos processos que lhe imprimem forma e sentido organizador:
riscos de destruição maciça, de catástrofe ecológica, de emergência de ideo
logias políticas totalitárias ou de colapso económico fragmentam o corpo
social e tornam a identidade um “empreendimento organizado reflexiva‑
mente […] que consiste na manutenção de narrativas biográficas coerentes,
ainda que continuamente revistas” (Giddens, 1997: 4). Também sublinhado
por Giddens é o sentido pessoal de partilha e de identificação inerente à
auto-identidade, sendo que este sentido pessoal é continuamente sustentado
por contextos de identificação e de partilha potenciadores do desenvolvi‑
mento de um sentido (individual e colectivo) de ser.
Esta multiplicidade de processos, de espaços e de tempos de identifica‑
ção no plano da globalização faz reequacionar os papéis sociais que desem‑
penhamos. A abordagem sociológica dos papéis sociais passa, deste modo,
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a ser repensada pelo facto de os indivíduos vivenciarem uma permanente
tensão na performance de papéis sociais multiformes e multicontextualiza‑
dos, numa constante necessidade de articulação destes papéis (Calhoun,
1996). Considerando esta necessidade de reconceptualizar a teoria dos
papéis sociais, José Machado Pais (2001) propõe uma sociologia da pós‑linearidade e refere que os significados da experiência pessoal apenas
podem descodificar-se nos contextos em que são produzidos e negociados.
Pelas experiências de vida, novos significados vão sendo percebidos, e por
isso diferentes papéis sociais se (re)articulam e se (re)significam no cruza‑
mento de um aqui (significado-contexto) e de um agora (significado‑tempo),
cruzamento que simultaneamente configura as nossas experiências presen‑
tes e determina a interpretação das experiências do nosso passado. As plu‑
rais realidades de identificação permitem que, para um mesmo sujeito,
identidades múltiplas – e, na relação com estas, o desempenho de papéis
sociais múltiplos – se inscrevam em sub-universos experienciais ou em
“âmbitos de significado finito” (i.e., significados que nesses aqui e agora o
sujeito atribui às suas experiências). Aqui se coloca uma outra implicação,
subjacente à análise contemporânea da (re)construção identitária, que é a
da busca de uma interconectividade entre os diferentes papéis sociais desem‑
penhados por cada um de nós, em espaços que são, ainda de acordo com
Pais, “interditados por outras falas, outras línguas, cuja centralidade (da
linearidade) relega para a margem (terreno de interdições) os vazios da des‑
continuidade a que as ciências hermenêuticas procuram dar sentido, num
terreno de contra-dicção” (2001: 96).
Sobre as consequências destas interdições linguísticas para a compreen‑
são contemporânea da sexualidade, reflecte Maria Irene Ramalho (2001)
num artigo em que pode ler-se que
como qualquer identidade, também a identidade sexual é plural, relacional e histo‑
ricamente situada [...] e tanto mais se oferece protagonista do espectáculo da moderna
sociedade global quanto mais premente se põe a questão do poder, e quanto mais
necessária se torna a luta contra a desigualdade e a opressão. (2001: 528)
Analisando as consequências da globalização para o desenvolvimento psicológico da identidade,
Arnett (2002) propõe que “os desafios levantados à criação de uma identidade viável são actualmente
mais amplos do que foram no passado [...]. A globalização permitirá expandir gradualmente a
proporção da população mundial que dispõe de um vasto leque de escolhas identitárias, pelo que
a diversidade de identidades será proporcional às referências multiculturais e híbridas que essa
expansão faz emergir” (pp. 781-782). Se, por um lado, esta crescente pluralização dos contextos
de identificação coloca dificuldades à realização individual de escolhas e de investimentos que
consolidam o sentido pessoal de identidade, por outro, permite que a identificação com diferentes
valores ideológicos, com plurais modalidades de expressão sexual/amorosa ou com distintas
comunidades de pertença potencie uma mais enriquecida (re)construção identitária.
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A identidade sexual e as múltiplas identificações que lhe estão anexadas,
surgem, para Ramalho, como objectos de sistemática transformação que o
desenvolvimento do sujeito nos seus contextos delineia “como uma inter‑
relacionalidade constitutiva desse vulnerável e reversível estar-a-ser, que é
sempre o que o ser é em sociedade” (2001: 540).
O que seguidamente defenderemos é que esta interrelacionalidade se
mostra como realidade subjectiva potencialmente constitutiva de uma con‑
ciliação entre a análise psicológica da identidade (sexual) e a teorização
pós-identitária das sexualidades. Não é a oposição entre estas duas moda‑
lidades conceptuais que dá intenção a este artigo, mas antes o substrato
vivencial e relacional que, por intermédio de uma leitura psicológica, se nos
revela conciliador de tais modalidades.
3. O sentido dos “iguais” entre aqui e além da identidade
São as propensões para uma categorização rígida da “sexualidade” e do
“género” – e de atribuição a estas categorias sociais de uma essencialidade
que compromete a sua contextualização social, cultural e política – que
inspiram a crítica da teoria queer à matriz conceptual da identidade (e.g.;
Butler, 1990, 1993; Jagose, 1996; Lher, 1999; Llamas, 1998; Plummer, 1995,
1996; Seidman, 2001; Warner, 1993). Para essa teoria, as políticas de iden‑
tidade (e os movimentos sociais que estrategicamente as veiculam) são
favoráveis à legitimação, no terreno da acção política, de uma concepção
binária linear – de oposição da “homossexualidade” à “heterossexualidade”
ou do “feminino” ao “masculino” – que reproduz, em última instância, a
ordem social normativa e reguladora contra a qual tais políticas se insurgem.
Mais do que a afirmação de identidades “minoritárias”, o que urge nas
(pro)posições queer é a radicalidade da oposição a qualquer modo estraté‑
gico de exercício da opressão, quaisquer que sejam os critérios (“orientação
sexual”, “género”, “raça”, “etnia”, ...) que social e culturalmente demarcam
a noção (já esta, em si mesma, discursivamente construída) de “minoria”.
As ideias, nascidas na modernidade tardia, da centralidade do sujeito, da
sua fixa(da) consciência e da sua essencial identidade dão lugar, na com‑
preensão pós-estruturalista que norteia a teoria queer (e.g., Derrida, 1996;
Foucault, 1994; Spargo, 2000), a uma tentativa de conferir centralidade à
margem: “mais do que antes, outros discursos emergem e buscam a sua
imposição; estabelecem-se controvérsias e contestações, afirmam-se, política
Sobre o paralelismo entre esta legitimação por parte das instâncias sociais e a tendência episte‑
mológica/heurística de reprodução das concepções binárias sobre o “género” e a “sexualidade”,
vide Sedgwick (1990).
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e publicamente, identidades silenciadas e sexualmente marginalizadas”
(Louro, 1999: 32). E é ao progressivamente adquirirem um “centro” que
estas identidades “de margem” perdem a inevitabilidade do silêncio ou do
esconderijo. No profundo e radical reequacionar da norma e da diferença,
a teoria queer é certamente um contributo fulcral para (re)pensarmos as
sexualidades contemporâneas: o que nos lega, por ora, esta teoria é a neces‑
sidade de uma sistemática interrogação sobre as estruturas hegemónicas
que referenciam outras sexualidades como contra-hegemónicas, sobre os
mecanismos de regulação discursiva e política que estipulam a “margem”
e o “centro”, sobre o que histórica e socialmente tem conduzido à noção
de diferença, sobre os espaços – tanto ocultos como explícitos – de manu‑
tenção silenciadora desta diferença.
Não estão livres de objecções os argumentos queer. No seguimento do
que temos advogado, desde logo há que destacar, de entre estas objecções,
os riscos de erosão das especificidades inerentes à experiência psicológica
das sexualidades “minoritárias”. Um vácuo na compreensão da subjecti‑
vidade que subjaz à construção de um sentido de si como sendo (também)
desejo, corpo, intimidade, identidade pela diferença, é apontado por vários
autores (e.g., Carlson, 2001; Hostetler e Herdt, 1998; Rahman, 2000)
como próprio do pensamento queer, resultando recorrentemente numa
negligência a respeito das fenomenologias que assistem à construção de
um si mesmo.
Complementarmente, os riscos de esbatimento do sentido de pertença a
um grupo de “iguais” e de desespecificação política da acção colectiva
(ainda) necessária à afirmação das identidades não-hegemónicas estão pre‑
sentes entre as contestações ao queer (Binnie, 2004; Jagose, 1996). No sen‑
tido em que o queer desconstrói o identitário, também encoraja, consequen‑
temente, uma apatia política na defesa das especificidades e dos interesses
“minoritários”. Muitos sujeitos continuam a rever-se nos seus “iguais” e na
vivência partilhada da opressão e do sofrimento psicológico que esta opres‑
são acarreta. Por isso mesmo, continuam as “minorias” a necessitar de res‑
postas que possam ir ao encontro do sofrimento nascente da sua “condição”
social e política: de cada vez que nos pensamos e sentimos como assentes
Nesta óptica, têm as “minorias” (sexuais e outras) substância mais qualitativa do que quantitativa
e por isso são aqui colocadas entre aspas.

A par de uma semântica pejorativa que alguns sujeitos associam à expressão “queer”, é o senti‑
mento de que a sua identidade sexual permanece como categoria necessária a uma forma estável
de ser que motiva a recusa, por parte destes sujeitos, de recurso a esta expressão para se auto-identificarem. A preferência por autodenominações como “homossexual”, “lésbica”, “gay”,
“bissexual”, “transgender”,... (mas não “queer”) revela-se, deste modo, como tradutora da perma‑
nência da fenomenologia e da subjectividade que mencionámos.
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em marcas de subjectividade que nos fazem pertença de uma determinada
categoria e que integram (também em modo de sofrimento) o sentido que
construímos de nós, logo a identidade pessoal se ergue para que um novo
e mais enriquecido sentido de si possa despontar, em conformações que
servem novas exigências, sempre levantadas pelo devir da nossa existência
enquanto pessoas no encontro com o(s) Outro(s).
Entre o aqui da vivência identitária e o além da (re)inscrição das sexua‑
lidades, o queer tem que permanecer, assim proclama Annamarie Jagose,
não como uma conspiração destinada ao descrédito de gays e lésbicas, não como uma
tentativa de desvalorizar os ganhos indisputáveis que em nome destes foram alcan‑
çados [...]. A principal conquista [queer] é a de chamar a atenção para os pressupos‑
tos [sócio-culturais, políticos, discursivos] que – intencionalmente ou não – subsistem
à mobilização de qualquer categoria identitária. (Jagose, 1996: 126)

4. Vozes críticas no desenvolvimento psicológico das (homo)sexualidades
Falarmos de uma análise psicossocial crítica das identidades (sexuais) pres‑
supõe, como esta designação sugere e como temos defendido noutros
estudos (e.g., Carneiro, 2005; Carneiro et al., 2003; Carneiro e Menezes, no
prelo; Menezes et al., 2004), relacionar as perspectivas teóricas mais incisi‑
vamente dedicadas à identidade com um foco central – que, como vimos,
ancora a perspectivação queer – de atenção às estruturas sociais, culturais
e políticas nas quais a construção do sentido de si vai ocorrendo.
Como antes se foi expondo, a análise psicossocial do desenvolvimento
elaborada por Erikson pode ser já entendida como crítica, porquanto
defende que a inteligibilidade da construção psicológica da identidade
reclama, necessariamente, um olhar atento à inextrincável relação entre o
sujeito e os seus contextos sócio-históricos e culturais. Não obstante, o que
neste trabalho se propõe, e ao tomar como referência um recente movimento
teórico denominado de Psicologia Crítica (e.g., Austin, 2003; Kitzinger,
1997; Parker, 1999), é uma leitura das (homo)sexualidades que não apenas
recusa modos de entendimento psicológico do sujeito que reproduzam
estruturas ideológicas e políticas opressivas mas, mais do que isso, uma lei‑
tura que represente um potencial veículo para combater activamente estas
estruturas. De resto, alguns modelos psicológicos de desenvolvimento da
identidade – (homo)sexual, feminista, racial,… – em contextos culturais e
políticos de opressão (Cross, 1971; Downing e Roush, 1985; Rubio, 1996)
vivem de uma exploração teórica das consequências adversas que estas
estruturas sócio-ideológicas opressivas representam para o desenvolvimento
psicológico integrado e não-discriminado da(s) identidade(s).
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Claramente ilustrativa do vínculo desenvolvimental entre o sujeito e
os seus “iguais” é a teorização que McCarn e Fassinger consagram à
identidade gay e lésbica: a indissolubilidade entre os significados subjec
tivos e o sentido de pertença a um grupo onde comunalmente se viven‑
cia a discriminação social permite que “cada nova relação faça nascer
novas compreensões sobre a sexualidade individual e que cada novo
contexto implique uma consciência renovada da opressão a que o grupo
está sujeito” (1996: 522). Na experiência partilhada da opressão, o
sujeito mobiliza, ao estar com os seus, recursos que lhe permitem ir
reconhecendo (e insurgir-se contra) as consequências dessa opressão.
Na afinidade entre o desenvolvimento pessoal de uma cada vez mais
complexa redefinição da orientação sexual não-normativa e a reformu‑
lação (no contexto dos iguais) dos múltiplos significados desta redefi‑
nição pode, então, catalisar-se a integração identitária. Consciencializar
a diferença, enveredar jornadas na exploração desta diferença e apro‑
fundar as diferenças que nesta diferença necessariamente se admitem
são as etapas que sujeito e comunidade percorrem rumo ao espaço (pes‑
soal e colectivo) posicionado entre o aqui e o além da identidade:
enquanto não forem radicalmente modificadas as estruturas sociopolí‑
ticas de produção da diferença, não serão anuladas as experiências psi‑
cológicas de sofrimento, ao mesmo tempo que o desejo de uma diferença
não diferenciada é já o que a integração da identidade pessoal e colec‑
tiva ambiciona.
Assim é que as fases culminantes do desenvolvimento nomeadas nos
vários modelos psicológicos de abordagem da identidade homossexual
anunciam a possibilidade-devir queer que ao sujeito e ao seu grupo se abre,
porque nessas fases se delineiam
a desconstrução da diferença como elemento sobreposto a outros aspectos da subjec
tividade, a fluidez dos sentidos pessoalmente concedidos a esta diferença e a refor‑
mulação do entendimento da diversidade através da recusa de binarismos ou de
dicotomias identitárias. (Carneiro, 2005: 14)

Pois bem, se a análise psicossocial deve dedicar‑se, em modo crítico, ao
desenvolvimento psicológico da(s) identidade(s) (homo)sexuais, então deve
oferecer‑se aos sujeitos a possibilidade de ganharem vozes, também elas
críticas, para que se escutem as realidades que eles vivenciam. Tem por isso
interesse, neste artigo, recorrermos a verbalizações de algumas pessoas
auto‑identificadas como “homossexuais” que colaboraram em sessões de
focus groups por nós conduzidas com vista à validação do modelo teórico
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de McCarn e Fassinger (1996). Se noutro trabalho procedemos a uma
análise mais ampla das produções discursivas resultantes destas sessões
(Carneiro e Menezes, 2006), aqui expomos algumas verbalizações que ilus‑
tram fundamentalmente a experiência psicológica de ser homossexual e a
importância que nesta experiência assumem os “iguais” (i.e., outras pessoas
que com estes sujeitos partilharam, na trajectória da construção psicológica
da suas identidades, a experiência da discriminação social decorrente da
orientação sexual homossexual).
A propósito da vivência pessoal das homossexualidades:
Viver como homossexual traz durante muito tempo ambiguidade e sofrimento; num
mundo que diz que estamos errados se não formos heterossexuais, não podemos
deixar de sentir este sofrimento […], só quando aceitamos de vez que amamos alguém
do mesmo sexo é que somos capazes de uma compreensão de que a normalidade e
a anormalidade são conceitos que não existem, ou que existem apenas para que os
ditos “normais” continuem a olhar-nos como errados [Homem, 23 anos].

Encontramos ilustração da vivência psicológica entre o aqui e o além das
homossexualidades no seguinte excerto discursivo:
Pode dizer-se que a homossexualidade é um turbilhão de vivências, na qual a certa
altura das nossas vidas já não sabemos bem o que tem e o que não tem a ver com a
sexualidade; como se ela [a homossexualidade] ficasse sempre lá, mas a perder um
sentido, a querer que possamos ser alguém que ultrapassa a sua sexualidade, numa
viragem que nos faz mais do que aquilo de que gostamos, do que aquilo que amamos
[Mulher, 27 anos].

É, pois, no encontro partilhado e vivencial com os “iguais” que se encon‑
tram as possibilidades de emancipação pessoal de si enquanto “homosse‑
xual”, tal como nos dão a entender os seguintes extractos:
Até conhecer outras pessoas homossexuais, era constante uma lembrança de mim
própria como alguém que seria sempre uma “aberração” […]; quando começo a
Os focus groups constituem uma metodologia que favorece, através da confrontação de diferen‑
tes perspectivas sobre uma mesma realidade vivencial, a compreensão das experiências subjectivas,
mais ainda quando se trata de experiências de discriminação social (e.g., Hughes e Dumont, 1993;
Krueger, 1988). As sessões que realizámos decorreram entre Maio e Junho de 2002, numa amostra
total de 18 sujeitos com idades compreendidas entre os 16 e os 38 anos. Foram constituídos três
grupos (um de homens, outro de mulheres e ainda outro de homens e de mulheres) com vista a
uma diferenciação inter-grupal das experiências psicológicas relacionadas com as homossexuali‑
dades dos participantes.
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conhecer estas pessoas saio dessa lembrança, destruo os terríveis estereótipos da
“lésbica machona” e do “gay efeminado” e passo a ser eu, num enorme mundo que
desconhecia e que afinal tinha gente de tantas “cores e feitios” [Mulher, 20 anos].
Foram os outros, os outros como eu, que me levaram a sair de mim, a sair de uma
imagem que tanto tempo esteve comigo da inevitável infelicidade por ser quem era;
sem estes outros, ficaria num casulo, numa má imagem de mim e não poderia ter
partido para a minha própria felicidade [Homem, 25 anos].

5. Movimentos (sociais) imperpétuos: luta colectiva e emancipação
(homo)sexual
No palco da construção colectiva das identidades, a multiplicidade vivencial
e performativa de papéis sociais, de experiências, de espaços e tempos de
identificação é uma realidade que complexifica as políticas da identidade e
os movimentos sociais que as corporizam: na tentativa de dar resposta às
necessidades e características que diferenciam os grupos identitários, os
movimentos sociais vão apresentando também uma fragmentação de pro‑
cessos, de estratégias e de orientações para a acção política. Não é este
caminho, necessariamente, o de uma fragilidade, mas o da constante
re‑adequação dos propósitos e das estratégias operacionais dos movimentos
às particularidades identitárias que lhes estão na base, através de “um esforço
que nunca atinge completamente o seu objectivo, de tal modo que o movi‑
mento continua a ser sempre fragmentário e pleno de contradições […],
muda[ndo] de debates, de tensões e de dilacerações internas” (Touraine,
1997: 134). Nesta exigência de re-adequação reside a força mobilizadora,
a motivação actuante e a validade da contribuição dos movimentos sociais
para sistematicamente se (re)pensar as estruturas sociais dominantes e
opressivas, o papel do sujeito e das suas redes de identificação e pertença,
numa intenção solidária e human(izad)a que estava já adivinhada no pen‑
samento de Erikson e na sua concepção de “moratória de orientação huma‑
nista” (cf. supra).
Cada grupo identitário, cada movimento social, se confronta, simultanea
mente, com a fragmentação que lhe é inerente e com a fragmentação mais
amplamente caracterizadora da existência social de diferentes grupos iden‑
titários. A noção de coligação arco-íris (Young, 1990, 1995) remete para esta
simultaneidade: nesta forma de coligação, os sujeitos e os seus grupos auxi‑
liam a construção de um espaço público mais justo e democrático na afir‑
mação de múltiplas “cores identitárias” e num processo em que, não desa‑
parecendo da composição do “arco-íris”, cada uma destas “cores” esbate
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as suas fronteiras na partilha de interesses e experiências das “cores” que a
complementam.
Iris Marion Young (2003) reflecte também sobre algumas questões que
relacionadas estão com o que fomos explorado como o aqui e o além da
Identidade: entender uma designação identitária como base da acção polí‑
tica grupal acarreta riscos de esbatimento das realidades existenciais que
no seio dessa acção política sempre se distinguem. Young propõe o baliza‑
mento da categoria “género” (proposta extensível a outras categorias iden‑
titárias) como colectividade serial. Do ponto de vista das acções estratégicas
que decorrem desta noção de serialidade, a política feminista perde consis‑
tência – do mesmo modo que a perdem outras políticas identitárias refe‑
rentes a outras categorias sociais – se desinvestir uma noção de opressão
contra a qual continua a ser necessário lutar. Assim, “a serialidade designa
um certo nível de existência social e de relações sociais com os outros –
o nível da rotina, da acção habitual, que é regulada por normas e socialmente
estruturada, mas como pano-de-fundo-pré-reflexivo para a acção” (Young,
2003: 129). Permite isto que os indivíduos não percam o sentido da sua
individualidade e que, na luta contra a opressão, não vejam negligenciados
os constrangimentos e as relações com os objectos existenciais que condi‑
cionam um sentido de si na relação com o outro, numa comunhão de expe‑
riências que, essas sim, por condições políticas e estruturais do funciona‑
mento democrático contemporâneo, marcam invariavelmente todos os
membros de uma (qualquer) categoria identitária.
Também a respeito dos “iguais”, mas agora em referência mais específica
ao espaço da luta colectiva, vale a pena recorrermos às palavras de uma das
participantes nos focus groups, palavras que ilustram exemplarmente a
importância da participação comunitária nas associações LGBT:
É por vezes quase necessário atirar à cara das pessoas “eu sou lésbica, gosto muito
de o ser e não tenho que me envergonhar disso”; há um momento das nossas vidas
a partir do qual […] deixa de se conseguir aguentar qualquer esconderijo sobre aquilo
que somos e sobre o sentido pessoal que temos de o ser; o movimento associativo
[LGBT] torna isto quase uma necessidade, em termos políticos e pessoais; mesmo
sabendo que este orgulho tem sempre a limitação de haver momentos e lugares em
No que respeita ao percurso do Movimento LGBT Português, afirmámos que a sua existência e
os seus modos de actuação “revelam significados relacionais que se foram focalizando menos numa
oposição dicotomizante (a preto e branco) entre as suas necessidades e as necessidades de outras
identidades colectivas e mais numa intenção de pluralidade em que as fronteiras identitárias se
esbatem, curiosamente entre as cores de um arco-íris (apropriado na história da Cultura LGBT e
por ela feito ícone)” (Carneiro e Menezes, 2004: 8).


“Do anel à aliança” | 85

que a coragem de dizermos quem somos não pode ir tão longe, há sempre uma
vontade e uma necessidade de nos afirmarmos por inteiro, de que as limitações sejam
as menores possíveis [Mulher, 26 anos].

6. Emancipar a emancipação: Para além do além das sexualidades
Teve este artigo como intenção central sublinhar a importância da com
preensão psicológica da(s) identidade(s) para as reconfigurações sociais,
culturais e ideológicas da “diferença” (homo)sexual. Ao partir da Teoria
Psicossocial do Desenvolvimento, este trabalho pretendeu estender as impli‑
cações deste modelo teórico ao quadro das contribuições sociológicas con‑
temporâneas, bem como dar a perceber de que modo são já anunciadas as
propostas queer na integração das identidades (sexuais).
Ao desejar-se crítica, a análise aqui desenvolvida sublinha a relevância da
escuta ao sujeito psicológico numa autonomia interdependente com os seus
“iguais”. De algumas vozes se foi dando conta para ilustração das possibili‑
dades que estes “iguais” (em troca relacional e no espaço associativo) trazem
ao sujeito para que possa ser emancipado o seu desenvolvimento psicológico.
Num momento em que Portugal assiste, pela mão de colectivos/associa‑
ções LGBT e pessoas independentes, à luta pelo reconhecimento formal e
social do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, fazemos nossas as
palavras de Maria (nome fictício), uma mulher autodefinida como lésbica
que, em momentos finais do processo de acompanhamento psicoterapêu‑
tico prestado pelo primeiro dos autores deste artigo, reflectia sobre o seu
percurso psicológico. Vivendo uma relação amorosa de vários anos com
outra mulher, Maria resumia deste modo o aqui e além do significado pes‑
soal desta relação amorosa, revelando uma consciência crítica do contexto
social e político que é o de todos nós e projectando o ideal da sua (e, afinal,
nossa) emancipação pessoal, concentrando nestas palavras a ideia que deu
título a este artigo:
Estarei completamente feliz como mulher e como lésbica no dia em que possa dizer
aos outros, com orgulho e sem que me mostrem estranheza, que o que trago no dedo
não é apenas um anel, é uma aliança que representa e dá sentido quotidiano ao amor
que partilho.10
“Um olhar crítico em torno dos heterossexismos [...] permite que se desoculte, nos passos, nas
linguagens, nos discursos à volta de mesa de café, as próprias sombras com e sobre as quais ele se
construiu ao longo da história, como também as estratégias de inclusão e de exclusão a que recorre
[...]. O medo que é sentido face à eventual destruição do casamento, tal como é concebido de
acordo com uma lógica heterossexista, deixa revelar, mais uma vez, a visão estigmatizada da homos‑
sexualidade [...] que funciona como um mecanismo de confirmação, verificação e ainda validação
social e política da própria identidade heterossexual em risco de flutuação” (Nogueira, 2006: 15).
10
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De uma aliança de si com a sua identidade, de uma aliança de si com os
seus iguais (ou desejavelmente cada vez menos diferentes) se fez a viagem
psicossocial de Maria.
Para que não sejam perpetuadas as realidades opressivas que à “dife‑
rença” (homo)sexual se colocam a cada dia, necessário é que também a
viagem da mobilização colectiva e social não se perpetue numa estanque
reconfiguração ou numa ausência de movimento. Porque falar de emanci‑
pação é pressupor um além, a não ser que emancipemos a emancipação das
sexualidades. A não ser que tenhamos conseguido que o além das sexuali‑
dades seja um aqui. Para que o além perca sentidos pessoais e colectivos.
Para que o além do além esteja aqui.
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ANA CRISTINA SANTOS

Entre a academia e o activismo:
Sociologia, estudos queer e movimento LGBT
em Portugal
Este ensaio centra-se no carácter diverso e complementar da relação entre academia
e movimentos sociais, moldando um constructo analítico-social cujas implicações
para os estudos queer continuam em grande medida por teorizar. Tal teorização, creio,
poderá conduzir a uma nova aplicação da investigação-acção, desta feita centrada nos
hífenes que nos permitem articular, em dialéctica, saberes construídos nos quotidianos da academia e do activismo LGBT. Com efeito, ciência e militância, quando
cooperantes horizontais – resistindo à tentação de paternalismo, futurismo ou canibalização, por parte da academia, ou de acomodação, aburguesamento ou cedência,
por parte dos movimentos sociais –, podem constituir pedras fundamentais nesse
constructo ancorado em reconhecimentos recíprocos e capacitantes, em que nenhuma
forma de saber se constitui como única ou dominante e da qual resulte, enfim, um
novo campo de saber que designo por estudos queer públicos.

Introdução
As aproximações e diferendos entre academia e movimentos sociais têm
inspirado elaborações frequentes e apaixonantes. Esse debate, cujo fôlego
se agigantou após o surgimento dos designados novos movimentos sociais
nas décadas de 1960 e 1970 e nomeadamente com os trabalhos de Alain
Touraine (1981, 1995, 2002), Alberto Melucci (1995a, 1995b e 1996) e
Sidney Tarrow (1994 e 1995), entre outros, conhece renovados contornos
à medida que tanto reflexão quanto militância se revestem de um carácter
progressivamente complementar, alimentando-se mutuamente no que de
particular e comum cada campo apresenta.
O tema que serve de mote a este ensaio engloba justamente esse carácter
diverso e complementar, gerando tanto produção científica quanto acção
colectiva, moldando assim um constructo analítico-social cujas implicações
para os estudos queer continuam em grande medida por teorizar. Tal teorização, creio, poderá conduzir a uma nova aplicação da investigação‑acção
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em Portugal, desta feita centrada nos hífenes que articulam, em dialéctica,
saberes construídos nos quotidianos da academia e do activismo lésbico,
gay, bissexual e transgénero (doravante LGBT). Com efeito, ciência e
militância, quando cooperantes horizontais – resistindo vigilantemente à
tentação de paternalismo, futurismo ou canibalização, por parte da academia, ou de acomodação, aburguesamento ou cedência, por parte dos
movimentos sociais –, podem constituir pedras fundamentais nesse constructo ancorado numa ecologia de saberes e reconhecimentos (Santos,
2003) recíprocos e capacitantes, em que nenhuma forma de saber se constitui como única ou dominante. Tal empresa facilitará, por fim, a consolidação dos estudos queer na academia portuguesa.
1. Para lá da torre de marfim, outra sociologia possível
A sociologia da acção de Touraine sugere que o/a investigador/a deveria
tornar-se numa espécie de híbrido gramsciano entre o intelectual tradicional e o intelectual orgânico (Gramsci, 1971): alguém que, sem abandonar
a sua torre de marfim, ambicione constituir-se como o elo de ligação comunicacional e hermenêutica entre actores e seus oponentes, promovendo
assim o que Touraine designa por uma “sociologia permanente” (1981:
148), interessada em trazer luz aos problemas resultantes da acção colectiva.
Ao reler tais passos, torna-se difícil escapar ao desconforto decorrente de
um certo paternalismo académico exercido sobre os movimentos sociais,
como se a ciência – ou, na verdade, o/a próprio/a cientista – pudesse
desempenhar o papel principal nos múltiplos mundos da vida. Tal posicionamento resulta insustentável quando se reconhece que todo o conhecimento é situado, incluindo – porventura com uma incidência acrescida –
aquele que se produz em contexto académico. Assim sendo, deverá o/a
investigador/a sacrificar o reconhecimento do seu posicionamento socio-político com o objectivo positivista de manter uma aparentemente superior
objectividade científica?
Na verdade, o protagonismo científico reclamado por Touraine surge
como factor de divórcio, frequentemente litigioso, com outros entendimentos correntes sobre ciência que consideram os/as cientistas como apenas
mais um tipo de actor social, cuja intervenção ontológica e hermenêutica
está sujeita a distorções, erros e falibilidades, tal como qualquer outro saber.
Sobre a proposta de trabalhar as hifenizações, ver Tillmann-Healey, 2001. O modo como utilizo
o conceito reporta-se ao potencial de tradução e dialéctica entre campos de saber diversos.

Com efeito, já em 1995 Boaventura de Sousa Santos defendia que “toda a ignorância é ignorante
de um certo saber e todo o saber é a superação de uma ignorância particular” (1995: 25), reforçando
assim a ideia de que todos os saberes são situados.
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É nesta óptica que nos últimos anos se tem assistido à emergência de uma
corrente sociológica que assume, por um lado, o carácter marcadamente
contingente da produção científica e, por outro, a sua responsabilidade
social em abrir-se à(s) comunidade(s) de modo a promover interacções
e aprendizagens profícuas, horizontais e mútuas. Esta corrente dá pelo
nome de sociologia pública e foi pela primeira vez formulada em 1988 por
Herbert J. Gans como alternativa ao conceito de “intelectual público” que
muitos faziam corresponder ao/à sociólogo/a:
Um sociólogo público é um intelectual público que aplica os conceitos e teorias
sociológicas a questões sociais (definidas em sentido amplo) acerca das quais a sociologia (igualmente definida em sentido amplo) tem algo a dizer. Os intelectuais
públicos comentam quaisquer assuntos que surjam na agenda pública; os sociólogos
públicos fazem-no apenas relativamente a temas aos quais possam aplicar os seus
conhecimentos e teorias sociológicas. São intelectuais públicos especializados […].
(Gans, 2002: 2)

Não obstante este pontapé de saída efectuado por Gans, o conceito de
sociologia pública adquiriu maior visibilidade com Michael Burawoy durante
a sua presidência da Associação Norte-Americana de Sociologia, em 2004.
Com Burawoy, o conceito de sociologia pública expandiu-se e sucederam-se debates e publicações acerca dos impactos de um conceito assim definido:
A sociologia pública visa enriquecer o debate público acerca de questões morais e
políticas dotando-as de teoria e investigação sociológica. (Burawoy, 2004b: 1)
A sociologia pública conduz a sociologia a uma conversação com públicos entendidos
enquanto pessoas que estão, elas próprias, envolvidas na conversação. […] O cerne
da sociologia pública é de tipo orgânico – sociólogos a trabalhar com o movimento
sindical, associações de moradores, comunidades religiosas, grupos de defesa dos
direitos dos imigrantes, organizações de direitos humanos. Entre o/a sociólogo/a
orgânico e o público existe um diálogo, um processo de educação mútua. […]
O projecto destas sociologias públicas é tornar visível o invisível, tornar público aquilo
que é privado, validar estas conexões orgânicas como parte da nossa vida sociológica.
(Burawoy, 2005: 7-8)

Decorrentes deste entendimento do conceito de sociologia resultam
implicações para o papel dos/as profissionais de sociologia. É assim
Para uma crítica acesa ao conceito de sociologia pública, ver, por exemplo, http://www.
savesociology.org/.
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que Burawoy defende que a sociologia desista de se escudar nas quatro
paredes da academia e interaja politicamente com um mundo cujas circunstâncias de injustiça, exclusão e desigualdade social exigem maior
pro-actividade:
Assim sendo, a Associação Norte-Americana de Sociologia [ASA] pode contribuir
em grande medida para o debate público, como de resto tem feito quando apresentou um parecer ao Tribunal Supremo no caso de Acção Afirmativa de Michigan,
quando declarou que a investigação sociológica demonstrava a existência de racismo
e que este tem causas e efeitos sociais, quando os seus membros aprovaram resoluções
contra a guerra no Iraque e contra uma revisão constitucional que iria banir o casamento entre pessoas do mesmo sexo ou quando o Conselho da ASA protestou
contra a prisão do sociólogo egípcio Saad Ibrahim. […] A sociologia pública é frequentemente uma avenida para os marginalizados, aprisionados do lado de fora da
arena política e ostracizados pela academia. (Burawoy, 2005: 8, 14)

Também Dick Flacks, examinando o conceito de “relevância” nos estudos sobre movimentos sociais, identifica as vantagens resultantes de um
trabalho complementar entre academia e activismo, nomeadamente ao
permitir usos estratégicos mais eficazes das experiências e conhecimentos
possíveis em ambos os campos:
O estudo da oportunidade política dá-nos um exemplo de como os estudos dos
movimentos poderiam ganhar um maior ímpeto intelectual se os académicos e os
activistas fossem parceiros na teoria e na investigação. (Flacks, 2005: 54)

Em Portugal vão também surgindo ecos desta outra forma de “fazer”
sociologia, apostada num envolvimento assumido com a comunidade em
sentido amplo ou com diversas comunidades com quem se procura aprender e interagir. Tal desígnio resulta claro do que Boaventura de Sousa
Santos escreveu em 2004 a propósito de uma reflexão alargada sobre a universidade no século XXI:
A ecologia de saberes é um aprofundamento da pesquisa-acção. […] A ecologia de
saberes é, por assim dizer, uma forma de extensão ao contrário, de fora da universidade para dentro da universidade. Consiste na promoção de diálogos entre o saber

Outros campos que Flacks sugere para futuras investigações entrecruzando activismo e academia
incluem, por exemplo, estudos biográficos sobre activistas, sobre a origem do empenhamento social
e sobre a motivação para o activismo (Flacks, 2005).
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científico ou humanístico, que a universidade produz, e saberes leigos, populares,
tradicionais, urbanos, camponeses, provindos de culturas não ocidentais (indígenas,
de origem africana, oriental, etc.) que circulam na sociedade. […] Implica uma vasta
gama de acções de valorização, tanto do conhecimento científico, como de outros
conhecimentos práticos, considerados úteis, cuja partilha por pesquisadores, estudantes e grupos de cidadãos serve de base à criação de comunidades epistémicas
mais amplas que convertem a universidade num espaço público de interconhecimento onde os cidadãos e os grupos sociais podem intervir sem ser exclusivamente
na posição de aprendizes. Quer a pesquisa-acção, quer a ecologia de saberes situam-se na procura de uma reorientação solidária da relação universidade-sociedade.
(Santos, 2004: 76)

Subjacente a este novo entendimento da sociologia enquanto actor sociopolítico encontra-se o pressuposto de que “a injustiça social contém no seu
âmago uma injustiça cognitiva” (Santos, 2004: 76), e que, por via desse
reconhecimento, compete às instâncias de produção científica alargar o seu
âmbito de intervenção no sentido de contribuir para o combate de situações
de desigualdade, discriminação e exclusão social. Como postula Burawoy,
o conhecimento científico deve ter uma intenção de aplicabilidade externa
à torre de marfim: “nós […] somos um actor na sociedade civil e como tal
temos o direito e a obrigação de participar na política” (2004b: 3). Tal entendimento parece situar-se num caminho conducente a uma maior relevância
externa por parte da academia, muito particularmente entre activistas. Com
efeito, como aponta Flacks, e contrariamente ao que sucede com websites
de activistas e publicações especializadas sobre a matéria,
a bibliografia actualmente existente sobre a sociologia dos movimentos sociais não
ocupa um lugar prioritário nas listas de leitura dos activistas, ao contrário do que
sucede com obras como os estudos de caso históricos e contemporâneos, as biografias e os livros de memórias. (Flacks, 2005: 58-59)

O reconhecimento de tal défice pode constituir um passo importante na
construção de novos saberes menos autocentrados e mais disponíveis ao
diálogo horizontal e à aprendizagem mútua entre os mundos, por vezes
próximos, por vezes antagónicos, da academia e do activismo.

Mais adiante Boaventura de Sousa Santos refere: “A responsabilidade social da universidade tem
de ser assumida pela universidade, aceitando ser permeável às demandas sociais, sobretudo àquelas oriundas de grupos sociais que não têm poder para as impor” (2004: 91).
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2. Da sociologia pública aos estudos queer
No livro The Unfinished Revolution, Engel afirma que a sua participação na
vigília de Washington em homenagem a Mathew Shepard, jovem gay assassinado em 1998, revestiu a sua investigação de um novo significado na medida
em que se apercebeu de “que um relato emocionalmente vazio deste movimento falharia em fazer justiça a quem trabalha a cada dia para que gays,
lésbicas, bissexuais e transgéneros possam gozar vidas mais seguras e mais
felizes” (2001: 3). Tal experiência conduziu Engel à redacção do referido
livro visando um fim muito pragmático: para que a evolução – uma palavra
já de si contida em revolução, como aponta Engel – da teorização sociológica
sobre movimentos sociais permitisse um conhecimento mais cabal dos
movimentos LGBT nos seus objectivos fluidos e diversos. Em última instância, tal empresa ajudaria os movimentos LGBT a beneficiar das oportunidades políticas com que se deparam, para que a homo/lesbo/bi/transfobia
e o heterossexismo sejam derrotados. Apenas nesse momento a “revolução
por terminar” com que intitulou o seu livro chegaria ao fim. A intenção
declarada por parte de Engel acerca da utilidade do processo de investigação
revela muito do potencial de engajamento entre academia e activismo.
Se é certo que “a Sociologia nasceu com a sociedade civil e morre com a
sociedade civil” (Burawoy, 2004b: 14), de modo semelhante os primeiros estudos gays e lésbicos emergiram e consolidaram-se a partir do surgimento de organizações lésbicas, gays, bissexuais e transgéneros (doravante LGBT), sobretudo
nos Estados Unidos, mas também noutros pontos do globo. Esta ligação entre
activistas e intelectuais era visível em vários países, tal como aponta Altman:
O desenvolvimento do movimento gay/lésbico durante os anos 1970 envolveu inúmeros intelectuais e gente da academia (não necessariamente os mesmos), e por volta
dos anos 1980 tiveram lugar diversas conferências internacionais sobre estudos gays
e lésbicos no Canadá, nos Estados Unidos e na Holanda. (Altman, 1996: 4)

Na verdade, foi o nascimento de movimentos sociais LGBT, com reivindicações visíveis e autónomas face ao amplo movimento pelos direitos
civis, que alimentou as teorias académicas sobre sexualidades nas décadas
de 1960 e 1970. O movimento LGBT, por seu turno, emergiu no mundo
ocidental na década de 1960 sob os auspícios da teoria dos novos moviEm 1993, de acordo com a The Gay and Lesbian Task Force, existiam já 50 programas de estudos gays e lésbicos em universidades norte-americanas (Abelove et al., 1993: xvi). A propósito das
implicações do pioneirismo norte-americano sobre a própria teoria queer, ver Binnie, 2004.

Os acontecimentos de Stonewall em 1969 desempenham aqui um papel crucial. Mais informações
em http://www.stonewall.org.uk/.
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mentos sociais, interessada principalmente no estudo das razões subjacentes à emergência da acção colectiva – os “porquês”, mais do que os “comos”
(Foweraker, 1995: 2).
Tal ligação entre activismo e ciência no campo dos estudos gays e lésbicos
é reconhecida por Medhurst e Munt quando colocam a questão fundamental: “Haverá algo chamado Estudos Gays e Lésbicos? Não poderá haver tal
coisa sem as identidades e comunidades gays e lésbicas que os informam e
que são simultaneamente constituídas por eles” (1997: xiii). Reportando-se
aos primeiros estudos gays e lésbicos, Altman recorda:
Tal como trabalhos semelhantes em sociologia e ciência política, estes trabalhos
estavam firmemente ancorados no movimento, e a primeira geração de teóricos
gay/lésbicos eram também activistas. Tal tradição foi prosseguida durante a era do
HIV por pessoas como Simon Watney e Cindy Patton […]. (Altman, 1996: 4)

Cenário idêntico teve lugar no Reino Unido onde muitos teóricos das sexualidades começaram por constar das listas de membros de organizações LGBT.
Foi o que sucedeu, por exemplo, com Jeffrey Weeks, Ken Plummer e Mary
McIntosh, trabalhando entre 1970 e 1980 simultaneamente no serviço comu
nitário (no colectivo Gay Liberation) e na academia (Medhurst e Munt, 1997).
Portanto, os estudos gays e lésbicos e, posteriormente, os estudos queer,
ligam academia e activismo desde a sua raiz e de formas nem sempre antecipáveis, uma vez que é apenas através destes laços que o conhecimento
produzido em meio científico adquire rigor. Nesse sentido, podemos afirmar que o activismo consiste no teste de realidade dos estudos queer.
Na verdade, os estudos queer nasceram precisamente da constatação da
ineficácia quer da teoria feminista, quer dos estudos gays e lésbicos no tratamento político de fenómenos ligados às sexualidades e caracterizados pela
sua indeterminação, fluidez e elasticidade. Queer é, antes de mais, um projecto político (Jagose, 1996), centrado na rejeição de categorias enquanto
elementos de opressão individual e colectiva. Foi, portanto, a complexificação
da realidade social, associada à emergência de novas identidades e colectivos
considerados sexualmente dissidentes, que forçou a academia a encontrar
novas ferramentas teóricas a partir de várias disciplinas, iniciando-se assim
um novo campo de saber. Nas palavras de Giffney, o “queer tem muitos centros. Assim como não existe uma disciplina que possa representar o composto
que é a teoria queer, da mesma forma não existe um discurso teórico ou modelo
analítico que possa reivindicar a sua propriedade” (Giffney, 2004: 74).


Para uma leitura sobre a emergência dos estudos queer ver a Introdução a este número.
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Não obstante a inter e transdisciplinaridade que caracteriza o campo dos
estudos queer, permanece ausente o cruzamento entre a sociologia – principalmente na sua versão de sociologia pública – e os estudos queer, compondo aquilo que poderia ser descrito como uma investigação-acção interventiva, pro-activa e comprometida com valores de justiça e equidade sexual.
Irvine avança uma possível justificação para essa ausência:
Quero sugerir um motivo adicional pelo qual a sociologia tende a marginalizar os
estudos da sexualidade: é um assunto estigmatizado, lançando suspeitas sobre aqueles que o estudam. A história da investigação da sexualidade ao longo do século XX
foi uma história de estigma. O tema é controverso para uns, desprestigiante para
muitos, e os investigadores foram repetidamente desencorajados de estudar a sexualidade. (Irvine, 2003: 451)

Contudo, reconhecendo o potencial mútuo de tal articulação entre sociologia e estudos queer, Seidman sublinha:
[A] teoria queer oferece aos/às sociólogos/as uma análise mais reflexiva sobre as
categorias sexuais e o modo como tais significados sexuais se articulam com instituições de forma a moldar as dinâmicas de ordem e opressão. Os/as sociólogos/as, por
seu turno, têm algo crucial a oferecer: uma tradição muito rica de análise sócio-estrutural e cultural que pode dotar de conteúdo empírico as análises conceptuais frequentemente literárias ou abstractas da teoria queer. (1996: 17)

Foi neste sentido que Namaste, identificando tanto o défice sociológico
da teoria queer quanto o défice queer da sociologia, sugeriu já em 1996 uma
teoria sociológica queer, expandindo o seu potencial até à transformação
da própria organização das políticas sexuais e forçando-as a ultrapassar o
binarismo dos modelos actuais (Namaste, 1996: 205-206). Se alargarmos o
potencial da sociologia pública aos estudos queer, cedo se percebe a utilidade de uma hifenização entre sociologia, activismo e estudos queer. Tal
articulação permitirá multiplicar os espaços de debate e intervenção sociopolítica em temas historicamente excluídos da reflexão democrática e confinados ao espaço privado, clandestino e/ou marginal onde tradicionalmente
se encerram as sexualidades.

O projecto ”Queer Public Spaces” é um bom exemplo desta hifenização. Este projecto visa precisamente constituir-se como “um fórum para escritores, activistas e investigadores queer, dedicado
à multiplicação de arenas públicas para uma política e cultura queer progressista e crescentemente
democrática”. Mais informações disponíveis em http://www.queerpublics.org/about.htm.
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No caso específico do movimento LGBT e da (hoje menos escassa) produção teórica disponível em Portugal,10 vemos que o trabalho de hifenização articulando teoria e prática no campo das ciências sociais – e não apenas na sociologia – vem assumindo maior e mais consolidada visibilidade.
O presente volume, de resto, constitui um exemplo claro desse intento.
Visitam‑se seguidamente alguns exemplos desta articulação, cuja iniciativa
parte quer das associações LGBT, quer da academia.
3. Academia e movimento LGBT: pontes para uma tradução no caso
português
Em Portugal as associações LGBT existentes datam da década de 1990
(Cascais, 2006; Santos, 2005). Desde então, são vários os nomes que povoam
os mundos-limbo do activismo e da academia, gerando um conhecimento
que procura, dessa forma, ancorar-se em experiências de militância.11 Tal
inserção entre investigação e activismo aproxima-se da tipologia elaborada
por H. J. Gans em 1967, a propósito da sua investigação junto de comunidades suburbanas nos Estados Unidos da América. Gans reconhece-se num
triplo estatuto: investigador total, quando observou actividades nas quais
reduziu a sua participação a um nível mínimo, mantendo-se como audiência silenciosa; participante-investigador, quando participou em eventos
embora empregando a sua qualidade de investigador; e participante total,
quando agiu espontaneamente em determinados momentos, reflectindo
apenas posteriormente sobre o que sucedera (apud Bryman, 1988: 48).
Mas mais do que exemplos frequentemente dependentes da iniciativa
individual de cada investigador/a-activista, sugiro que nos centremos
nas iniciativas colectivas, públicas ou privadas, que contêm esse potencial de articulação entre esferas de saber e prática. Vejamos apenas
alguns exemplos.
Começando pelas associações, destacam-se as Jornadas Lésbicas organizadas em 2002 e o Encontro sobre Homoparentalidade em 2004, ambos
organizados pelo Clube Safo, e o Fórum Casamento organizado pela ILGA
Portugal em 2005.
As iniciativas do Clube Safo, acolhidas pelo Instituto Superior de Psi
cologia Aplicada (ISPA) em 2002 e 2004, reuniram diversos painéis de
Entre a investigação portuguesa sobre temáticas LGBT encontram-se os trabalhos de Brandão
(2004), Caldeira (2006), Cascais (1983, 2004), Gameiro (1998), Meneses (1998), Moita (2001),
Santos (2005, 2006) e Vieira (2005).
11
Inserem-se aqui nomes como Anabela Rocha, Fernando Cascais, Gabriela Moita, Miguel Vale
de Almeida e Nuno Carneiro, entre outros. Com efeito, estes nomes constituem exemplos fundamentais do cruzamento teórico com esferas de militância social em colectivos como Associação
Janela Indiscreta, ILGA Portugal, Opus Gay e Panteras Rosa, para citar apenas algumas.
10
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activistas e investigadores/as. Para além da inovação temática, estas actividades ficaram marcadas por uma cobertura mediática centrada em factos
e informação, evitando o previamente habitual recurso ao exotismo e
à objectificação.
Mais recentemente, o Fórum Casamento, tendo lugar no Instituto
Superior das Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE) em 2005, colocou a tónica no cruzamento de saberes e experiências de activistas, cientistas sociais e políticos, facilitando a discussão pública do casamento civil
entre pessoas do mesmo sexo e catapultando dessa forma o tema para a
agenda política.
Ambas as iniciativas são exemplos de actividades de âmbito associativo
cujo palco de acção extrapolou a esfera da militância para ocupar desta feita
espaços tradicionais da academia e, em alguns casos, partilhando com esta
modelos de organização e divulgação.
Se analisarmos os manifestos políticos anuais do movimento LGBT, veremos que logo em 2001, aquando da segunda edição da Marcha do Orgulho
LGBT, o movimento identifica o circuito académico como parcialmente
responsável pela perpetuação da discriminação:
A homossexualidade continua a ser tabu ou estereótipo na generalidade dos meios
culturais e de comunicação – na investigação e no ensino da História, na televisão ou
nos filmes – e livros de temática LGBT que continuam segregados pelos distribuidores ao público português. O envolvimento institucional do Estado e do governo na
luta contra a discriminação pela orientação sexual é nulo (http://portugalpride.org).

De resto, esta preocupação foi sempre expressa pelo movimento LGBT
através da reivindicação de uma educação sexual inclusiva, através da qual
a diversidade sexual poderia obter legitimidade e visibilidade dentro dos
espaços formais do ensino. Tal é o caso do Manifesto LGBT de 2000, no
qual se lê “Queremos escolas com Educação Sexual, sem omissão da diversidade de orientações sexuais e identidades de género, e empenhadas na
Educação contra a discriminação racial, das mulheres e d@s LGBT”, ou
do Manifesto LGBT de 2005, no qual se afirma “Precisamos de novas medidas legislativas e da responsabilização do Estado na promoção da educação
anti-homofobia” (http://portugalpride.org).
Finalmente, têm vindo a ser mais frequentes as iniciativas associativas no
sentido de lançar ou dinamizar inquéritos por questionário à população
LGBT – é o caso do Inquérito “Homossexualidade em Espaço Rural”,
coordenado pelo PortugalGay.PT e pela não te prives, ou do Observatório
da Educação, da associação rede ex aequo, destinado a compilar queixas
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sobre discriminação em meio escolar com base na orientação sexual e/ou
identidade de género e enviá-las no final de cada ano lectivo ao Ministério
da Educação,
de modo a que o Estado possa ter maior consciência dos problemas de agressão
psicológica e/ou física sofrida por jovens, professores e funcionários, assim como das
ocorrências de veiculação de informação incorrecta, preconceituosa e atentatória dos
direitos humanos das pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transgéneros, no espaço
escolar (http://www.ex-aequo.web.pt/observatorio.html).

Estes exemplos, entre outros, demonstram uma intenção clara de conhecer a comunidade LGBT num país onde o défice de informação LGBT
estatística e qualitativa ainda é a tónica predominante.
Mas a tentativa de aproximar academia e activismo não parte apenas
dos colectivos LGBT. Por parte das instituições científicas, registam-se
também iniciativas relevantes para a presente discussão. Revisitemos sucintamente algumas.
Em Dezembro de 2005, o Instituto Superior de Serviço Social de Lisboa agraciou com a medalha comemorativa dos 70 anos daquela instituição a ILGA Portugal, em reconhecimento pelos serviços prestados à cidade
de Lisboa.
A 17 de Maio de 2006, o Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra,
acolheu uma iniciativa realizada em conjunto por duas turmas do curso
de Serviço Social e a associação não te prives – Grupo de Defesa dos
Direitos Sexuais. A propósito da celebração do Dia Internacional Contra
a Homofobia, os diversos espaços do edifício foram utilizados de forma
a transmitir uma posição de rejeição face à homofobia, quer perante a
comunidade interna (estudantes, docentes e demais pessoal), quer perante
a própria cidade.12
Em Setembro de 2006, diversas associações LGBT foram contactadas a
propósito da realização do estudo “Família, Individualização e Experiências
Assim, na sua fachada externa foi colocada de véspera uma faixa que ocupou toda a extensão
do 1.º andar e onde se lia “Homofobia Não, Cumpra-se a Constituição!”. No dia 17, na porta de
entrada, foram distribuídas centenas de autocolantes com um triângulo invertido, explicando-se
aos/às alunos/as que ao colocar o autocolante estaria a solidarizar-se com a luta anti-discriminação
LGBT. Ao almoço, activistas e estudantes distribuíram centenas de panfletos explicativos do dia
nas cantinas universitárias. Por fim, durante a tarde teve lugar uma palestra aberta a toda a comunidade, com a presença de alunos/as, docentes e activistas. Esse espaço de debate teve um outro
momento, mais informal, desta feita num bar da cidade onde activistas, estudantes e docentes
confraternizaram sob o lema “Tod@s Contra a Homofobia”. Para mais informações, consultar
http://www.idahomophobia.org/article.php3?id_article=243.
12
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da Homo(Bi)ssexualidade em Portugal” a decorrer no Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE), sob coordenação de Francisco Vieira da Silva.
A esta iniciativa juntam-se os crescentes pedidos de colaboração associativa
em trabalhos académicos e dissertações finais, elementos indiciadores de
interesse por temas LGBT, por um lado, mas também de uma maior receptividade e incentivo por parte dos docentes responsáveis, por outro.
Os exemplos precedentes13 parecem demonstrar que a vontade de cruzar
academia e activismo no campo dos estudos queer já não é apenas uma
hipótese remota, fazendo parte de uma realidade crescente, embora ainda
deficitária. Tal défice deve-se sobretudo à ausência de reconhecimento
público e político, que poderia traduzir-se, por exemplo, na inclusão de
cadeiras de estudos queer nos curricula universitários portugueses. Mas se
o caminho se faz caminhando, queerizar a academia implica reconhecer os
passos dados, ao mesmo tempo que se apontam formas de os tornar mais
claros, frequentes e marcados. É disso que trata a próxima secção.
4. Queerizando a academia – para uma sociologia queer em Portugal
Este ensaio tem procurado demonstrar a importância de um compromisso
entre ciência e activismo como forma de gerar conhecimento e acção útil e
relevante no campo dos estudos queer. Foi com esse intento que se revisitaram aqui os conceitos de sociologia pública, estudos gays e lésbicos e
estudos queer. A terminar este capítulo, sugerem-se sete postulados fundamentais para uma sociologia queer, ou seja, um ramo da sociologia dedicado
aos estudos queer. Importa sublinhar que estes não pretendem ser postulados exclusivos de um determinado campo de saber – principalmente na sua
formulação, claramente comum a outras arenas do conhecimento – mas
antes condições basilares para a operacionalização de uma sociologia queer,
também em Portugal.
1. Auto-reflexividade: como em qualquer outro campo de investigação‑acção, o exercício vigilante e sistemático da autocrítica e reflexividade é
indispensável na produção de uma sociologia queer. Tal reflexão deve
incluir – embora não se esgote nela – a preocupação com a responsabilidade do/a investigador/a na produção de uma ciência livre de preconceitos acerca da orientação sexual, da identidade de género e da sexualidade
em geral. O postulado da auto-reflexividade sugere ainda momentos de
reconhecimento do/a cientista sobre as formas como o seu conhecimento
Para além dos exemplos citados, é possível identificar outras iniciativas quer por parte de instituições académicas, quer por parte de outras organizações LGBT que remetem para uma ligação
estreita entre activismo e academia.
13
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é construído e situado, bem como o seu papel enquanto actor politicamente implicado.
2. Reciprocidade: importa considerar formas de retribuir os contributos
que os/as participantes oferecem às diversas etapas da investigação-acção.
Este postulado de reciprocidade coloca-se sobretudo a partir do momento
em que o acesso ao “campo” é negociado, envolvendo formas de retribuição que podem passar por serviços à comunidade LGBT em regime de
voluntariado, tais como organização de arquivos, recolha de bibliografia,
partilha de informações ou disponibilização de observatórios de imprensa
e outras bases de dados (Adler e Adler, 2003). Esta tarefa assume uma
importância tanto maior quanto menor for o grau de profissionalização das
associações ou dos movimentos envolvidos.14
3. Transparência e credibilidade: parte da negociação em termos de acesso
ao campo de estudo pressupõe uma dupla clareza – sobre os objectivos da
investigação e as intenções que motivam o/a investigador/a a produzir estudos queer. Trata-se aqui do estabelecimento de relações de confiança, num
primeiro momento, e do respeito pelos entendimentos mútuos alcançados,
ao longo de todo o processo, de forma a garantir a credibilidade da investigação-acção numa ética de respeito e cuidado. Quando o objecto-sujeito
é particularmente vulnerável, dado o contexto dominante de discriminação
sexual, o estabelecimento de tais relações de confiança é indispensável para
a manutenção da segurança e bem-estar do objecto-sujeito da pesquisa, bem
como para a credibilidade do/a investigador/a.15
4. Confidencialidade, anonimato e consentimento informado: importa
salvaguardar medidas relacionadas com confidencialidade e anonimato,
protegendo a vontade de privacidade identitária de todos/as aqueles/as que
o solicitarem, mas também prevendo possíveis situações de desconforto
geradas pela investigação e expondo-as, previamente, aos sujeitos-objectos.
Deste modo reduzem-se elementos de surpresa e possíveis impactos negativos da pesquisa. O consentimento informado deve ser entendido como
resultado de um relacionamento de confiança, mais do que um procedimento burocrático ou administrativo. Por fim, deve ser sublinhado o carácter voluntário da participação e a possibilidade de, a qualquer momento do
processo, desistir, abandonando assim essa participação voluntária.
No caso do movimento LGBT português, por exemplo, todos/as os/as activistas são voluntários/as, à excepção do colectivo PortugalGay.PT, cujo carácter de empresa, contudo, não tem
obstado à participação activa em eventos públicos do movimento LGBT.
15
Este postulado, fortemente ligado ao tema do consentimento, reveste-se de uma complexidade
acrescida no caso da utilização de técnicas de observação encoberta. Para uma reflexão detalhada
sobre investigação encoberta de temas LGBT, ver, por exemplo, Levin e William, 1996.
14
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5. Impactos analítico-sociais: a sociologia queer deve reger-se por objectivos teórico-práticos, articulando filões analíticos e necessidades sociais
por parte de quem constitui o sujeito-objecto de pesquisa. Deve ainda resgatar áreas de investigação consideradas anteriormente por outras áreas do
saber, permitindo assim reler os estudos gays e lésbicos clássicos, reformular as questões e repensar metodologias e pedagogias (Stein e Plummer,
1996), ao mesmo tempo que se expande para incluir novas temáticas como
a democracia, os media, a estética, o poder militar ou instâncias de produção de saber científico e seus cruzamentos com questões queer (O’Rourke,
no presente número).
6. Linguagem: a produção de uma sociologia queer pressupõe o reconhecimento da importância da linguagem com que nos expressamos
para fazer sentido dos fenómenos sociais estudados. Nesse sentido,
postula-se aqui uma linguagem inclusiva, escapando ao universal masculino e a outras formas de exclusão linguística por via do sexismo ou
da homo/lesbo/bi/transfobia. Por razões idênticas, o conceito “homos
sexual”, cunhado pela medicina em 1869, deve encontrar alternativas
– das quais constitui um exemplo a sigla LGBT para designar lésbica,
gay, bissexual e transgénero – dado o carácter fortemente patologizado e
redutor daquele conceito por oposição a um maior grau de abrangência
deste último.
7. Transversalidade: as investigações-acção desenvolvidas no âmbito da
sociologia queer devem acolher a permeabilidade dos saberes, procurando
progredir através de aprendizagens e metodologias inovadoras, por um lado,
e influenciando outras esferas de conhecimento, por outro. Um exemplo:
com os estudos queer surge um novo interlocutor privilegiado no plano da
adaptação de instrumentos de pesquisa à diversidade sexual existente,
nomeadamente na substituição de categorias dicotómicas de género e na
recusa de modelos familiares exclusivamente heteronormativos em inquéritos por questionário ou guiões de entrevista elaborados por diversas ciências sociais. Por outras palavras, é também assim que podemos começar a
queerizar a academia.
Ao longo deste artigo foram sublinhadas algumas das mais-valias de
um conhecimento científico aliado aos movimentos sociais, numa partilha
de saberes e experiências visando a constituição, também em Portugal,
de uma linha de estudos queer. Mas quais os custos desse envolvimento,
se os houver? Que potencial haverá para se aprofundarem tais relações?
Qual o grau de reciprocidade possível? E, na sua impossibilidade, quem
beneficiará mais com todo o processo? Da resposta a estas e outras per-
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guntas dependerá o desenvolvimento de linhas de investigação-acção queer
em Portugal. No universo da sociologia, Irvine identifica o que está,
afinal, em jogo:
Uma coisa é certa: os estudos da sexualidade estão intrinsecamente ligados à própria sexualidade, e todas as ansiedades, prazeres, ambivalência e estigma que
atribuímos ao sexo afectam a sua legitimidade enquanto subcampo da sociologia.
(Irvine, 2003: 452)

5. Conclusão
Sabemos que o processo de tradução da teoria em prática está sempre sujeito
a riscos e leituras mal sucedidas. É o próprio Burawoy quem o reconhece
(2004a). Mas este é um risco inerente aos objectivos de fertilidade científica
de qualquer investigação. De resto, parece evidente que “permanecer no
silêncio, contudo, é abraçar a perspectiva de que os valores públicos são
propriedade privada” (Burawoy, 2004a: 3-4), abdicando assim o/a sociólogo/a de assumir um papel activo na promoção do debate público. É ainda
Burawoy quem recorda que “a perspectiva da ‘ciência pura’ que defende
que a investigação deve estar completamente afastada da política é insustentável na medida em que uma posição anti-política não é menos política
do que o engajamento público” (2004b: 3). Acresce, finalmente, que tais
riscos constam desde logo das relações de poder que se estabelecem durante
o próprio processo de pesquisa. Tal como Engel formula, “uma representação é uma tradução que distorce o objecto de estudo e revela tanto acerca
do sujeito que escreve quanto acerca do objecto sobre o qual se escreve”
(2001: 163).
Assim sendo, mais do que procurar minimizar ou enjeitar o nosso impacto
enquanto cientistas sociais, trata-se de o reconhecer através de um ponto
de partida, caminhada e chegada profundamente auto-reflexivo. Como
argumenta Melucci, a “investigação é aquele tipo específico de acção social
em que as possibilidades ou oportunidades para a auto-reflexividade são
maiores” (1996: 390). Esta proposta pode ancorar-se em e/ou articular-se
com técnicas autobiográficas utilizadas no estudo de movimentos sociais
por outros/as autores/as.16
Na lógica de uma ciência-cidadã, ou seja, aquela cujos saberes resultantes apresentam o potencial de alterar positivamente o mundo ou, pelo
Veja-se, por exemplo, a auto-etnografia retrospectiva de Roseneil quando analisa os acampamentos de paz de mulheres em Greenham Common (1995) e o estudo de Wall sobre a acção
colectiva da “Earth First!” feito a partir da uma auto-avaliação da experiência do autor enquanto
activista (1999).
16
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menos, os pequenos mundos que afectam as pessoas que constituímos
nosso objecto-sujeito de estudo, importa produzir conhecimento que possa
constituir‑se enquanto instrumento de trabalho para futuras investigações ou outras aplicações académicas, mas também para reflexão interna
às associações e planeamento estratégico dos próprios movimentos. De
resto, a experiência de investigadores/as-activistas demonstra que a ciência se torna válida na medida em que respeita um compromisso com os
princípios de justiça e emancipação. Não creio que tal ameace a objectividade científica; pelo contrário, julgo que tal implicação política obriga
a um esforço redobrado de vigilância constante acerca dos possíveis enviesamentos, ao mesmo tempo que se procura atingir porventura a meta
principal: aproximar a ciência das pessoas e, obviamente, torná-la mais
útil a todos/as.
No campo da sociologia, os ganhos decorrentes da aproximação entre
academia e activismo LGBT são incontornáveis, “permitindo-nos não
apenas representar melhor aqueles que são marginalizados pelas actuais
correntes teóricas, mas também produzir melhor sociologia” (Stein e
Plummer, 1996: 140). Como vimos, a partir da sociologia podem desenvolver-se outros caminhos possíveis, relevantes e necessários, nomeadamente
quando a sociologia se cruza com os estudos queer. Desse trabalho de tradução, assim espero, resultarão, parceiros de muitos campos de saber, os
estudos queer em Portugal.
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ANTÓNIO FERNANDO CASCAIS

Diferentes como só nós.
O associativismo GLBT português
em três andamentos
O presente texto toma como eixo de análise o modo como a diferença específica da
formação social portuguesa determina e se exprime na sociogénese do associativismo
GLBT nas três últimas décadas. É possível traçar uma periodização dele em três está‑
dios, à qual deve atribuir‑se sobretudo um valor heurístico: o primeiro de 1974 até 1991,
que pode dividir‑se em duas fases, uma anterior e outra posterior ao surgimento da
epidemia de Sida no nosso país; o segundo, entre 1990-1991 e 1995-1997; e o terceiro,
de 1997 até ao presente. A produção de conhecimento sobre o associativismo GLBT
tem ainda de se articular com duas outras pesquisas: sobre os seus detractores e
inimigos, antigos e neófitos, e sobre a comunidade que o associativismo representa
ou de que emerge, com uma história, uma identidade e uma cultura que explicam as
razões da adesão ou da resistência a ele.

À crítica queer não pode deixar de lhe fugir o pé para o divismo. Humildemente
o admito e reconheço, honnêteté intelectuelle oblige. Eis porque da opulência
da Loren (sim, essa Sofia, nada a ver com a bizantinice da hagia sofia) herdei a
minha graça, e na valorosa Dietrich (essa Marlene, a única), sempre pronta,
como eu, a indagar o que é feito das flores, inspirei o meu patronímico. Moi?
Queerérrima. Assumida. Out.
Sophya Critich, in Tratado dos maus objectos (em preparação)

O presente texto toma como eixo de análise o modo como a diferença
específica da formação social portuguesa determina e se exprime na história do movimento associativo gay, lésbico, bissexual e transgénero (GLBT)
no nosso país nas três últimas décadas. As considerações aqui tecidas devem
ser tidas como preliminares – e, portanto, sujeitas sempre a revisão crítica –
a quaisquer futuras pesquisas, necessariamente muito mais vastas e aprofundadas, sobre o papel e o sentido do associativismo na história, na cultura
e na identidade das comunidades GLBT portuguesas.
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Em vésperas do associativismo
Embora a comunidade já tivesse principiado a constituir-se há muito, não
existe movimento associativo gay, lésbico, bissexual ou transgénero organizado em Portugal antes da Revolução de 25 de Abril de 1974. Não o teria
permitido a ausência de liberdades democráticas, que são condição essencial,
embora não única, da sua emergência. Nem por isso – et pour cause –
a simples criação de liberdades formais, jurídico-políticas, de associação e
de expressão, bastou para o surgimento de movimentos autónomos duradouros, pelos quais teria que esperar‑se ainda cerca de duas décadas. Por
outro lado, a sociogénese do movimento obedece ao padrão comum nos
países da Europa, e nomeadamente do Sul, ocorrendo no seio da tradição
e com os materiais do património emancipatório das esquerdas.
Ainda na época da ditadura, as oposições nunca incluíram a emancipação homossexual na sua agenda e só muito lateralmente a sexualidade,
sobretudo quando inserida no âmbito mais lato do que então se chamava
a “questão da mulher”, mas de um ponto de vista quase exclusivamente
trabalhista e laboral, e, mais tarde, no âmbito do que se entendia como a
“questão da juventude”, introduzida sobretudo pelos movimentos estudantis. Com efeito, a escassa receptividade ao movimento homossexual
proviria de alguns intelectuais ou estudantes das gerações mais jovens (mas
não das gerações veteranas da oposição, sobretudo as ligadas ao Partido
Comunista) que no exílio no estrangeiro puderam testemunhá-lo directamente. Do mesmo modo, a participação nas actividades políticas oposicionistas de pessoas, inclusive figuras públicas, declarada ou reconhecidamente
homossexuais, que as houve, de maneira alguma significava que a agenda
genericamente antifascista, anticolonialista e, nos sectores marcadamente
marxistas, anticapitalista, fosse suficientemente aberta para admitir, nem
sequer no seio da sua “questão cultural”, qualquer veleidade de emancipação homossexual. Com efeito, a esquerda portuguesa passou em grande
medida ao lado das transformações culturais que ocorriam nos outros países nas décadas de 1960 e 1970, que foram fundamentais para o processo
de renovação das esquerdas europeias. Após a revolução, o quadro de
grande atraso no desenvolvimento do país só contribuiria para afunilar a
acção política no sentido de erguer um Estado social, o que, quanto mais
não fosse, bastaria para que a margem para outro tipo de reivindicações
se tornasse assim mínima e sempre precária e em permanente ameaça. As
preocupações políticas eram de tal modo outras que tombavam de encontro a um muro de incompreensão os raríssimos ecos do empunhamento da
emancipação homossexual pela esquerda radical no Maio de 68 em França.
Identicamente, ou mais ainda, era nula a notícia da revolta de Stonewall,
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em 1969, e das primícias do actual movimento gay e lésbico nos Estados
Unidos da América. De resto, este era já herdeiro de uma tradição provinda
da fase homófila do associativismo. Do ponto de vista associativo (que não
cultural, pois o argumentário homófilo foi utilizado na defesa de António
Botto), esta fase é completamente desconhecida em Portugal e o associativismo apenas surgirá entre nós num momento em que o próprio estádio
gay e lésbico do movimento tinha atravessado uma longa evolução nos
contextos norte-americano e norte-europeu de origem e, por isso, desprovido da dimensão auto-reflexiva que ele foi adquirindo nestes.
Por outro lado, o quadro nacional merece comparação com aquele que
lhe estava mais próximo, a Espanha da transição para a democracia (Mira,
2004: 421-425). No caso espanhol, existiam embriões de associativismo gay
clandestinos nos últimos anos da ditadura, integrados na oposição antifranquista e precipitados pelo agravamento da repressão na sequência da promulgação da Lei de Periculosidade e Reabilitação Social, em 1970. Além
disso, o movimento homossexual espanhol surge associado, em particular,
ao renascimento e à efervescência cultural que envolveram as movimentações políticas autonomistas da Catalunha, o mesmo ocorrendo, ainda que
com expressão consideravelmente inferior, no País Basco. Tanto explica
que viesse posteriormente a ser objecto de apoio e incentivo dos governos
das Comunidades Autónomas, ou seja, portador de um capital cultural e
de credibilidade histórica, social e política, que lhe possibilitaria uma afirmação e uma instalação precoce no regime democrático, facto de todo desconhecido na sociedade portuguesa do pós-25 de Abril.
Não existia em Portugal nada de semelhante a essa cultura política de
esquerda receptiva à emancipação homossexual ao ponto de, mais cedo ou
mais tarde, lhe integrar as principais reivindicações na sua própria agenda.
É precisamente neste ponto que tem início a descolagem entre a nossa realidade histórica e a do país vizinho, que se aproxima de modo crescentemente célere do estado de avanço das sociedades da Europa do Norte. Nem
por isso as primeiras expressões políticas do movimento homossexual português poderiam ter deixado de nascer claramente posicionadas à esquerda,
mas, e por isso mesmo, portadoras de uma ambiguidade intrínseca: tomando
De 27 para 28 de Junho de 1969, a polícia efectuou uma rusga ao bar Stonewall Inn, em Greenwich
Village – Nova Iorque, cuja clientela era sobretudo composta por pessoas gays, lésbicas, bissexuais
e transgéneros, com uma forte incidência em minorias étnicas. Face a essa rusga registaram-se
reacções violentas que prefiguraram um motim urbano de vários dias. Este evento desencadeou
o crescimento de associações e iniciativas LGBT um pouco por todo o mundo e, desde então,
Stonewall e o 28 de Junho constituem símbolos de resistência à heteronormatividade. Mais informações sobre este tema disponíveis em http://en.wikipedia.org/wiki/Stonewall_riots.
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como modelo de referência política e cultural um sector que começou por
o enjeitar numa primeira fase.
Uma composição em três andamentos
Com efeito, é possível esboçar, a traço grosso e com a ressalva de não haver
demarcação rígida entre eles, uma periodização em três estádios do associativismo GLBT em Portugal: o primeiro de 1974 até 1990, que pode
dividir‑se em duas fases, uma anterior e outra posterior ao surgimento da
epidemia de Sida no nosso país; o segundo, entre 1990-1991 e 1995-1997;
e o terceiro, de 1997 para cá. A ruptura mais marcante é a que separa os
dois primeiros períodos do mais recente. Esquematicamente, teríamos:
1974-1990 – primeiro período (com um eixo em meados da década de 80)
1990-1991 – período de transição, com características mistas
1991-1994 – segundo período
1995-1997 – período de transição, com características mistas
1997 ao presente – terceiro período
Primo – “Largo”

As primeiras manifestações de um movimento homossexual embrionário
são fruto da iniciativa de escassas pessoas individuais, que se identificam
decididamente com a(s) esquerda(s), mas dissociadas das organizações
partidárias e sindicais em cujo interior as identidades e as reivindicações
dos homossexuais não encontram qualquer receptividade nem, consequentemente, possibilidade de expressão. Ter-lhes-ia sido sempre completamente
impossível, como foi, inflectir a seu favor a dinâmica interventiva das forças
da esquerda que paternalistamente lhes menosprezavam os conteúdos
reivindicativos ou lhes recusavam mesmo quaisquer formas de afirmação
autónoma. As esquerdas conservaram em larga medida características
arcaizantes moldadas no decurso de uma longa oposição a um regime ditatorial cuja acção se pautava, ela própria, pela manutenção programática do
quadro de atraso estrutural do país e do seu papel de intermediação,
enquanto potência colonial, no âmbito das relações mundiais. A esquerda
partidária e sindical, sobretudo comunista, dotada de uma estrutura organizada que lhe permite implantar-se de imediato e adquirir uma ampla
influência, define-se em função do ruralismo tradicional e do industrialismo
do século XIX e é herdeira directa da cultura neo-realista que, como logo
o notou Eduardo Lourenço (1978), veicula uma imagem populista idealizante do povo português que prolonga e chega a reforçar, mas não subverte,
o nacionalismo do Estado Novo.
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À luz do modelo prevalecente de racionalidade materialista-histórica da
luta de classes como motor da história conducente à sociedade socialista, a
“questão homossexual” só poderia ser verdadeiramente esclarecida numa
futura sociedade sem classes. Entretanto, a ideia de um combate homossexual era percebida, na melhor das hipóteses, como divisionista, porque
distraía os trabalhadores e os militantes dos objectivos fundamentais da sua
luta, fazendo o jogo do inimigo e vulnerabilizando-os perante ele, e como
desmoralizadora, porque retiraria energias necessárias à transformação
revolucionária da sociedade, de que o proletariado representa a vanguarda.
A luta dos homossexuais aparece assim como essencialmente desmobilizadora, ultra‑minoritária e sem repercussão nem proveito para lutas mais
alargadas de valor social e político geral, uma ilusão pequeno-burguesa e/ou
esquerdista. Na pior, mas muito comum, das hipóteses, a homossexualidade
é encarada como uma demonstração eloquente da decadência burguesa, e
os homossexuais como inimigos de classe, e inclusive como prática nazi,
assimilando-se perversão política a perversão sexual: caso do estereótipo
aplicado aos leather que revela, no entanto, outro obstáculo intransponível
à assimilação da emancipação homossexual, que é a incomensurabilidade
entre o discurso revolucionário e o léxico erótico homossexual em geral,
que não apenas o leather ou outro qualquer (Cascais, 2003b). Com efeito,
do ponto de vista da moral revolucionária que mitifica a figura do proletário impoluto e expoente das virtudes másculas, o homossexual só é inteligível como a antítese daquele e qualquer afirmação da sexualidade percebida
como equivalente aos excessos sumptuários da burguesia, ao consumo
desenfreado e ao esbanjamento típico de uma cultura do parasitismo social,
incompatível com a frugalidade e a contenção impostas pela disciplina do
trabalho e da produção e em tudo contrário ao ascetismo proletário que
mais não faz do que reduplicar, secularizando-o, o ascetismo católico. De
resto, e além do nexo subterrâneo com este último, a (pretensão à) autoridade moral revolucionária também acaba por fazer passar por virtude,
reproduzindo-os e reforçando-os por isso mesmo, o heterossexismo e a
homofobia dominantes – termos críticos inexistentes e, logo, incompreensíveis à época.
Mais latamente, a reivindicação de uma diferença identitária surge como
suspeita ao igualitarismo fundacional do pensamento de esquerda de matriz
iluminista, que o marxismo apenas veio reforçar, e como uma questão
que confunde de maneira equívoca a destrinça binária clássica entre
esfera pública e esfera privada. Tanto assim era que a “questão homossexual”
(e que deploráveis ecos ela tem de uma “questão judaica”!) passava por
ser assunto de mera regulação jurídica, completamente diluída no reconhe
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cimento genérico e inespecífico de mais ou menos direitos, liberdades e
garantias aos cidadãos em geral, independentemente da sua orientação
sexual – termo então completamente ausente, mas que, por marcar uma
especificidade irredutível, continua hoje a ser fonte de escândalo para todos
quantos, de uma ponta à outra do espectro político, vêem na reivindicação
de direitos a exigência de abusivos privilégios. É deste modo que, por um
lado, a persecução denodada da respeitabilidade burguesa, por parte da
esquerda democrática também não proporcionava alternativa à (im)possibi
lidade de expressão da emancipação homossexual e que, por outro lado,
nas raras ocasiões em que esta era tematizada nalgumas publicações ligadas
à esquerda radical, era invariavelmente enquadrada na “libertação do quoti
diano” e na “transformação da vida”, destituídas de conteúdo político preciso. Curiosamente, ou nem tanto, é neste último âmbito que pela primeira
vez são introduzidos, no nosso país, os debates sobre a medicalização da
homossexualidade e do desvio, do papel de controlo social da medicina e
da psiquiatria e da contestação aos paradigmas médicos dominantes. Isso
constituiu um primeiro desafio à cultura científica das esquerdas portuguesas, demasiado marcadas ainda pelo republicanismo positivista e que partilham tudo quanto é representação estereotipada da homossexualidade
com o resto do espectro político e da sociedade em geral, mas também da
universidade que, numa época que antecede de muito a emergência dos
estudos de género, gay, lésbicos e queer no panorama académico nacional,
é quase completamente estanque ao ventilar destes temas. Do mesmo modo,
é consabido que o feminismo português se mostrou refractário à integração
do lesbianismo (lembre-se que lésbica era um termo tido por insultuoso
numa época em que as mesmas se percebiam como “homossexuais femininas” e os homens como “homossexuais masculinos”) no seu projecto emancipatório, como sempre o reiteraram as lésbicas e o acabaram por reconhecer as feministas, posições resumidas recentemente por Amaral e Moita
(2004: 101).
Mas, facto absolutamente determinante, durante este período, os homossexuais são presa inerte e vítima muda das representações sociais e políticas,
culturais, mediáticas e científicas; objectos de discurso e não sujeitos de
palavra, como notavelmente demonstrou Michel Foucault (1977). Mesmo
quando são auscultados, é invariavelmente para os transformar em matéria‑prima de ilustração biográfica das opiniões sociais e das representações
prevalecentes. A única excepção com notoriedade pública, e notável por
isso, foi então a de Guilherme de Melo, e não porque a assumpção pública
fosse inexistente, mas porque ele foi o primeiro a fazê-lo em nome de uma
entidade colectiva – “os homossexuais” – ainda que esta fosse até aí prati-
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camente invisível enquanto tal. Tanto os seus defensores como os seus
detractores se confrontam com uma ausência, a do único interlocutor directamente interessado, o movimento associativo, então praticamente inexistente ou inexpressivo, com poucas excepções, de resto votadas à efemeridade. Tal é o caso do Movimento Homossexual de Acção Revolucionária
(MHAR), logo em Maio de 1974, que não sobrevive à reacção pública do
General Galvão de Melo, membro da Junta de Salvação Nacional e que
cedo representa, no interior dela, a reacção de direita ao 25 de Abril. Esta
situação de inassimilabilidade do movimento homossexual pelas forças
políticas de esquerda mantém-se mesmo quando a influência destas principia a declinar na sociedade portuguesa. É nesse contexto, caracterizado
ainda pelo facto de alguns muito jovens militantes partidários homossexuais
se decepcionarem definitivamente com a possibilidade de abertura das suas
organizações, que surge, em 1980, o Colectivo de Homossexuais Revolucionários (CHOR), conseguindo juntar algumas centenas de pessoas na
sua reunião inaugural na sede da Culturona, organização de intervenção
cultural em cujo seio tinha nascido e com cujo precário apoio contava.
O CHOR pouco lhe sobrevive, porém, tendo feito a sua derradeira aparição pública por ocasião dos Encontros “Ser (homo)sexual”, realizados pelo
Centro Nacional de Cultura em 1982, onde foi lançado o primeiro texto
de reflexão teórica sobre o movimento em Portugal (Cascais, 1983).
A ênfase com que me alongo sobre o que constituía, à época, o discurso
emancipatório da esquerda prende-se com o facto de ele ser o único disponí
vel para a emancipação homossexual se exprimir (embora de modo algum
o único em que se pode exprimir a homossexualidade), mas que de facto
levantava dificuldades intransponíveis a essa expressão, as quais só poderiam ser ultrapassadas por intermédio de uma reformulação radical dele.
No plano teórico, Michel Foucault teve um papel fundamental na desmarxização da linguagem emancipatória, mas a recepção do pensamento foucauldiano nesse tempo (Cascais, 1988, 1994), em Portugal, limitava-se a
escassíssimos círculos académicos e nunca teve influência directa no associativismo GLBT português, que só começaria a assimilá-la de forma superficial e por vias indirectas muito mais tarde, no momento em que surgem
os primeiros estudos gay, lésbicos e queer (Cascais, 2004). Com efeito, o
processo dessa reformulação, que se encontra longe de estar concluído no
nosso país, é contemporâneo, no seu início entre nós, da adesão à Comunidade Europeia, do cavaquismo e do surgimento da epidemia de sida e,
como é evidente, não poderia deixar de ser também obra, e constitui um
dos adquiridos, do movimento associativo GLBT. A primeira fase deste
estende-se de 1974 a 1991, quando surge a primeira associação duradoura,
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o Grupo de Trabalho Homossexual (GTH) do Partido Socialista Revolucionário, mas tem um eixo temporal naqueles acontecimentos, que se verificam todos em meados da década de 1980 e dividem a primeira fase do
associativismo GLBT em dois períodos, dos quais já descrevi o primeiro.
Para além da inexistência de movimento associativo homossexual, facto
comum aos movimentos feministas (Amaral e Moita, 2004: 101) e que se
enquadra no declínio geral da fase eufórica e voluntarista do associativismo
cívico e cultural (que não estritamente político-partidário), a partir de 1982
começa a fazer-se sentir de maneira cada vez mais omnipresente uma atmosfera de refluxo generalizado, pese o facto, sobretudo simbólico, porque
havia anos que a lei tinha deixado de ter aplicação prática, da descriminalização da homossexualidade no Código Penal promulgado naquele mesmo
ano. Praticamente desaparecem as expressões mais visíveis da vida gay que
se desenvolvia desde 1974 em Lisboa, que, com os únicos bares então existentes e os múltiplos locais de encontro, se tinha tornado uma referência
para gays e lésbicas que aí acorriam de todo o país, onde se começava a fixar
de forma permanente uma massa considerável de pessoas e onde estavam
em gestação formas de sociabilidade que haveriam de constituir uma das
bases de uma comunidade propriamente dita. Desaparece por completo a
pouca visibilidade pública de gays e lésbicas fora de Lisboa. Muito mais do
que quaisquer manifestações virulentas de intolerância homofóbica, a crise
económica e social contribuía de maneira decisiva para o desencanto generalizado relativamente às formas tradicionais de participação política, mas
também, e ao mesmo tempo, para dissuadir actividades cívicas demasiado
afastadas das preocupações do quotidiano. Com a aproximação da adesão
de Portugal à União Europeia, oficializada em 1986, gera-se um clima de
expectativa de acesso ao adquirido europeu, não só relativamente aos indicadores de progresso humano, mas também, e de forma sobremaneira clara
e ostensiva entre gays e lésbicas, ao seu adquirido cultural e jurídico, por
meio da transposição das legislações mais avançadas para a portuguesa
(Santos, 2005: 145, 176). De resto, este é um facto característico das sociedades semiperiféricas como a portuguesa. A partir de 1987, os governos de
Cavaco Silva só contribuíram para confirmar e intensificar a expectativa
relativamente à superação dos atrasos estruturais nacionais, mas também
tiveram o efeito de remeter as forças de esquerda para uma posição defensiva e de necessidade de repensar as suas concepções e as suas práticas, facto
que – é imperativo reconhecê-lo – permitiu torná-las mais permeáveis a
temas como a emancipação homossexual, num primeiro momento, e, bastante mais tarde, deu margem a que os defensores dela pudessem exprimir-se no seio das próprias formações partidárias (do PS, do PCP e do BE).
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No entanto, os “anos de chumbo”, que se adensavam desde a notícia do
surgimento da epidemia de sida, agravam-se com a notícia da identificação
dos primeiros casos em Portugal, até que a morte de António Variações,
em 1986, é experienciada como tragédia colectiva que se abate sobre a
comunidade gay.
Secondo – “Andante Con Moto”

A epidemia de sida tem um papel charneira na emergência do associativismo
GLBT em Portugal, facto generalizadamente reconhecido e que confirmam
Almeida (2004: 251), Cascais (1997: 23-24) e Santos (2005: 99-102), mas há
que o esmiuçar. Nos EUA, a resposta da sociedade à sida teve por modelo
a organização do combate à epidemia montada no seio das comunidades
gay, as mais atingidas, pelo menos inicialmente, e também as mais preparadas por um já considerável e rico passado de organização comunitária e luta
política. Este modelo, próprio das sociedades centrais, alargou-se aos países
onde existia tradição associativa e comunidades organizadas e permitiu fazer
face ao backlash que viria a fazer-se sentir na sequência do impacto inicial
da sida. Em Portugal, aconteceu precisamente o contrário: foi a organização
do combate à sida que criou o movimento associativo e não se pode falar
de um backlash porque, quanto mais não seja, também pouco ou nada havia
em relação a que recuar, nem forças contrárias contra as quais resistir na
defesa de conquistas. O movimento associativo português, mas, de modo
mais geral, a visibilidade de uma comunidade gay que tem nele um dos seus
pilares (e que, logo, não se encontra completamente constituída sem ele),
ganha impulso no seio de um processo mais vasto de combate à epidemia
de sida e em cuja dinâmica começa por se integrar, dela tirando partido de
forma notável, antes de se poderem vir a autonomizar dela, constituindo a
sua própria. É nesta medida que a sociogénese do associativismo gay em
Portugal confirma a situação de semiperiferia da formação social portuguesa,
inicialmente teorizada por Boaventura de Sousa Santos (1992, 1996), na
esteira de Immanuel Wallerstein, e cuja aplicação à comunidade GLBT se
deve a Ana Cristina Santos (2005). O surgimento do associativismo gay no
quadro do combate à epidemia, não é, de resto, exclusivo da realidade
nacional, mas antes comum, e típico, de outras sociedades semiperiféricas.
Entre nós, desde cedo é possível notar a participação de gays nas organizações não governamentais de luta contra a sida, mas estas eram fruto
da iniciativa de elites de técnicos e profissionais de saúde, psicólogos e uma
ou outra figura pública. Esta situação não será totalmente desprovida de
custos, visto que a dupla filiação de alguns dirigentes associativos gay relativamente àquelas organizações não governamentais gerou inicialmente
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algumas situações de ambiguidade e de conflito de interesses sempre que
algum paternalismo delas levou a tentativas de ingerência na política associativa. Trata-se de um modelo de participação cívica já bem conhecido pelo
menos desde Tocqueville, que descrevera como as iniciativas reformistas e
de intervenção política em geral partiam na Europa das elites esclarecidas
(políticas, económicas e sociais, culturais), que se comportam como representantes de outrem que neles delega, formal ou tacitamente, os próprios
interesses, ao contrário do modelo basista prevalecente nos EUA, onde
aquelas tinham por protagonistas associações de cidadãos anónimos que se
representam antes de mais a si próprios, elegendo os seus delegados entre
os pares.
Em Portugal, o discurso do combate à epidemia foi encabeçado por terceiros não ligados à comunidade gay, e nomeadamente pela classe médica,
cuja autoridade, tanto científica como social, se mantinha intacta. A luta
contra a discriminação dos seropositivos e doentes pôs invariavelmente a
tónica no bem comum, sem se assumir como porta-voz dos seus interesses
particulares e sem sequer lhes fazer referência explícita, antes os diluindo
no âmbito mais vasto dos direitos humanos e de cidadania. Além disso, o
tempo que a epidemia demorou a ser clinicamente identificada no país permitiu, sobretudo no respeitante à classe médica, mas também à classe política e aos meios de comunicação, que não se repetissem os estragos causados
noutros lugares pela categorização inicial, entretanto revista, dos “grupos
de risco”, onde avultavam os homens homossexuais.
Tudo isto contribuiu para que: a luta contra a sida surgisse desvinculada
do discurso emancipatório gay, o que acabou por contribuir para a sua
aceitabilidade e preparar a reacção inicialmente neutra ao movimento associativo, cuja postura nunca assume, entre nós, a radicalidade de que foram
expoentes os grupos Act-Up; a prevenção tivesse sido assumida como responsabilidade social por múltiplas instâncias, para além da classe médica,
desde o poder político às organizações não governamentais e aos meios de
comunicação, e que estas passassem a pautar‑se por preocupações de correc
ção política, até aí quase inédita relativamente aos gays, o que teve por efeito
uma espécie de reconhecimento oficial da existência da comunidade gay e
como que uma caução dos seus comportamentos sexuais – visibilidade e
caução cuja importância também se mede pelas reacções ultrajadas de algumas entidades como a hierarquia da Igreja Católica; embora não menos
virulentas, as posições doutrinárias desta passaram a ficar desse modo sujeitas a desautorização pública, desafio reiterado e risco permanente de encurralamento em atitudes defensivas e rígidas, generalizadamente percebidas
como fundamentalistas e fanáticas; com efeito, é igualmente a homofobia
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e o heterossexismo tradicionais da sociedade portuguesa que se vêem confrontados, e silenciados, pela primeira vez, por um discurso de autoridade
que se expressa na luta contra a sida; enfim, o movimento associativo emergente dispunha, portanto, de um capital de respeitabilidade – isto é, como
interlocutor credível – que, tudo leva a crer, não teria granjeado por outras
vias e aproveita de uma dinâmica emancipatória, que até hoje não foi realmente quebrada, e que tolhe a margem de manobra, a audiência pública
e a eficácia dos inimigos, os quais, não obstante, não deixa de manter, mas
que só conseguem recuperar a sua sanha a partir do momento em que o
movimento associativo ergue outras bandeiras com força suficiente para
as defender de forma consequente, o que não ocorrerá realmente antes de
1997. Do ponto de vista da periodização que apresentei no início, o processo que tenho estado a descrever decorre sensivelmente entre o surgimento da epidemia de sida e 1990-1991, data em que se constituem a revista
lésbica Organa e o Grupo de Trabalho Homossexual (GTH), que tomo
como marco arbitrário que conclui o processo do impacto inicial da sida
na comunidade.
Nem por isso se deve entender que a epidemia de sida se reduz ao
momento do kairos para o associativismo gay (e GLBT em geral) português.
Essa oportunidade única teve o seu preço de sangue com um extenso martirológio, cuja importância nunca foi devidamente apreciada pela investigação científico-social num país possuidor de um património mítico‑religioso
como o nosso e a que também não posso dar seguimento aqui. De modo
muito superficial, adiantaria que se trata do fenómeno que, por excelência,
retira argumentos ao adversário numa cultura, como a nossa, em que a afirmação pública de convicções passa menos pelo debate doutrinário e a argumentação racional do que pela exemplaridade heróica (com a sua contrapartida, que é a sedução estética). Paradoxalmente, ou talvez nem tanto,
esse constitui um possível factor explicativo (para além dos apontados atrás)
para o modo particular como se exprimiram, entre nós, fenómenos de tamanha amplitude e tão profundas repercussões noutras paragens (sobretudo
nos EUA), como a discriminação dos seropositivos e doentes, a culpabilização das vítimas, ou o pânico sanitário que sempre acresce ao pânico moral.
De modo porventura demasiado sucinto e sujeito a aprofundamento ulterior, adiantaria que as características da homofobia tradicional da sociedade
portuguesa se acentuaram quantitativamente, no tom e na intensidade, mas
não se alteraram qualitativamente, ou seja, os termos do argumentário anti-homossexual mantiveram-se no essencial e não se regista nada que se pareça
com uma vaga persecutória na sequência imediata da epidemia de sida.
O que, por outro lado, confirma os traços arcaicos da sociedade portuguesa:
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a comunidade gay não tinha ultrapassado o estádio tradicional de menorização (não é reconhecida como igual, não é sequer reconhecida como interlocutora válida), objectificação (não tem controlo sobre as representações
sociais dela e não é sujeito de afirmação ou acção pública), invisibilidade
(é destituída de expressão própria, de representantes ou não se lhe associam
pessoas nem acontecimentos relevantes) e acomodação (adapta-se, por
imperativo de sobrevivência, à situação marginal e clandestina a que se
encontra remetida). Isto significa também que, do lado da comunidade gay,
a epidemia de sida teve por efeito uma espécie de outing, tanto das pessoas
individualmente consideradas (quando afectadas pela doença) como da
comunidade em geral. O associativismo constitui o cerne da resposta de
autodefesa da comunidade ao repto que esse outing consubstancia. A epidemia de sida proporcionou a oportunidade para a comunidade gay
(e depois GLBT) se erguesse contra antiquíssimas opressões. Com efeito,
após o primeiro impacto da sida no nosso país, entre 1984-1986 e 1990-1991, a fase de amadurecimento do associativismo, como reacção àquele
impacto, decorre sensivelmente entre 1990-1991 e 1995-1997 e assume uma
importância crucial na periodização que propus. É nestes anos (entre 1990
e 1997) que têm lugar as transformações que tenho estado a descrever. Os
anos de 90-91 e de 95-97 constituem anos de transição entre os períodos
imediatamente anterior e imediatamente posterior, em que, respectivamente,
se mantêm características do período antecedente e se esboçam características do período subsequente. E foi a primeira vez que uma situação agónica
– em que um pólo hegemónico esmagava a tal ponto o pólo dominado que
o própria existência do confronto podia ser por aquele negada – se resolveu
a favor da comunidade gay em Portugal, desde o trágico episódio de um
confronto semelhante na nossa história do século XX, aquele que opôs
António Botto e Judite Teixeira (e, decerto, Fernando Pessoa) à homofobia
do Estado Novo (Cascais, 2003a).
Directamente afectada pela sida, a comunidade gay é igualmente aquela
que mais se transforma por efeito dela. Acontece que, nos países centrais,
a epidemia contribuiu para precipitar uma deslocação fundamental: de uma
estratégia de luta pela cidadania sexual centrada na reivindicação de direitos respeitantes à conduta prática (direitos à actividade sexual, ao prazer,
ao corpo) e à identidade (direitos à autodefinição, à expressão, à auto-realização) para uma estratégia de luta pela cidadania sexual que enfatiza os
direitos respeitantes à relação (direitos ao consentimento, à livre escolha,
ao reconhecimento institucional da relação, como a união de facto e o casamento, e direitos conexos, como o acesso à procriação medicamente assistida e à adopção). Concomitante dessa deslocação, ocorrem pelo menos
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três outras mudanças relevantes para nós: mudança de um argumentário
predominantemente essencialista para uma tónica construcionista na abordagem das identidades, o que culminará com o pensamento queer; crítica
à hegemonia da identidade gay e a consequente fracturação interna das
comunidades pela afirmação separatista das identidades lésbica, primeiro,
e bissexual e transgénero, logo de seguida (dando origem ao jargão corrente
GLBT, sobre cuja real pertinência não me demorarei aqui); mudança da
afirmação da diferença, da irredutibilidade e da singularidade da comunidade, que tem o seu expoente no gueto como uma espécie de “zona libertada” autodiscriminatória, seguindo o modelo étnico norte-americano que
depois tenderia a exportar-se universalmente, para uma lógica de crescente
integração dos estilos de vida específicos, gay, lésbico, bissexual e transgénero que visa esboroar as fronteiras mais ou menos rígidas entre o gueto e
a sociedade envolvente – mas que, como já apontava há muito Foucault, é
também mais difícil que o entrincheiramento no gueto. Dos modos de vida
alternativos que só podem germinar no gueto, ou seja, uma alternativa na
diferença, passa-se a uma alternativa na integração, na igualdade, na paridade e na indiferença – caso do casamento e da adopção, que, para gays e
lésbicas, constituem a construção de um modo de vida assente na reelaboração daquilo a que Anthony Giddens (1993) chamou a relação pura. No
entanto, isto só se tornou possível na sequência de um longo processo de
construção das identidades e de consolidação das comunidades GLBT, facto
que só ocorre no nosso país de maneira superficial.
O movimento associativo português emerge neste contexto de viragem
na cultura e nas identidades das comunidades GLBT a nível internacional,
mas, como facilmente pode verificar‑se, com compreensíveis dificuldades
de assimilação dela. Chegamos, assim, ao último período, que começa a
desenhar‑se nos anos 1995-1997, triénio de transição na qual se conservam
características da fase anterior, e que se encontra plenamente constituído
desde aquele último ano, prolongando-se até ao presente.
Terzo – “Allegro Ma Non Troppo e Grazioso”

Na periodização que elaborei e à qual deve atribuir‑se sobretudo um valor
heurístico, a única excepção claramente reconhecível é o GTH, cujos primórdios estão bastante mais próximos do espírito do MHAR e do CHOR
que do associativismo posterior a 1995, mas que se diferencia claramente
daquelas duas organizações pelo facto de ter surgido no seio de um partido
político, o Partido Socialista Revolucionário (PSR), com ideário que começou por se nortear pelo trotskismo. A história do GTH, que se transformaria sucessivamente em Grupo GLBT do Bloco de Esquerda, quando o PSR
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integrou o BE, e em Panteras Rosa – Frente de Combate à Homofobia
(2004), já independente de estruturas partidárias, é particularmente ilustrativa de dois factos conexos: de a emancipação homossexual ter sido longamente “empurrada” para a esquerda revolucionária e tender a exprimir-se
nos termos radicais da recusa outsider do sistema, em grande medida pela
impossibilidade ou a relutância de a homossexualidade “instalada” nas
elites sociais, culturais e políticas se afirmar publicamente como tal; de
quanto a filiação ou a afinidade político-partidária constitui a nemesis do
associativismo e uma razão fundamental da revisão do discurso emancipatório de que falei no início deste ensaio, por mor da necessidade de ultrapassagem do ensimesmamento político-partidário e de não alienar a própria
comunidade GLBT que não se reconhece na defesa dos seus interesses
nesses termos.
A visibilidade e a consequência do associativismo são precisamente aquilo
que constitui, em essência, a terceira e presente fase, desde os anos de 1995-1997, a partir dos quais a comunidade GLBT assume rostos próprios que
a representam, se torna num sujeito histórico dotado de voz própria e interlocutor, tanto dos seus aliados como dos seus opositores. Estes são os anos
do surgimento explosivo de associações e de iniciativas: a ILGA-Portugal,
com a abertura do Centro Comunitário Gay e Lésbico em Lisboa (1997),
a Opus Gay (1997) e o Clube Safo (1996), assim como o PortugalGay.PT
(1996), organização que desenvolve toda a sua actividade a partir do seu
site na Internet, a revista Korpus (1996), primeira publicação a alcançar a
longevidade de uma década, o Festival de Cinema Gay e Lésbico de Lisboa,
com igual longevidade desde a sua primeira realização em 1997, e o programa radiofónico Vidas Alternativas, desde 1999, caso único de acesso à
mediatização no associativismo nacional. É também nestes anos que a esfera
político-partidária de esquerda, com representação parlamentar e autárquica, se torna finalmente receptiva às reivindicações da comunidade, facto
que culmina com a presidência de João Soares na Câmara Municipal de
Lisboa. A receptividade geral e até mesmo a simpatia declarada de alguns
meios de comunicação compõem esta conjuntura favorável, que se mantém
pelo menos até finais de 2004 e em cujo quadro têm lugar o primeiro Arraial
Pride (1997), realizado depois na emblemática Praça do Município de Lisboa, a primeira Marcha do Orgulho (2000), com uma dinâmica de crescimento que se mantém pelo menos até 2002, com a primeira Semana do
Orgulho. Subsidiário desta dinâmica de crescimento é a criação, um pouco
posterior, de associações tais como a não te prives – Grupo de Defesa dos
Direitos Sexuais (2001), a Rede ex aequo (2003), para jovens GLBT entre
os 16 e os 30 anos, a @t – Associação para o Estudo e Defesa dos Direitos
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à Identidade de Género (2003), o Grupo Lilás, ou o NÓS – Movimento
Universitário para a Liberdade Sexual, entre 2000 e 2003, o Grupo Oeste
Gay, entre 2000 e 2005, e a Coisas do Género, entre 2001 e 2003, ou inclusive associações como a Muralha e a Associação Portuguesa de Homossexualidade Masculina (2006), cuja razão de ser fundamental é a demarcação pública do movimento GLBT. Factos a notar absolutamente, são:
a expansão do raio de acção das associações para fora dos grandes centros
urbanos de Lisboa e do Porto, ou através das actividades que promovem,
ou até porque se organizam em rede ou estão mesmo sediadas fora daqueles centros; a diferenciação interna das associações, cujo exemplo mais
marcante é o Grupo de Mulheres da ILGA (1998), depois Grupo de
Intervenção e Reflexão sobre Lesbianismo (2000); a capacidade de acolhi
mento de eventos de âmbito supranacional, como a 17.ª Conferência Anual
da International Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Youth and Student
Organisation (2003), pela Rede ex aequo, a 24.ª Conferência Anual da
ILGA-Europa (2002), pela Opus Gay, e o lançamento do Dia Mundial
de Luta Contra a Homofobia (2005), com a presença do seu criador,
Louis-Georges Tin, por iniciativa da Associação Janela Indiscreta, que
entretanto se formalizou como organizadora do Festival de Cinema Gay
e Lésbico de Lisboa; o reconhecimento do associativismo pelos representantes nacionais de organizações mundiais, como o Núcleo Mulheres e
LGBT da Secção Portuguesa da Amnistia Internacional, assim como a
participação activa das associações nacionais em eventos de alcance internacional, como a edição nacional da Marcha Mundial das Mulheres (2000)
e o Primeiro Fórum Social Português (2003); embora ainda escassa articulação com a reflexão e a investigação académica, ensaiada com êxito
pelo Clube Safo, que co‑organizou com o Instituto Superior de Psicologia
Aplicada as primeiras Jornadas Lésbicas (2002) e o primeiro Congresso
Internacional de Estudos Gay, Lésbicos e Queer “Culturas, Visibilidades,
Identidades” (2005), promovido conjuntamente pela Associação Janela
Indiscreta, o Instituto Franco-Português e o Centro de Estudos de Comunicação e Linguagens da Universidade Nova de Lisboa, para além das
iniciativas dinamizadas pela não te prives em colaboração com o Centro
de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra; last not least, as associações GLBT nacionais tornaram‑se interlocutoras privilegiadas das organizações político-partidárias e das instâncias governamentais na elaboração de iniciativas legislativas, embora tivessem – e continuem a ter – de
contrariar o paternalismo delas com a definição de agendas próprias, de
que constitui exemplo marcante o recente (2005) lançamento da campanha pelo direito ao casamento.

124 | António Fernando Cascais

Se neste período se podem contar algumas significativas conquistas do
movimento associativo GLBT, expressas nomeadamente em termos de
adquirido jurídico, nem por isso a convergência única de interesses da
comunidade GLBT e de interesses político-institucionais deixou de se interromper, o que desmente a sua irreversibilidade. Com efeito, a dinâmica
emancipatória mantém-se até ao presente, mas confronta-se com dois factos:
o associativismo atinge aquilo que tudo indica ser um limite de crescimento,
o qual, por sua vez, é contemporâneo (mas não efeito) do início de uma
reacção anti-emancipatória e de um ambiente político e mediático adverso
que configuram uma nova situação agónica, não sem certas similitudes com
aquela que o precipitou.
Perante as interpelações levantadas pela presente situação, coloca-se ao
movimento associativo uma dupla necessidade, que é tanto cognitiva como
política: a de conhecer a fundo a comunidade que representa ou de que
emerge, com a sua história, a sua identidade, a sua cultura, mas também a
sua homofobia internalizada e as formas em que ela se exprime em detrimento do próprio associativismo, reconstruindo uma memória como resistência ao impulso de não-inscrição (Gil, 2004) tão fatal na sociedade e na
cultura portuguesa; e a de (re)conhecer os seus detractores e inimigos, antigos e neófitos, tanto mais que eles se definem doravante em função da sua
visibilidade e das suas conquistas.
Considerações finais
O associativismo não se fez do dia para a noite, nem em Portugal, nem em
parte nenhuma. Não irrompeu numa tabula rasa histórica, social e cultural.
Em Portugal, o associativismo, assim como todas as expressões das culturas
e das identidades GLBT, confrontam-se com uma história de opressão, de
negação, de controlo social, que deu forma às características da formação
social portuguesa que lhes são adversas.
O seu estudo apresenta-se como um primeiro desafio à reflexão gay, lésbica e queer, e bem assim às ciências sociais e humanas para as quais estes
fenómenos continuam a constituir, em grande medida, uma autêntica terra
incognita. Como o continua a ser o outro património histórico de que as
actuais comunidades GLBT são herdeiras directas, mas que há que reconstituir, recuperar e restituir: as expressões culturais gay e lésbica, tanto eruditas como populares que se foram sucedendo ao longo do tempo, as formas
de sociabilidade, os léxicos eróticos e as modalidades de ”uso dos prazeres”
que se sedimentaram historicamente. Este é um segundo desafio maior à
teoria gay, lésbica e queer. Os frutos desse trabalho deveriam constituir uma
aquisição inestimável para os protagonistas do associativismo GLBT no
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nosso País. A sócio-história deste, nas últimas quatro décadas, é o outro
grande desafio cognitivo para que o presente artigo pretende constituir um
primeiro contributo.
Dele pode concluir‑se, muito sucintamente, que o associativismo GLBT
não teria pura e simplesmente sido possível antes da instauração do regime
democrático, em 1974, mas que este, por si só, não foi condição suficiente
para a sua emergência, a qual, na sociedade semiperiférica portuguesa, levou
cerca de três décadas a amadurecer. A sociogénese do movimento GLBT
obedece ao padrão comum aos países da Europa do Sul, ocorrendo no seio
da tradição e com os materiais do património emancipatório das esquerdas.
Embora apropriando-se dele como seu, as incipientes expressões de um
movimento organizativo gay e lésbico defrontaram-se com barreiras intransponíveis a uma organização autónoma, a apoios políticos declarados e à
inclusão dos seus conteúdos nas agendas das forças político-partidárias e
sindicais até ao início da década de 1990.
O processo de reformulação do discurso político que tornou a emancipação gay e lésbica finalmente assimilável por essas forças ocorreu paralelamente, e foi condicionado, pelo cavaquismo (maioria absoluta do PSD
em 1987), pela adesão à União Europeia (adesão oficial em 1986), e pela
epidemia de sida (detecção dos primeiros casos em 1984-85), ou seja, e respectivamente: pela modernização das esquerdas político-partidárias e culturais numa situação de defensiva, pela substituição do modelo revolucionário de mudança social por expectativas de acesso ao adquirido económico,
social e jurídico-político europeu e comunitário e pelo enquadramento dos
segmentos da comunidade gay directamente afectados pela epidemia de
sida e que nada tinham a perder, mas que envolveu, necessariamente, organizações não-governamentais de luta contra a sida, que lhes proporcionaram
as necessárias dinâmica e legitimidade.
O associativismo GLBT em Portugal ganha pois impulso no seio de um
processo mais vasto de combate à epidemia de sida, em cuja dinâmica
começa por se integrar, dela tirando partido de forma notável, antes de
poder vir a autonomizar‑se dela, constituindo a sua própria dinâmica. Nesta
medida, a sociogénese do associativismo GLBT confirma a situação de
semiperiferia da formação social portuguesa. É esta situação que explica
que só a partir da segunda metade da década de 1990 o associativismo
GLBT português adquira expressão idêntica aos seus congéneres europeus
e norte-americanos, traduzida em organizações com representatividade no
seio da própria comunidade, visibilidade social e mediática, credibilidade
e capacidade de pressão sobre os organismos político-partidários e as instituições do Estado, e enfim, uma agenda política própria.
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Michael O’Rourke

Que há de tão queer na teoria queer por-vir?
O artigo propõe-se desembrulhar uma série de termos-chave que preocuparam Jacques
Derrida após a chamada viragem político-ético-religiosa deste autor, desde um texto
como Force of Law (1989) até Voyous (2004): termos como “auto-imunidade”, “messia
nicidade sem messianismo”, a “chegança” e a “democracia por-vir”, entre outros. Irei
debruçar-me sobre os últimos textos de Derrida, em particular sobre a obra Voyous – em
minha opinião, uma importante carta fundadora de uma teoria queer a considerar para
o futuro –, bem como sobre o recente número da revista Social Text intitulado “Que
há de queer nos estudos queer hoje?” e ainda sobre os trabalhos mais recentes de
Judith Butler (sobretudo a obra de 2005 Giving an Account of Oneself – “Prestando
contas de si”). Proponho, assim, que a palavra “auto-imunização”, um termo do léxico
derridiano que se reveste de alguma novidade e ambiguidade (e muitas vezes é entendido negativamente) constitui um útil ponto de partida para se falar do indeterminável, monstruoso e até vadio futuro dos estudos queer, ou daquilo a que chamo a
teoria queer por-vir.

Desde a morte de Jacques Derrida, a 8 de Outubro de 2004, que o meu
trabalho se tem norteado pela responsabilidade de fazer o devido luto e de
simultaneamente pensar não só o futuro dos estudos queer nesta fase pós-Derrida mas também os potenciais rapprochements entre a investigação
derridiana e a teoria queer no momento em que se impõe lidar com o seu
legado ou legados. Ainda na sequência da morte do autor, procurei, através
da minha própria reflexão, dar resposta ao imperativo de repetir vezes sem
conta o seu nome de maneira a começar de novo toda a filosofia, e tracei
como objectivo abrir a teoria queer à futuridade e abraçar o impossível.
A morte de Derrida foi um “evento”, o qual me deixou atordoado, num
rodopio, em roda livre, sem saber bem como reagir, pelo menos até ter lido,
em publicação póstuma, a tradução dos seus dois longos ensaios “The Reason of the Strongest (Are there Rogue States?)” e “The ‘World’ of the Enlightenment To Come (Exception, Calculation and Sovereignty)”, reunidos
Pode encontrar-se uma primeira – e ainda bastante inadequada – tentativa para encontrar essa
resposta em O’Rourke, 2005.
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no livro de 2004 Rogues: Two Essays on Reason. Tem, a meu ver, todo o cabimento aceitar o convite formulado por Ana Cristina Santos para contribuir
para um número especial da Revista Crítica de Ciências Sociais dedicado ao
tema da teoria e do activismo queer, e isso por duas razões: a primeira é que
aquilo que a seguir exponho constitui uma espécie de manifesto no sentido
de que os estudos queer abram as suas fronteiras e procedam a um descentramento, expondo-se a outras línguas (incluindo o português) e disciplinas
(incluindo as ciências sociais). A segunda razão é que a última intervenção de
Derrida antes de morrer teve lugar na Maison de France, no Rio de Janeiro,
em Agosto de 2004, sendo significativo (para alguém que foi muitas vezes
marginalizado pela crítica feminista mas sempre insistiu em colocar a diferença – ou différance – sexual no centro do seu pensamento) que o autor aí
foi participar num congresso de estudos sobre o género, dedicado ao perdão.
Prefácio/Prece: Veni, Vem tu, Vinde vós
O presente artigo, parte pequena do longo trabalho que será esse luto, é
uma espécie de prece ou de apelo em resposta a um evento concreto
(a morte de Derrida) e a um evento imprevisível (o futuro dos estudos queer),
e tudo nele gira em torno de um insistente apelo por vir, em torno da questão da democracia e em torno da teoria queer enquanto democracia (bem
como da ainda mais premente questão de saber o que há de tão queer na
teoria queer por-vir). Se faço repetido uso de palavras como “virar”, “girar”
Em tradução aproximada, respectivamente “A razão do mais forte (existirão Estados párias?)”,
“O ‘mundo’ do Iluminismo por vir (excepção, calculismo e soberania)”, e “Vadios: dois ensaios
sobre a razão”. Doravante, as referências a esta obra de 2004 serão sinalizadas no texto apenas pelo
número das páginas entre parênteses.
A palavra “rogue”, fulcral no presente artigo, é de tradução difícil, comportando significados
diversos que vão desde a conotação literária de herói pícaro até ao recente uso, na terminologia
diplomática, para designar o chamado Estado ou nação pária –“rogue nation”. Para os efeitos
presentes, e ouvida a especialista Fernanda Bernardo, tradutora para português de vários escritos
de Derrida, optou-se pelo adjectivo “vadio”, que, no seu sentido múltiplo, se aproxima simulta
neamente deste termo inglês e do francês “voyou”. (N. do T.)

Desejo aqui agradecer a Ana Cristina Santos pelo convite para participar neste número temático,
bem como pelas suas prestimosas sugestões.

Como perspicazmente afirma Janet Jakobsen, “Se é verdade que, de início, as políticas queer
prometiam uma alternativa à problemática da libertação gay, o facto também é que elas têm ficado
demasiado aquém dessa expectativa, como de resto vem sendo constatado por uma série de estudiosos e de activistas e como é deixado claro pelos organizadores deste número especial. Só muito
raramente a resistência queer conseguiu dar corpo à possibilidade de conexões entre múltiplas
identidades, que a passagem da abordagem gay para as posições queer acalentara a esperança de
operar” (Jakobsen, 2005: 287). Estou plenamente de acordo com a ideia de que os estudos queer
(ao contrário do que sucede com os estudos de temática gay/lésbica) atingiram um estado de
paralisia e que a eventual promessa de uma vida remoçada passa por um envolvimento com a
política global e pela despromoção da sexualidade enquanto seu único objecto próprio de perquisição crítica e de indagação teórica.
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e “em torno”, convirá então recordar (voltar a acordar) que as raízes da
palavra queer remontam a um revirar, um voltear, um retorcer. Como escreve
Eve Sedgwick, “queer é um contínuo momento, um movimento, um recorrente motivo, turbilhão, troublant. A palavra ‘queer’ em si significa através – provém do étimo indo-europeu twerkw, que dá também o alemão
quer (transversal), o latino torquere, o inglês athwart” (Sedgwik, 1993: xii).
E será bom também recordar que Judith Butler sublinha que aquele uso
do substantivo queer poderá, num futuro imprevisível, vir a ser distorcido
ou abandonado. Butler afirma-o em Bodies That Matter, onde escreve que
o queer permite que as críticas lhe moldem as suas por enquanto inimagináveis vias futuras:
Se é para ser lugar de contestação colectiva, ponto de partida de uma série de reflexões históricas e de um imaginar futuro, o termo queer terá de continuar a ser aquilo
que, presentemente, não é nunca plenamente assumido, mas antes sempre e apenas
realinhado, distorcido, “queerado” a partir de um uso anterior e apontado a um
objectivo político premente e em expansão. (Butler, 1993a: 228)

Deste modo, como escreve Derrida na prece que prefacia o seu Rogues,
“na intersecção da repetição com o imprevisível, neste lugar onde, sempre
de novo, à vez [tour à tour] e de cada vez para todo o sempre, não se vê a
vir o que vir falta, o vir é, afinal, o tema mais insistente deste livro” (xii).
Quanto ao presente artigo, para além de ser o responder a uma morte
(a de Derrida, ou porventura a da tão propalada morte dos estudos queer),
é também uma meditação do que há-de vir ou do que hoje se está a passar
com os queer studies, mas “estas duas comunicações, reunidas nesta obra,
deixam, como que abandonada, uma correspondência em aberto. Uma
correspondência por vir e deixada em suspenso, aberta, incerta e des
concertante” (xii), como um acerto – ou um desacerto – de contas (com
Derrida, com a teoria queer, com o outro por vir). E toda esta conversa de
contos, contas e acertos de contas deveria fazer‑nos lembrar outra carta
fundadora de uns estudos queer abertos ao futuro. Refiro-me a esse texto
recente e igualmente importante que é o livro de Judith Butler Giving an
Account of Oneself, onde a autora fala da responsabilidade, exposição e
vulnerabilidade em face do totalmente outro, perante aquilo que é por-vir
e o outro que é por-vir, uma chegança que nunca poderemos totalmente
conhecer ou prever de antemão:
Com efeito, quer parecer-me que há que dar valor à humildade de se reconhecer que
os nossos actos nem sempre têm inteiramente origem nesse “eu” que cada um de nós
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é, e que, em conformidade com isso, existe um certo perdão a oferecer aos outros e
quiçá a nós mesmos quando (e se) se torna claro que é impossível prestar completas
contas de nós próprios. (Butler e Kirby, 2006: 156)

Tal como a Derrida em Rogues e a Butler nos seu trabalho mais recente,
interessam-me questões que têm a ver com soberania, mondialisation, e
uma certa razão por-vir. Na minha perspectiva, a teoria queer não é um
discurso anti-iluminista, mas antes um preparar caminho, um abrir-se a
um novo Iluminismo, a uma nova razão por-vir. Esse futuro (da teoria
queer, da razão) exige como condição a priori uma “certa renúncia incondicional à soberania”, e o que proponho é uma teoria queer fraca e também
que “pensemos desde logo a imprevisibilidade de um evento que é necessariamente desprovido de horizonte, o singular vir do outro e, em consequência, uma força fraca” (xiv). Esta prece por uma teoria queer sem
soberania constitui um “acto de fé messiânica – irreligioso e sem messianismo” –, a que Derrida dá o nome de Khōra. Este lugar ou espaço Khōral
cava um intervalo para uma teoria queer bersaniana anti-redentora, impotente, auto-estilhaçante e menos ipso-ego-falo-cêntrica. Ele exige que
“se pense o evento por vir […] [e] essa exigência é sem dúvida portadora
de toda a esperança, continuando no entanto a ser, em si mesma, sem
Soberania é um termo que tem sido central na filosofia ético-política de Derrida e também de
Giorgio Agamben e Judith Butler, ao longo destes últimos anos. Segundo Paul Patton, “a definição
clássica de soberania afirma existir uma fonte última e absoluta de autoridade dentro de uma dada
comunidade política”, lembrando-nos ainda este autor que “a autoridade soberana implica o
exercício legítimo do poder, sendo que essa legitimidade advém, por norma, da lei natural, divina
ou secular. Dizer que a soberania é característica da instância última de autoridade jurídica ou
política implica que não exista nenhuma fonte mais alta de poder legítimo” (Patton, 2005). Derrida,
Butler e Agamben demonstraram que o direito pode ser brutamente coercivo e que o direito
soberano é calculável, programável, e não necessariamente justo. Assim, para Derrida a soberania
é desconstrutível em nome da produção de uma justiça por-vir que seja incalculável, incondicional
e impossível. Aquilo que uma teoria queer fraca – uma força fraca, por oposição a um poder
soberano – faz é desestabilizar o sujeito e o Estado‑nação soberanos e poderosos, de maneira a que
“os fortes fiquem fracos, e os fracos fortes” (Caputo, 2006: 24). Para uma discussão do poder do
Estado em Deleuze, Schmitt, Derrida, Heidegger, Benjamin e Arendt, ver Agamben, 2005.

Khōra é um termo que Derrida utiliza amiudadamente no seu corpus e que o autor reelabora a
partir do Timeu de Platão, onde surge com o significado de receptáculo, espaço ou matriz/mãe.
Este uso é igualmente objecto de atenção e de crítica por parte de Butler e de Kristeva, no entanto
a Derrida interessa talvez principalmente Khōra como lugar sem lugar, o espaço do forasteiro, o
ininteligível. Como refere Caputo, “khōra não é nem presente nem ausente, algo activo ou passivo,
bom ou mau, vivente ou não-vivente, mas antes ateológico e não-humano – khōra não é sequer um
receptáculo… não tem sentido nem essência, uma identidade a que se possa remeter. (Ela) tudo
acolhe sem com isso se transformar no que quer que seja, e por essa razão não pode ser objecto
nem de filosofemas nem de mitemas. Em suma, khōra é toute autre, e muito”. Se, para Caputo,
khōra de Derrida é uma espécie de Deus (um Deus fraco), para mim é queer, ou seja, algo desprovido de essência, desprovido de identidade, (aberto ao) tout autre/totalmente outro. É em Khōra
(1993) que Derrida nos dá a sua explanação mais alongada deste termo.


Que há de tão queer na teoria queer por-vir? | 131

esperança”. Não sem esperança no sentido de em desespero, mas na acepção de alheio à teleologia, à expectativa e ao salut de uma salvação (xv).
Salvar o nome da teoria queer, acalentar a esperança de que apesar de
tudo tem futuro, pode ser alheio ao salut da salvação, mas “não [será]
alheio ao salut enquanto cumprimento ou saudação ao outro […] não será
alheio à justiça, mas é, ainda assim, heterogéneo e rebelde, não redutível – nem à lei, nem ao poder, nem à economia da redenção” (xv).
Uma teoria queer auto-imunizante
Num recente número da revista Social Text, David Eng, Judith Halberstam
e José Esteban Muñoz perguntam: “Que há de queer nos estudos queer
hoje?”(Eng et al., 2005). E, a exemplo da reavaliação que Derrida faz do
sintagma “democracia por vir”, eles procedem ao repensar da utilidade
política do termo queer de molde a sugerir que ele não se perfila como
ainda apresentável, mas é sempre diferido, por‑vir, algo que se adia até
mais tarde, “Khōra do político” (82). Estes autores propõem, e de facto
chegam mesmo a exigir, uns “estudos queer renovados […] calibrados por
um entendimento sólido do queer como metáfora política sem um referente
fixo” (Eng et al., 2005: 1). Esses estudos queer renovados, vistos ainda
como incalculáveis e sem condição, hão-de conferir o devido relevo a “uma
ampla ponderação das crises globais dos finais do século XX, que configuraram certas relações históricas entre as economias políticas, as geopolíticas da guerra e do terror, e as manifestações nacionais de hierarquias
baseadas no sexo, na raça e na diferença sexual” (Eng et al., 2005: 1). Eng,
Halberstam e Muñoz procuram, assim, cartografar para os estudos queer
um terreno político prementemente novo, que se afigura como infiel ou
traidor ao campo tal como ele é hoje imaginado – uns estudos queer
na/como América. Como nos diz Derrida em Without Alibi e, concretamente, no texto “A Universidade sem condição”,
uma tal resistência incondicional poderia levar a que a universidade suscitasse a
oposição de numerosos poderes, desde os poderes estatais, por exemplo (e, portanto,
Em Rogues, “ipseidade” designa o sujeito autónomo, soberano, autodeterminado, o sermos nós
próprios, com “o eu-próprio a conferir a si mesmo a sua própria lei, numa autofinalidade, numa
autotelia, numa auto-relação enquanto ser perante o eu […] por ipseidade pretendo, assim, sugerir
uma espécie de ‘eu posso’, ou pelo menos um poder que a si mesmo confere a sua própria lei, a sua
força de lei, a sua auto-representação” (10-11). No conceito de ipseidade Derrida engloba ainda o
ipsocêntrico (o falocentrismo da soberania democrática, que simultaneamente “intersecta e liga com
um traço todos os outros – os do falo, os do pai, os do marido, filho, ou irmão”) e o ipsocrático,
que mais não é do que um pleonasmo para a ideia de força (kratos), poder e domínio” (17).

Refiro-me aqui concretamente ao ensaio clássico de Leo Bersani “Is The Rectum a Grave?”
(‘O recto é um túmulo?” [Bersani, 1987] ).
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o poder do Estado-nação mais o seu fantasma da soberania indivisa, o que mostra
como a universidade é à partida não só cosmopolita, mas também universal, estendendo-se para além da cidadania mundial e do Estado-nação em geral), até aos
poderes económicos (incluindo as grandes empresas e o capital nacional e internacional), passando pelos poderes dos media e pelos poderes ideológicos, religiosos,
culturais, etc. – todos os poderes, em suma, que limitam a democracia por-vir.
(Derrida, 2002: 204-205)

Derrida vê a desconstrução como uma força (ainda que uma força fraca)
de resistência e de dissidência para as novas humanidades, as humanidades
por-vir nessa universidade sem condição. E podemos imaginar, como por
certo também fazem Eng e os demais autores que colaboraram na Social
Text, que os estudos queer (uma vez sintonizados com a política mundial)
poderão tornar‑se um espaço ou um lugar de “resistência irredentista” […]
de dissidência em nome de uma lei superior e de uma justiça de pensamento”
(Derrida, 2002: 208). Pode dizer-se que a teoria queer é, efectivamente, justiça. Derrida repetiu insistentemente: nem desconstrução sem democracia,
nem democracia sem desconstrução. E se estamos preparados para “repensar a crítica queer em relação a uma série de emergências históricas – para
tomar de empréstimo a expressão de Walter Benjamin – com implicações
a um tempo nacionais e internacionais” (Eng et al., 2005: 1), então a teoria
queer poderá ser uma privilegiada ferramenta analítica – vadia, delinquente,
rouée, criminosa até, além de contra-soberana – para desafiar os poderes
dos Estados-nação e a ipsocentricidade “falo-paterno-filio-fraterna” (17)
da chamada soberania democrática. No referido número especial da Social
Text, Tavia Nyong’o traça um mapa preliminar daquilo que designa por
“teoria “punkada”, uma espécie de teoria “de rua” passível de se opor à
teoria straight através da junção desses referentes anti-identitários e permanentemente diferidos que são o “queer” e o “punk” (Nyong’o, 2005). Proponho, da mesma forma, uma “teoria vadia” em que o voyou (i.e., o vadio,
ou malandro) e o queer estejam etimologicamente entrelaçados. Como afirma
Derrida, o vadio é aquele que permanentemente despista, seduz, atrai, que
nos “alicia a abandonar o caminho di-recto” (o caminho “straight”), “exibindo-se com jactância qual pavão com o cio”, sendo “a rua […] lugar privilegiado do roué, o meio e a via do voyou, essa estrada preferida pelos
vadios e por onde estes mais costumam vaguear” (20). O vadio é sempre
um marginal, um mau rapaz (rapace) ou rapariga, um malandro, um punk
suburbano que desdenha da lei, razão pela qual o vadio tem de ser policiado, vigiado, sujeito à violência neoliberal. A vadiocracia é “um poder da
rua, corrupto e corruptor, um poder ilegal e marginal que reúne num regime
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vadiocrático, e portanto num Estado virtual, todos os que representam um
princípio de desordem – um princípio, não de caos, mas de desordem estruturada, por assim dizer, um princípio de trama e conspiração, de afronta
ou ofensas à ordem pública” (66). Não admira que Derrida, numa entrevista
sobre a justiça por-vir que concedeu nos seus últimos anos, privilegie, naquilo
que é afinal um prolongamento da sua crítica dos alicerces ontoteológicos
da soberania do Estado-nação, os movimentos antiglobalização, com esses
vadios que se erguem contra o Fundo Monetário Internacional, o G-8 e o
Banco Mundial a perfilarem-se como as mais vadiocráticas encarnações e
implementações da messianicidade sem messianismo, capazes de vir a gerar
um mundo mais queer. A força fraca dessas bestas intratáveis, marchando
de encontro a todas as organizações hegemónicas deste mundo, é aquilo
que melhor prefigura a democracia por-vir neste nosso tempo de emergência global (de Cauter, s/d).
A promessa messiânica radical da teoria queer reside no potencial que
ela tem para moldar as realidades materiais de modos inauditos e inesperáveis, e a teoria queer oferece, a par dos movimentos da alter-globalização
(com os quais se entre-articula), uma “das melhores figuras da […] messianicidade sem messianismo, quer dizer, de uma messianicidade que não
pertence a uma religião determinada”. Na entrevista acima referida, Derrida
acrescenta: “Aquilo a que chamo messianicidade sem messianismo é um
apelo, uma promessa de um futuro independente para aquilo que há-de vir,
e que, como todo o messias, vem sob a forma de paz e justiça, uma promessa
independente da religião, que o mesmo é dizer, universal”. No seu ensaio
sobre a imbricação das teorias crip  e queer e respectivas metodologias,
Robert McRuer e Abby Wilkerson afirmam que “outro mundo é possível”
e que também eles privilegiam a mobilização, por parte dos grupos antiglobalização, a favor de uma justiça social global e contra o FMI, o Banco
Mundial e as demais forças do neoliberalismo (McRuer e Wilkerson, 2003).10
Mas tal como McRuer sublinha que o crip (a teoria) tem sempre de ser cripado (a fim de resistir às forças da normalização e da institucionalização),11
Forma abreviada de “crippled”, que significa deficiente, portador de deficiência. Tal como no
português, o termo tem uma conotação depreciativa, mas neste caso ela é assumidamente depreciativa, pelo que não parecerá descabida a sua tradução pela forma abreviada portuguesa def,
utilizada, por exemplo, no calão juvenil e adolescente. [N. do T.]
10
As teorias crip e queer são aparentadas. Ambas se inspiram em Foucault para a sua crítica dos
sistemas compulsivos da heterossexualidade e da normatividade e para a denúncia que fazem do
carácter construído do primor físico e da respectiva normatividade.
11
O crip tem sido diversamente reinvocado e performativamente recodificado muito à maneira do
que sucede com o queer, e enquanto verbo funciona do mesmo modo que o queerar – tanto quanto
é possível cripar um texto (ou ele se deixa cripar).
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eu acrescentaria que o queer tem sempre que ser realinhado, distorcido,
retorcido, “queerado” “de forma a acolher – sem com isso domesticar –
a contestação democratizante que tem vindo e continuará a redesenhar os
contornos do movimento de formas impossíveis de prever ou impedir”
(Butler, 1993a: 228). Deste modo, a teoria queer, tal como eu a entendo e
emprego, é algo que visa refazer o mundo, que raspa e desgasta todos os
regimes de normalização, algo que é “uma espera, sem espera nem horizonte,
pelo evento por vir, pela democracia por vir mais todas as suas contradições”
(de Cauter, s/d). Uma teoria queer que tenha como premissa uma espécie
de fé irreligiosa na justiça por-vir, sempre marcada pela sua própria contestabilidade e re-significação, uma deontologia khoral inexcluível, uma teoria
com todas estas características deve ser, segundo escreve Judith Butler em
“Critically Queer” (“Criticamente queer”), implacavelmente queerada. Alguns
dos primeiros textos dos estudos queer partilharam da messianicidade sem
messianismo de Butler: em Saint Foucault, David Halperin defende que queer
é um modo de apontar em frente sem saber ao certo o que apontar:
Queer não designa uma classe de patologias ou perversidades já objectivadas […]
pelo contrário, denota um horizonte de possibilidade cuja extensão exacta e âmbito
heterogéneo não podem, em princípio, ser delimitados antecipadamente. […]
A queeridade constitui não só uma resistência às normas sociais ou uma negação dos
valores vigentes, mas antes uma construção positiva e criativa de modos de vida
diferentes. (Halperin, 1995: 62)

O queerar – designação tosca e provisória – é um modo vadio de ler, uma
perversão crítica profético-messiânica, uma “alteridade imparável” (Patton,
2002: 210) que “faculta recursos imensos para a análise, enfrentamento e
crítica da normatividade, recursos calibrados, precisamente, na medida em
que o ‘queer’ se apresenta como catacrese, como metáfora sem referente
adequado” (Villarejo, 2005: 69-70). O queerar é um projéctil perverso (Puar
e Rai, 2004), um bombardear furtivo, uma abordagem balística, ou ainda
aquilo a que Sedgwick chama “uma corrente imemorial”, que continuamente “se renova e reinventa em resposta às mudanças do clima sociopolítico” (Ramlow, 2007). O permanente queerar, reenquadrar e reinterpretar
do queer remete-nos para o potencial sociopolítico do queerar enquanto
metodologia e para “novos modos de ser (ou de sempre passar a ser), novos
modos de vida, novos arranjos sociais e novas distribuições do poder”
(Ramlow, 2007). O queerar mostra-nos que um outro mundo (sem cal
culismo, sem soberania, do Iluminismo por vir), um mundo moldado de
outra forma, é possível.
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A algumas dessas emergências globais, prementes para quem hoje exige
uma ordem nova ou diferente, Eng, Halberstam e Muñoz chamam “triunfo
do neoliberalismo e colapso do Estado providência; infinita ‘guerra ao terrorismo’ e militarização acentuada da violência do Estado por parte da
administração Bush; escalada da edificação do império dos EUA e choque
de fundamentalismos religiosos, de nacionalismos e de patriotismos; devolução da sociedade civil e erosão dos direitos cívicos”, instando com pertinência os teóricos queer para que reorientem a sua “atenção crítica no sentido das discussões públicas sobre o significado da democracia e da
liberdade” (Eng et al., 2005: 2). O sentimento de premência presente naqueles autores é partilhado por Derrida em Rogues, onde este admite que, “no
tempo necessariamente finito da política e, portanto, da democracia, a
democracia por vir não significa, por certo, o direito a deferir, mesmo que
em nome de uma qualquer Ideia reguladora, a experiência da democracia,
e muito menos a sua injunção” (29). Enquanto para Eng e os seus pares a
pergunta‑chave é “Que têm os estudos queer a dizer acerca do império, da
globalização, da soberania e do terrorismo?” (Eng et al., 2005: 2), o que eu
defendo é que os estudos queer devem fazer da obra Rogues uma importante
pedra de toque para pensarmos estas grandes preocupações sociais, preocupações que a teoria queer raramente ou nunca encarou de frente.
No final da sua introdução, Eng, Halberstam e Muñoz avançam a ideia
de que os estudos queer têm que gerar uma política de “humildade epistemológica” que reconheça os perigos de uma “consolidação do Império dos
EUA e do insistente postular de uma identidade nacionalista e de uma
agenda política deste país a nível global” (Eng et al., 2005: 15). Citando
Precarious Life (Vida precária), de Judith Butler, estes autores propõem uma
ética da humildade que signifique “colocarmo‑nos ‘de modo vivamente
des-centrado’” num mundo marcado pelas diferenças dos outros. Desejo
concluir, de forma algo controversa mas espero que não menos ética, sugerindo que este projecto de descentramento exige que os estudos queer se
auto-imunizem. A auto-imunidade é um termo algo novo e ambíguo no
léxico de Derrida, usado por este em diversos passos dos seus textos mais
tardios, após a chamada viragem ético-religiosa do autor (uma viragem que
em Rogues ele explicitamente rejeitou). Segundo a definição larga de David
Wills, a auto-imunidade é um termo
utilizado por Derrida nos seus últimos escritos [e particularmente em Acts of Religion
e em Rogues] com o sentido de um ataque infligido por uma entidade a si própria
em nome da sua autopreservação, frequentemente com referência a questões de
religião, mas mais especificamente quando a religião se cruza com a política e a
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tecnologia. A palavra pode ser também entendida, em certa medida, no contexto das
ideias de parasitismo e vírus, já presentes em escritos mais antigos de Derrida. Também se usa a expressão “indemnização auto-imune”, que sublinha quer isenção ou
autoprotecção (originariamente, “imunidade” aplicava-se à isenção de prestação de
serviço público ou de pagamento de impostos por parte, por exemplo, de entidades
religiosas), quer o sentimento do sagrado ou do sacrossanto (indemnis é a palavra
latina para “incólume” ou – literalmente – “indemne”, “sem prejuízo”). Na sua
acepção mais explícita, o termo refere-se ao processo biológico: se o sistema imunitário produz anticorpos para combater antigenes estranhos, a auto-imunidade é o
meio pelo qual o organismo ataca as suas próprias defesas imunitárias para se proteger (da sua própria autoprotecção). Estamos, portanto, perante o duplo vínculo
(o double-bind) da autoprotecção, que se traduz numa confusão entre as ameaças
vindas de fora e de dentro, mas que se torna necessário para evitar que o corpo
rejeite um órgão transplantado. Em “Fé e saber” (Derrida, 1996), a auto-imunidade
é utilizada para descrever a rejeição nacionalista ou fundamentalista da tecnociência – sem a qual a religião já não consegue, como de facto jamais terá conseguido,
funcionar – enquanto fenómeno de reacção contra a máquina, reacção “tão automática (e portanto maquinal) quanto a própria vida”. Por extensão, a vida abre-se,
ela própria, à suplementaridade auto-imunitária do que está para além dela, isto é,
do autómato e da religião. Em Voyous, Derrida voltou a esta ideia a propósito da
“auto-co-imunidade” da comunidade e, mais concretamente, no contexto dos
esforços da democracia para se proteger da ameaça do terrorismo, esforços que
implicam o sacrifício oportunista e supostamente temporário da própria democracia.
(Willis, 2005: 44)

Em vez de adoptar um uso negativo do termo, que carrega sempre consigo conotações homicidas e suicidas, gostaria de trabalhar o duplo vínculo
da auto-imunidade de maneira a apontar para a ideia de que os estudos
queer precisam de se suicidar, mas não têm de o fazer “de uma forma…
ruinosa” (45). O próprio Derrida considera as possibilidades de “ameaça
e oportunidade, não em alternativa, ou sequer alternadamente, com promessa e/ou ameaça a sucederem-se uma após outra, mas como ameaça contida na própria promessa” (82), sugerindo com isso que a “contradição da
imunidade” (83) pode participar da construção da democracia ou da justiça
por vir, da promessa messiânica, dessa surpresa que serão os próprios estudos queer. Isto levanta a possibilidade de termos de suspender ou diferir a
democracia ou a teoria queer para seu próprio bem, e a própria aporicidade
da sua estrutura fá-la abrir-se “de maneira a acolher a sua plasticidade
intrínseca e a sua infindável autocriticabilidade, dir-se-ia mesmo a sua infindável análise” (25). Deste modo, e com humildade, a teoria queer por-vir
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acolheria “em si, no seu próprio conceito, o direito à autocrítica e à perfectibilidade” (86-87). Tal metaperformatividade12 liberta a teoria queer de
toda e qualquer teleo-crono-fenomenologia de tipo vinculativo e “implica
pensar o evento de um outro modo (único, imprevisível, sem-horizonte,
in-domável por qualquer ipseidade ou qualquer performatividade convencional e, por conseguinte, consensual), um pensar marcado num por-vir
que, para além do futuro (uma vez que a exigência democrática não espera),
nomeia o vir de quem virá ou do que se virá a dar, nomeadamente o recém-chegado cujo irromper não pode nem deve ver-se limitado por uma hospitalidade condicional imposta nas fronteiras policiadas do Estado-nação”
(87). Uns estudos queer de tipo fraco, vadio e incondicionalmente hospitaleiro seriam de molde a franquear as suas fronteiras e a tornar-se porosos
(algo que obviamente implicaria uma abertura a outras línguas e uma crítica
da soberania de seja que língua for, e concretamente do inglês como lingua
franca dos estudos queer), abrindo-se inclusivamente, como poderia sugerir
Butler, à possibilidade de “talvez um dia abandonar essa herança – esse
património – que é o nome, que é mudar os nomes” (89). Este deixar acontecer, um deixar acontecer metaperformativo e perverso – ou perverformativo –, faz a “soberania voltar-se contra si própria”, compromete a sua imunidade e recorda-nos que a democracia está sempre “em processo de
auto-imunização” (101). Se dúvidas nos restarem quanto ao potencial positivo e desviante do gesto auto-imune, ou seja, daquilo a que eu gostaria de
chamar uma ética da auto-imunidade, ouçamos então o que escreve Derrida
no final (que é também o princípio) de Rogues e tenhamos também em
mente o mais recente livro de Butler, Giving an Account of Oneself:
Um evento digno de tal nome, a dar-se, deve, para lá de toda a mestria, pautar-se
pela passividade. Deve aflorar uma vulnerabilidade exposta, uma vulnerabilidade
sem imunidade absoluta, sem indemnidade; deve aflorar essa vulnerabilidade na sua
finitude e de uma forma não-horizontal, aí onde ainda – ou já – não é possível fazer
face ou fazer frente à imprevisibilidade do outro. Neste aspecto, a auto-imunidade
não é um mal absoluto. Ela permite uma exposição ao outro, àquilo e àquele que lá
vem – o que significa que tem de permanecer incalculável. Sem auto-imunidade, com
imunidade absoluta, nada jamais poderia ocorrer ou vir a dar-se; não mais esperaríamos, não mais nos esperaríamos, não mais esperaríamos qualquer evento. (152)
A metaperformatividade (para além de constituir um apuramento da teoria dos actos de fala de
Austin, que tanta influência teve sobre Butler e Sedgwick) é outro termo recente e importante do
léxico derridiano, que tem o significado de um esperar sem esperar, um deixar que aconteça. Em
Without Alibi, Derrida fala de erradicar aquilo que é das duas ordens, a do constativo e a do
performativo, e eu penso que a metaperformatividade é o resultado dessa erradicação.
12
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Ao quebrar a autonomia e a soberania do eu, a auto-imunidade fá-lo
abrir-se ao outro – quer dizer, ao evento, ao incalculável ou incondicional.
Com esta questão da vinda imprevisível do outro, a auto-imunidade transforma-se na condição de uma democracia que não se baseia na autonomia
(a qual, ao acolher apenas os considerados cidadãos, os irmãos, os iguais,
exclui todos os restantes) mas antes se abre ao que é excluído, ao outro, a
qualquer outro. A auto-imunidade, essa viragem do eu, o ipse que a si mesmo
se opõe, é aquilo que garante a possibilidade de autocrítica, de perfectibilidade e, assim, a historicidade da democracia.
Ajustar o tímpano da teoria queer, dando efectivamente ouvidos ao que
nos surge como absolutamente outro, significará, então, um certo suicídio
da teoria queer, da democracia, mas numa afirmação que é quase-auto-imune: a democracia sempre foi suicida, e se há um por-vir para ela, será
unicamente na condição de se pensar noutros moldes a vida – a vida e a
força de vida (33). No artigo que publicou em Social Text sob o título “Queer
Times, Queer Assemblages” (“Tempos queer, amálgamas queer”), Jasbir
Puar defende um futuro monstruoso trazido pela mão dessa espécie de
vadio que é o bombista-suicida:
O terrorista, parte de uma vasta rede de massa explosiva que cada vez mais alastra
como um vírus ou como tentáculos que continuamente se regeneram não obstante
os esforços para os decepar, é uma monstruosidade insondável, incognoscível e
histérica, mas também, e simultaneamente, uma realidade que só as excepcionais
capacidades da espionagem e dos sistemas de segurança dos EUA poderão reprimir.
(Puar, 2005: 127)

No amálgama máquina-carne do bombista suicida vê Puar
a auto-aniquilação como forma maior de resistência e de autopreservação. Este é
um corpo que força a reconciliação dos opostos através do colapso inevitável de
ambos – uma habitação perversa para a contradição. Enquanto figura a meio de
estar já a morrer e a meio de um devir, como o homossexual infectado com HIV,
o(a) bombista suicida sutura o seu estatuto como sendo sexualmente perverso.
(Puar, 2005: 128-129)

Também Derrida, ao falar de auto-imunidade, “quis referir especificamente todos estes processos de perversão normal ou normativa, por assim
dizer, independentemente da autoridade da consciência representativa, que
o mesmo é dizer, do eu e da ipseidade” (109-110). O futuro é um monstro
e é promessa de monstros, como sustentaram Haraway e Halberstam, ele é
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um devir constante, uma questão de “pensar o vir [venir], o por-vir [avenir]
e o de-vir [devenir]” (135), uma questão de nos expormos ao monstruoso
chegante, ao “que lá vem, ao evento do que vem e do quem vem, do que
chega ou do que se dá com razão e à razão […] e para lá do horizonte, da
teleologia, o programa calculável, a previsão, e a providência – incapazes já
de lhe pressentirmos a chegada, não mais na horizontal: sem perspectivas nem
horizontes (135). O futuro vadio dos estudos queer passa por refrear a institucionalização da disciplina (que implicaria sempre um disciplinar),
devendo traduzir-se, antes, numa “pertença” à auto-co-imunidade dos estudos queer por-vir, uns estudos queer que creiam na solicitação do tout autre
e que depositem fé na democracia por-vir e na justiça por-vir. A minha prece
e a minha esperança são, enfim, que ainda esteja mais vadiagem para chegar
aos estudos queer.
Tradução de
João Paulo Moreira
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Recensões
Binnie, Jon, The Globalization of Sexuality. London: Sage, 2004, 176 p.
Jon Binnie tem um longo trabalho no âmbito da Geografia das Sexualidades, partilhando tal reconhecimento científico com
nomes como Gill Valentine ou David Bell.
Neste seu mais recente livro, Binnie retoma
algumas perplexidades formuladas em The
Sexual Citizen: Queer Politics and Beyond
(com D. Bell, 2000) ou Pleasure Zones:
Bodies, Cities, Spaces (com R. Holliday,
R. Longhurst e R. Peace, 2001).
O objectivo principal de The Globalization
of Sexuality consiste em dar conta da heteronormatividade dos estudos mainstream
sobre globalização e contribuir para uma
perspectiva queer sobre a temática. Examinando questões como “De que forma os
fenómenos de nacionalismo, classe e transnacionalização interagem com as sexualidades?” e “Como é que as sexualidades
constroem ou (re)produzem categorias
como Estado-nação ou identidades de
classe?”, Binnie sublinha a centralidade da
auto-reflexividade como instrumento de
desconstrução crítica e elaboração de novas perspectivas queer.
Para Binnie, as teorias da globalização
frequentemente omitem diferenças entre
Estados-nação e dentro das fronteiras nacionais, ao que acrescem diferenças na
forma como as culturas sexuais têm sido
estudadas. Salienta‑se aqui o carácter pioneiro dos EUA, cuja reflexão tem dominado os estudos gays e lésbicos desde
sempre, resultando numa sobreposição
entre discursos anti‑gay e a retórica anti-americana. Binnie postula que uma forma de ultrapassar tal armadilha conceptual é valorizar a produção científica
desenvolvida fora dos grandes centros
hegemónicos, mediante a elaboração de

um quadro teórico partilhado entre centros e periferias.
Binnie nota um fracasso genérico dos
estudos gays e lésbicos em tratar o tema do
nacionalismo, como se fosse mais simples
(ou possível) quebrar identidades sexuais
do que identidades nacionais. Tal ficará a
dever‑se a uma estreiteza de perspectivas
associada à ausência de análises científicas
de sexualidades não-ocidentais, tal como
assinalado pelas teorias pós-coloniais.
Neste passo, indaga-se: por que razão é o
controlo das sexualidades tão fundamental
nos projectos nacionalistas? Binnie acredita que a sexualidade é encarada pelo
Estado-nação como ameaça porque não é
facilmente controlável. Assim, o sado-masoquismo consensual entre pessoas do
mesmo sexo é muitas vezes criminalizado
porque desafia o monopólio do Estado
sobre a violência. Da mesma forma, o uso
da violação sexual enquanto arma de
guerra revela que o Estado controla violentamente o sexo e a sexualidade, ilustrando igualmente a forma como a ideo
logia do nacionalismo é marcada pela
questão da diferença sexual. Binnie prossegue questionando‑se sobre até que ponto
os direitos LGBT são utilizados como instrumentos de reprodução de nacionalismos
específicos, investigando as possibilidades
de extrapolação na aplicação de modelos
conceptuais desenvolvidos num dado país.
O facto de a dissidência sexual poder agir
(ou ser lida enquanto agindo) como contrapoder político também é objecto de análise, reportando-se ao exemplo da Eslovénia e à forma como a queerness parece
ameaçar as fronteiras nacionais. O autor
revela cepticismo perante o que designa
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por “política de assimilacionismo da libertação gay” (p. 25), que considera ser um
sinal de domesticação das sexualidades. Na
mesma esteira, Binnie olha para o conceito
de “nação queer” através das formas como
a nação é imaginada no âmbito do pensamento queer, nomeadamente a) o cariz
americanizado dos discursos queer (veja-se
Stonewall); b) o nacionalismo percebido
como hipermasculino (i.e., uniformes, disciplina, força); c) a reivindicação de mudanças legislativas baseada no que é percepcionado como característica nacional
(a tolerância irlandesa ou a liberdade holan
desa). Conclui-se que “a nação importa aos
dissidentes sexuais” (p. 29), embora não
exista nenhuma lógica essencialista na
forma como a nação é construída dentro
das comunidades queer. Assim, gays e
lésbicas não são meras vítimas dos nacionalismos, uma vez que beneficiam activamente de políticas nacionais de reconhecimento político.
Binnie remete-nos para a importância de
olhar as localidades das práticas discursivas. Uma vez que a globalização é (re)pro
duzida de formas distintas de acordo com
o contexto geográfico, Binnie sugere cautela face ao conceito “cultura gay global”.
O autor inicia então um debate presente
em muitos capítulos seguintes: será que o
reconhecimento de direitos LGBT constitui um marco das sociedades progressistas,
espelhando um modelo evolutivo de modernidade? Considerando diferentes marcos identitários – etnia, classe e género –,
Binnie detém-se na forma como cada um
deles promove ou sanciona certos modelos
de dissidência sexual, o que o conduz à
questão “quais os modelos de sexualidade
que acabam por ser vistos como autên
ticos?” (p. 39), seguida de uma reflexão em
torno do conceito de hibridação.
Após uma forte crítica a Dennis Altman, o
autor introduz um novo tópico de análise,
nomeadamente o das comunidades virtuais

queer e o papel do ciberespaço na constru
ção identitária. Enquanto espaço utópico
de fuga e autopercepção, o ciberespaço
permite escapar dos constrangimentos diá
rios ou do “confinamento da heterosse
xualidade” (p. 42). Consequentemente, é
proposto um paralelo entre ciberespaços
queer e turismo queer na medida em que
ambos partilham um importante papel na
transmissão de uma cultura sexual: a Internet permite a antevisão dos destinos turísticos futuros e o ciberespaço converteu-se
no novo lugar de cruising, permitindo que
desde muito cedo se experimentem vivências queer. Contudo, este espaço apresenta
condicionamentos económicos resultantes
do acesso à tecnologia e linguagem, desigualdades que podem sair reforçadas.
Revisitando o debate da “libra rosa”, Binnie
defende que cultura e economia são mutuamente constituídas e que qualquer
análise deve considerar as pessoas LGBT
como trabalhadoras, mais que consumidoras. Na verdade, “a riqueza gay e lésbica
é um dos mitos em torno da economia
rosa. […] Uma ênfase excessiva nos consumos queer reproduz estereótipos dos
queers enquanto ricos e invisibiliza o papel
de gays e lésbicas enquanto produtores”
(p. 55). Prossegue-se com uma reflexão
sobre as implicações de classe noutros
espaços queer, nomeadamente as associações LGBT.
No capítulo 5, o autor investiga os modos
como as sexualidades têm sido configuradas dentro do pós-colonialismo. Perante a
acusação de que o grau de desenvolvimento societal se mede em função da abertura sócio-jurídica às questões LGBT,
Binnie relembra que a heteronormatividade é um produto de exportação do Ocidente para outros contextos através da
colonização. Por outro lado, assinala-se
uma tendência para tratar temas LGBT
como se se tratasse de questões étnicas –
o designado queer folk, cujo perigo reside
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no silenciamento da diversidade étnica
dentro da população LGBT, “solificando
categorias mais do que desafiando […]
relações de poder” (p. 69). Binnie insiste
numa crítica dura ao que designa por americanização dos estudos gays e lésbicos, ao
ponto de identificar uma ocidentalização
da política gay e lésbica reflectida na transformação dos direitos LGBT em plataformas de acesso, por exemplo, à Europa
Comunitária. Tal narrativa desenvolvimentista vai de par com discursos racistas que
opõem, por exemplo, o Zimbabué à Holanda ou à Dinamarca, fazendo recordar
alguma da racionalidade que enformou a
missão civilizadora patente nas Cruzadas.
Outro conceito complexo é o “armário”
ao transformar as histórias de “coming
out” em passos necessários a uma identidade e cidadania sexuais bem sucedidas.
Para Binnie, a moralidade do “coming out”
mais não é do que uma exportação do modelo confessional proveniente do judaico-cristianismo, encerrando num lugar inferior todos/as aqueles/as que recusarem tal
confissão. Acresce ainda que o conceito de
“armário” não é universal, carecendo de
uma análise cuidada que considere os não-ditos, em jeito de uma sociologia das
ausências das sexualidades queer.

Nos capítulos seguintes, debate-se mobilidade queer (migração e turismo), sida e
urbanismo, nos seus múltiplos cruzamentos com globalizações e sexualidades queer:
migração enquanto processo de “saída do
armário” e de experiência de uma cidadania sexual, desejo de anonimato associado
aos centros urbanos, asilo político, diáspora queer, cosmopolitismo imaginado
(Gay Games), cruising como intervenção
democrática e mega eventos queer (Prides,
Marchas, etc.).
Em suma, mais do que fornecer um enquadramento teórico acabado, Binnie sublinha
a complexidade inerente a qualquer ponto
de vista, defendendo a importância de
valorizar o que se esconde por baixo de
superfícies aparentemente lisas. Dessa
forma o autor permite ao/à leitor/a a construção da sua própria posição sobre globalizações queer, ao invés de se converter
num/a consumidor/a passivo/a de escolhas
alheias. Neste sentido, este livro constitui
uma ferramenta importante na medida em
que nos facilita conhecimentos factuais
ancorados num questionamento crítico e
auto-reflexivo acerca dos pressupostos
dominantes nos estudos gays e lésbicos.
Ana Cristina Santos

Butler, Judith, Undoing Gender. New York: Routledge, 2004, 288 p.
O conceito de “gender” de Butler (Gender
Trouble, 1990) foi um forte ponto de viragem nos estudos queer uma vez que torna
radicalmente claro que o género não é uma
essência já feita que seria vivenciada pelos
sujeitos mas sim um permanente fazer pela
sua própria reiteração performativa, que
poderia subverter ou não os padrões dualistas hegemónicos.
Undoing Gender tem a particularidade de
reflectir radicalmente sobre os riscos que
correm aqueles que desconstroem esses

padrões. Trata-se de uma reflexão crítica
sobre as condições duma vida vivível para
todos aqueles que desconstroem o género,
ao ponto de não serem mais reconhecidos
como humanos (sendo este o risco mais
radical), ao ponto de a vida lhes ser insuportável, pela violência sobre eles exercida,
muitas vezes até à morte – sendo a morte
e as condições de possibilidade do seu luto
o horizonte teórico por excelência duma
qualquer política do reconhecimento. Ressalvando desde logo que as diferenças na
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posição e no desejo impossibilitam qualquer universalidade ética, este livro, se bem
que ancorado nas questões queer, continua
o trabalho de Precarious Life: The Power
of Mourning and Violence (Butler, 2004),
ou seja, uma nova filosofia política do reconhecimento, centrada na sobrevivência,
de inspiração hegeliana: que tudo o que é
humano não nos deve ser estranho – “Que
recursos devemos possuir para trazer para
a comunidade humana aqueles humanos
que não foram considerados parte do reconhecidamente humano? Essa é a tarefa
duma teoria e prática democrática radical
que procura estender as normas que suportam uma vida viável a comunidades
previamente sem direitos” (p. 225). Estas
novas normas terão de ser elas próprias
lugar de rearticulação do humano: “Seguramente, algumas normas serão necessárias
para a construção de um tal mundo, mas
serão normas que ninguém possuirá, normas
que terão de trabalhar não através da normalização ou da assimilação racial e étnica,
mas sim tornando-se lugares colectivos de
trabalho político contínuo” (p. 231).
A rearticulação do humano só pode acontecer “[…] no ponto onde os excluídos
falam para e a partir dessa categoria.”
(p. 13). Mas não é fácil conquistar esse lugar, uma vez que, para falar a partir dele,
é necessário ser já reconhecido como humano. Daí que o trabalho crítico fundamental esteja em manter a abertura da
questão pelo humano: “[…] a questão que
colocamos ao Outro é simples e irrespondível: ‘quem és tu?’. A resposta violenta é
aquela que não pergunta, e não procura
saber” (p. 35).
Central à questão da sobrevivência é a
questão da vulnerabilidade diferenciada
dos corpos e a da hierarquização dos lutos:
“Reagir à opressão requer que entendamos
que as vidas são apoiadas e mantidas diferencialmente, que há formas radicalmente
diferentes de distribuição da vulnerabili-

dade física humana pelo globo. Certas vidas serão altamente protegidas, e a violação
das suas exigências de santidade será suficiente para mobilizar as forças da guerra.
E outras vidas não encontrarão apoio tão
rápido e tempestuoso e não serão sequer
qualificáveis como dignas de luto” (p. 24).
Quanto à questão específica da desconstrução da diferença sexual, o que Undoing
Gender traz de novo é uma humildade
teórica e existencial. “Tal como eu a entendo, a diferença sexual é o lugar onde
uma questão relativa à relação do biológico
com o cultural é posta e reposta, onde deve
e pode ser posta, mas onde não pode, estri
tamente falando, ser respondida. Entendida como um conceito de fronteira […].
É portanto, não uma coisa, não um facto,
não uma pressuposição, mas antes uma
exigência de rearticulação que não desaparece nunca – mas que também nunca
aparece?” (p. 185/186). Este tipo de humil
dade teórica seria, aliás, específica dos
nossos tempos: “[a diferença sexual é] um
momento particularmente denso de irresolução na linguagem, um momento que
marca o horizonte contemporâneo da linguagem como nosso.” (p. 177). Quanto à
humildade existencial, ela deve estar
apoiada na consciência de que o processo
de incorporação das normas culturais, nomeadamente de género, não é totalmente
consciente e controlável: “Há sempre uma
dimensão de nós mesmos e da nossa relação com os outros que não podemos conhe
cer, e este não-conhecer persiste connosco
como uma condição da existência, orientada pelo que não conhecemos, e não pode
mos conhecer, e esta ‘pulsão’ (Trieb) é
precisamente o que não é nem exclusivamente biológico nem cultural, mas sempre
o lugar da sua densa convergência.” (p. 15).
Esta fuga a si é vista pela autora como um
lugar do êxtase: “E assim quando falamos
sobre a minha sexualidade ou o meu género, como fazemos (e como temos que
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fazer), queremos dizer algo complicado
com isso. Nada disso é exactamente uma
possessão, mas ambos são entendidos
como modos de ser despossuído, modos de
ser para o outro ou, de facto, por meio de
outro.” (p. 19, itálicos da autora). “Ser
ex-tático significa, literalmente, estar fora
de si próprio […]. […] falo daqueles de
nós que vivem de algumas maneiras para
lá de nós próprios, quer seja numa paixão
sexual, numa dor emocional, ou numa
raiva política. Num certo sentido, o desafio é compreender que tipo de comunidade é composta por aqueles que estão
para lá de si próprios” (p. 20, itálicos da
autora). Trata-se, portanto, do êxtase
como lugar politico, de formação de comu
nidade em geral.
Este lugar de humildade crítica, de humildade política, continua ser um lugar de
trabalho da psicanálise: “O corpo é aquilo
sobre o qual a linguagem tropeça, e o corpo
carrega os seus próprios sinais, os seus próprios significantes, de formas que permanecem largamente inconscientes” (p.198).
Portanto, todo o trabalho político de desconstrução da diferença sexual e rearti
culação do humano acontece num quadro
de forte indescernibilidade, teórica e viven

cial, entre o biológico e o cultural: “Não
pretendo sugerir que sinais puramente culturais produzem um corpo material, mas
somente que o corpo não se torna sexualmente legível sem esses sinais, e que esses
sinais são irredutivelmente culturais e materiais ao mesmo tempo.” (p. 87).
Não existe, igualmente, nenhuma cristalização simbólica, nomeadamente da diferenciação sexual, que garanta um fundo
imutável ao cultural: “[…] espero mostrar
que a distinção entre lei simbólica e social
não é enfim sustentável, que o próprio simbólico é a sedimentação de práticas sociais
[…]” (p. 44). Todo o humano é portanto,
re-articulável, lugar de luta política.
Esta obra é notável no esforço que faz de
re-articulação das questões queer com a
teoria crítica e a filosofia política, trazendo
novos contributos a todas estas disciplinas.
Como limite à pujança teórica de Butler
pressinto apenas uma excessiva espiritualização, provavelmente resultado do seu judaísmo, que a impede de trabalhar no
campo dos estudos visuais, o que lhe permitiria ultrapassar um excessivo dualismo e
psicanalização da questão corpo-linguagem.
Anabela Rocha

Louro, Guacira Lopes, Um Corpo Estranho – Ensaios sobre sexualidade e
teoria queer. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2004, 92 p.
Guacira Lopes Louro é uma autora com a
qual os leitores portugueses interessados
nas questões de género e da sexualidade
poderão já estar familiarizados. Existe inclusivamente uma edição portuguesa de
um trabalho recente – Currículo, género e
sexualidade (Porto: Porto Editora, 2000) –
que procura sintetizar e cruzar os principais interesses de pesquisa desta intelectual
licenciada em História, doutorada em Educação e professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Guacira Lopes

Louro procurou desde cedo reflectir sobre
a forma como o género e a sexualidade se
cruzam com as políticas educativas, tendo
em 1990 criado o GEERGE (Grupo de
Estudos de Educação e Relação de Género), que se constitui desde então enquanto núcleo de investigação em torno
destas temáticas.
Neste trabalho, reflectindo sobre o legado
do pensamento feminista, a autora acabou
por se aproximar das perspectivas pós-estruturalistas, no âmbito das quais se
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produziu a teoria queer, já no início dos
anos 1990, sob a influência de autores
como Michel Foucault, Jacques Lacan ou
Jacques Derrida. Sob o olhar queer, mais
do que pensar sobre a realidade, importa
reflectir sobre os discursos produzidos
acerca dela e operar uma desconstrução
dos conceitos utilizados para a descrever.
O objectivo será procurar expor o carácter
compulsório que resulta da sua reprodução permanente, através de várias instâncias, e que se traduz na construção de uma
lógica binária e assimétrica de sexos, géneros e sexualidades.
Parece tarefa impossível encontrar quem,
após longos anos de carreira como cientista
ou intelectual, não se comprometa de
forma indelével com um património de
ideias e conceitos ou escolas de pensamento. No trajecto da investigação, recorre-se a teorias, perfilham-se correntes,
encontra-se conforto em conceitos e operações, e tudo se parece alicerçar ou mesmo
refutar a partir de um inabalável, ainda que
eventualmente moldável, conjunto de princípios orientadores. Para esta autora, contudo, este constitui um bom momento para
questionar o inquestionado e distanciar-se
dos modelos tradicionais de pensamento.
Ao mesmo tempo, procura fazer um importante trabalho de tradução de textos e
conceitos que de outra forma poderiam
permanecer inacessíveis a um número considerável de leitores (também porque
parece passar por aqui uma vontade de
dessacralizar o próprio conhecimento).
Neste livro reúnem-se quatro pequenos
ensaios – “Viajantes pós-modernos”,
“Uma política pós-identitária para a educação”, “’Estranhar’ o currículo” e “Marcas do corpo, marcas de poder”. Trata-se
maioritariamente de transcrições de palestras, onde algumas questões sobre o corpo
e a sexualidade são repensadas à luz de um
novo questionamento. Pensar ‘queer’ surge
como uma forma de incluir a pluralidade

de vivências de género e das sexualidades,
realidade constatada pela própria autora
na sua vivência pessoal e profissional. Ao
atribuir-lhes um sentido dentro das possibilidades do conhecimento, permite-se que
estas vivências adquiram um significado
não só hermenêutico mas também político,
designadamente se pensarmos nas potenciais implicações para o campo educativo.
Por outro lado, há uma tentativa de superação da lógica binária de leitura da realidade, entendendo-se que, mais do que
servir para compreender, esta tem estado
ao serviço de um processo permanente de
classificação e compartimentação da própria realidade, definindo fronteiras e hierarquias, através de dinâmicas de poder
mais ou menos dissimuladas. O que importa neste processo será não tanto perceber qual a verdade, mas os mecanismos
pelos quais esta verdade se estabelece
enquanto tal.
O corpo, essa entidade que transporta as
marcas identitárias (e, como tal, o produto
de vários discursos), é também o lugar
onde se observa a rebelião da diversidade,
e onde se ensaiam tentativas de subversão
das fronteiras de género. Um exemplo escolhido pela autora neste livro é a figura
da drag queen, alguém que, na sua opinião,
parodia a ideia de essência feminina através
daquilo que Judith Butler designaria por
uma elaborada performance de género que
denuncia o seu carácter de construção (eloquente a expressão do homem que traz
consigo na mala os acessórios para se transformar: “eu me monto e a drag baixa”).
Parece fazer sentido incluir também neste
âmbito de subversão inúmeros pequenos
gestos diários de resistência dentro do
regime de género e sexualidade dominante, como os que são facilmente observáveis diariamente no quotidiano de qualquer escola.
Somos todos queer? Em parte, se o padrão
binário de masculinidade e feminilidade é
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uma prescrição de imagens e atitudes de
que permanentemente nos desviamos, inconscientemente ou como gesto intencional de insubmissão. Por outro lado, as
políticas identitárias feministas ou gays
e lésbicas não podem ser enquadradas
necessariamente num quadro de leitura
queer; elas têm a seu encargo uma política
de afirmação que se inscreve ainda na lógica de pensamento binário que domina a
civilização ocidental desde a modernidade.
Era na mesma lógica que Guacira Lopes
Louro, numa palestra recente sobre Género e Cidadania na Faculdade de Psicolo
gia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, entre 9 e 10 de Junho de
2006, sublinhava a importância da sexualidade na definição da masculinidade (repare-se nas associação da impotência ao
fim da masculinidade), agregada à homofobia e à misoginia, ao passo que nas mulheres a centralidade na definição do ser
feminino parecia passar mais pela maternidade. Também poderemos estabelecer
um paralelismo diferencial nas reacções
sociais à “saída do armário” (a expressão que designa um homossexual que se
assume publicamente enquanto tal): en-

quanto os homens geralmente se interrogam sobre o tipo de performances sexuais,
as mulheres tendem a verbalizar as presumidas implicações na possibilidade de maternidade ou paternidade. Nessa palestra,
ressalvou ainda a necessidade de repensar
as representações acerca dos argumentos
essencialistas e construtivistas em relação
ao género e à sexualidade. Sendo verdade
que os primeiros são normalmente associados a correntes mais conservadoras, eles
têm sido “repescados” para as políticas de
identidade, tornando-se desta forma progressistas. Por outro lado, dizer que determinado conceito (por exemplo, a homossexualidade) é uma construção pode
conduzir a um discurso do tipo corrector
e “retrógrado” (“se conheço a causa, posso
tentar eliminá-la”).
Em suma, estamos perante uma obra poli
ticamente empenhada e cientificamente
pertinente, para todos os que gostam de
assumir a incerteza como o método de
trabalho mais adequado para a compreen
são da volatilidade e diversidade das realidades sociais.
Telmo Fernandes
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Espaço Virtual
Título da página: GLBTQ – Encyclopedia of Gay, Lesbian, Bisexual, Transgender and Queer Culture
URL: http://www.glbtq.com/
Inaugurada em Março de 2003, esta página
constitui a mais extensa enciclopédia virtual sobre cultura LGBT e queer, com
contributos de artistas, académicos e outros profissionais divididos por duas mil
entradas organizadas em três grandes
tópicos: arte, literatura e ciências sociais.

Outras secções da página incluem um
fórum de discussão de acesso livre sobre áreas específicas de interesse, entrevistas com artistas e activistas, recursos
audiovisuais e uma lista de publicações
temáticas.

Título da página: European Transgender Network
URL: http://tgeu.net/
A página desta federação europeia de grupos e associações transgénero reúne informações detalhadas sobre a situação do
transgenderism em muitos países europeus,
disponibilizando dados actualizados sobre
as principais reivindicações e medidas

 olíticas levadas a cabo por activistas e
p
governos. Para além dos documentos fundadores desta rede, é ainda facilitada informação acerca das principais campanhas
desenvolvidas, bem como ligações para
grupos e associações nacionais.

Título da página: Gay, Lesbian and Straight Education Network
URL: http://www.glsen.org/cgi-bin/iowa/all/home/index.html
Embora centrada nos Estados Unidos da
América, esta página disponibiliza importantes recursos pedagógicos – para do
centes e estudantes – sobre o combate
à discriminação em meio escolar. Estão
acessíveis artigos referentes a políticas

sociais, grupos locais, estudos académicos, relatórios nacionais e iniciativas de
estudantes. Há ainda uma biblioteca virtual organizada por temas, na qual se pode
aceder a artigos e manuais para formação
de formadores.

Título da página: ILGA Europa
URL: http://www.ilga-europe.org/
De acesso simples para qualquer utilizador/a, a página da delegação europeia da
International Gay and Lesbian Association
(ILGA) agrega informações detalhadas

sobre a situação dos direitos LGBT em
todos os países europeus, aprofundando
temas como asilo e imigração, casamento
civil entre pessoas do mesmo sexo, educa-
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ção e emprego, saúde, uniões de facto ou
violência. É possível aceder a informação
actualizada sobre as diferentes campanhas
levadas a cabo por esta ONG, bem como
a uma descrição das diversas celebrações
LGBT que se realizam anualmente em

países europeus. Pode também aceder‑se
a publicações regulares, como relatórios
anuais, newsletters mensais e comunicados
de imprensa, bem como a um resumo de
todas as conferências anuais desta ONG que
congrega mais de 200 organizações locais.

Título da página: International Gay and Lesbian Human Rights Commission
URL: http://www.iglhrc.org
A International Gay and Lesbian Human
Rights Commission (IGLHRC) é uma
organização não governamental criada em
1990 por um grupo de activistas russos e
norte-americanos. Tendo por objectivo
denunciar situações de discriminação em
todo o mundo e garantir o respeito pelos
direitos humanos de todas as pessoas
i ndependentemente da sua orientação
s exual ou identidade de género, esta

ONG reúne na sua página informação
sobre legislação em vigor (especialmente
para candidatos/as a pedidos de asilo),
publicações recentes, relatórios, recursos
pedagógicos em educação para os direitos
humanos, apelos internacionais de acção
imediata e uma descrição da situação
actual em cada região global.
Esta página está disponível em inglês e
castelhano.

Título da página: Pride Links
URL: http://www.pridelinks.com/
Trata-se de um extenso directório com
mais de oito mil entradas para temas
LGBT, remetendo para outras páginas a
nível mundial sobre temas como activismo,
arte, desporto, direito, educação, entretenimento, etnia, identidade, Internet, mé-

dia, política, publicações, religião ou
saúde, entre outros. A informação agregada neste directório inclui páginas de
associações, artigos de jornal, estudos académicos, calendário de eventos ou fóruns
de discussão virtual.

Título da página: Queer Resources Directory
URL: http://www.qrd.org/qrd/
Embora a apresentação visual desta
página não disponha de características
imediatamente apelativas, os conteúdos
disponibilizados constituem um importante recurso para quem se interesse
por temas queer. Neste directório en-

contram-se mais de vinte e cinco mil ficheiros cruzando a temática queer com
questões relacionadas com activismo,
cultura, família, história, juventude, legis
lação, media, política, religião, trabalho,
saúde, etc.
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Título da página: Queer Theory
URL: http://www.queertheory.com
Organizada em torno de doze grandes
temas – academia, arte, corpo, cultura, futuro, história identidade, lugar, política,
relações, teorias e outros –, nesta página
é ainda possível pesquisar através dos
seis índices criados – académico, autor,

assunto, livro, nome e organização. Encontra-se disponível informação específica
variada, desde anúncios de conferências,
artigos integrais, bibliografias temáticas, a
dicionários electrónicos, livros publicados
e outros recursos.

Páginas de colectivos LGBT portugueses
Associação Cultural Janela Indiscreta:
http://www.lisbonfilmfest.org/

Opus Gay:
http://www.opusgay.org/

AT – Associação para o Estudo e Defesa
dos Direitos à Identidade de Género:
http://a-trans.planetaclix.pt/

Panteras Rosa – Frente de Combate à
 esBiGayTransfobia:
L
http://www.panterasrosa.com/

Clube Safo:
http://www.clubesafo.com/

Ponto Bi:
http://www.pontobi.org/

ILGA Portugal:
http://ilga-portugal.oninet.pt/

PortugalGay.PT:
http://portugalgay.pt/

não te prives – Grupo de Defesa dos
Direitos Sexuais:
http://www.naoteprives.org/

rede ex aequo:
http://ex-aequo.web.pt/
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Résumés

Abstracts

Miguel Vale de Almeida
Mariage entre personnes du même
sexe. A propos de “gens bizarres et
étranges” dans une “société décente”

Miguel Vale de Almeida
Same-sex Marriage. On “distant and
strange people” in a “decent society”

Cet article constitue une première réflexion sur les données réunies à partir
d’une recherche réalisée à Barcelone. Le
débat public sur le mariage entre personnes du même sexe révèle les tensions
sociales autour du genre, de la sexualité,
de la conjugalité, de la procréation et de
la parenté. Les représentations symboliques et les discours idéologiques dans ces
domaines viennent révéler leur caractère
construit au moment où une simple variable – le sexe des conjugues – se présente
comme modifiable. Dans ce processus,
trois points s’éclaircissent: la structure
profonde de l’homophobie en tant que
motivation réactive; le caractère politisé
des discours scientifiques sollicités dans le
débat; les différences au niveau des cultures de politique identitaire dans différents
Etats-nation.

Sasha Roseneil
La vie et l’amour par delà
l’hétéro-norme: une analyse
queer des relations personnelles
au XXIème siècle

L’article présent propose de développer
une approche queer de l’étude des relations personnelles. En s’insérant dans le
contexte des transformations significatives survenues dans l’organisation de la vie
personnelle pendant les trente dernières
années, l’article défend que les sociologues doivent déloger la famille et le couple hétérosexuel du lieu central qu’ils occupent dans notre imaginaire intellectuel.
Une critique de la sociologie est proposée,

This paper presents a first reflection
on the data of a research study carried
out in Barcelona. The public debate on
same-sex marriage reveals social tensions
around issues of gender, sexuality, conjugality, procreation and parenthood. The
symbolic representations and ideological discourses on these issues show their
constructed character when a single variable – the sex of the spouses – presents
itself as changeable. This process brings
to light the deep structure of homophobia as reactive motivation, the politicized
character of the scientific discourses used
in the debate, and the differences in the
cultures of the identity politics in the different nation-states.

Sasha Roseneil
Living and Loving Beyond the
Heteronorm: A Queer Analysis
of Personal Relationships
in the 21st Century

This paper seeks to develop a queer
approach to the study of personal relationships. In the context of the significant transformations in the organization
of personal life which have taken place
over the past thirty years, it argues that
sociologists must de-centre the family and
the heterosexual couple in our intellectual
imaginaries. The paper first provides a critique of sociology for the heteronormative
frameworks within which it has studied
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motivée par les cadres hétéro-normatifs
en fonction desquels les relations personnelles ont été étudiées. Ensuite, l’article propose un élargissement du cadre
utilisé dans l’analyse des transformations
contemporaines sur le plan de l’intimité,
en soulignant l’importance d’une analyse
queer des changements sociaux, et en
suggérant la nécessité d’une recherche
centrée sur ceux qui vivent au sommet de
ces changements. Et pour finir, l’article
présente le panorama des résultats de la
plus récente recherche sur les pratiques
de relation chez ceux qui vivent et aiment
par delà l’hétéro-norme.

personal relationships. It then goes on to
propose an extension of the framework
for the analysis of contemporary transformations of intimacy, arguing for the
importance of a queer analysis of social
change, and suggests that there is a need
for research focusing on those living at
the cutting edge of social change. It ends
with an overview of the findings of recent
research on the relationship practices of
those who are living and loving beyond
the heteronorm.

Gabriela Moita
La pathologie de la diversité sexuelle:
Homophobie dans les discours
cliniques

Gabriela Moita
The Pathology of Sexual Diversity:
Homophobia in clinicians’
discourse

Cette recherche présente et analyse les
positionnements des techniciens de
la santé mentale, disséminés en divers
modèles de lecture encore ancrés dans
le paradigme pathologique de l’homosexualité. Les données présentées dans
cet article sont le résultat d’une analyse
des discours produits chez les groupes de
discussion, organisés pour la recherche
et formés soit par les cliniques (psychiatres et psychologues), soit par les gays et
les lesbiennes qui reçoivent des accompagnements thérapeutiques (pour de
multiples raisons et non seulement pour
des questions liées à l’homosexualité).
Les niveaux d’homophobie et d’hétérosexisme encore existants dans le contexte
clinique portugais révèlent soit leur complicité avec des modèles de formation qui
n’ont pas été reconnus comme périmés,
soit la difficulté auxquelles peuvent se
heurter les gays et les lesbiennes dans
un processus qui perpétue, sinon amplifie, la discrimination sociale dont ils
sont le cible.

The author presents and analyzes the
attitudes of mental health practitioners whose models of reading are still
based on the pathological paradigm of
homosexuality. The material presented
in this paper is the result of an analysis
of discourses produced within discussion groups (organized for research purposes) that included psychiatrists and
psychologists as well as gays and lesbians who had gone through processes of
therapeutic treatment (for a number of
reasons, and not only because of issues
related to homosexuality). The levels of
homophobia and heterosexism that continue to subsist in the Portuguese clinical context reveal both compliance with
unquestioned models of training, and the
difficulty that gays and lesbians may face
in a process that perpetuates – and may
even increase – the social discrimination
that affects them.
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Nuno Santos Carneiro
Isabel Menezes
“De l’anneau à l’alliance”: Le
sens des égaux et l’émancipation
personnelle dans la psychologie des
sexualités

Nuno Santos Carneiro
Isabel Menezes
“From Ring to Wedding Band”:
The sense of equals and personal
emancipation in the psychology of
sexualities

Ana Cristina Santos
Entre l’Académie et l’activisme:
sociologie, études queer et le
mouvement LGBT au Portugal

Ana Cristina Santos
Between Academia and Activism:
Sociology, queer studies and the
LGBT movement in Portugal

Systématisant certains processus sousjacents au développement psychologique
de l’identité (sexuelle), cet article propose
une analyse psychologique critique des
sexualités contemporaines. Le partage
vécu de l’oppression dans les contextes
des “égaux” est souligné par les auteurs
comme dimension nucléaire du développement identitaire. Cependant, ce partage est proposé comme potentiellement
créateur d’une conciliation conceptuelle
entre l’approche psychologique des identités sexuelles et les propositions queer au
sujet des sexualités. Dans la conclusion
seront présentées les implications de
cette conciliation pour le développement
du sujet dans les multiples contextes de
négociation relationnelle des sexualités
“minoritaires”, en mettant en relief la
complexité psychologique nécessaire à
l’émancipation personnelle au sein de
ces contextes.

Cet essai se penche sur le caractère divers
et complémentaire de la relation entre
l’Académie et les mouvements sociaux,
en concevant une construction analytico-sociale dont les implications pour
les études queer restent en grande partie
à théoriser. Je pense qu’une telle théorisation pourra conduire à une nouvelle
application de la recherche-action, cette
fois centrée sur les traits d’union qui nous
permettent d’articuler, dialectiquement,
les savoirs construits au jour le jour par

Systematizing some of the processes that
underlie the psychological development
of (sexual) identity, this paper proposes a
Critical Psychosocial Analysis of contemporary sexualities. The authors underline
the experiential sharing of oppression in
contexts of “equals” as the nuclear dimension of the development of identity. They
further argue that this sharing potentiates a conceptual conciliation between
the psychological approach to sexual
identities and queer proposals regarding
sexualities. In conclusion, the authors discuss the implications of this conciliation
for the development of the subject in the
multiple contexts of relational negotiation of “minority” sexualities, emphasizing the psychological complexity that is
needed for personal emancipation within
these contexts.

This paper focuses on the diverse and
complementary character of the relation
between academia and social movements,
which moulds a social-analytic construct
whose implications for queer studies remain largely untheorized. I believe that
such theorization can lead to a new application of action research, now centred on
the hyphens that allow us to dialectically
articulate the knowledges constructed
in the daily contexts of academia and of
LGBT activism. In effect, if academia
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l’Académie et par l’activisme LGBT. En
effet, science et militantisme, en tant que
coopérants horizontaux – résistant à la
tentation de paternalisme, de futurisme
ou de canibalisation de la part de l’Académie, ou d’accommodement, d’embourgeoisement ou de désistement de la
part des mouvements sociaux –, peuvent
constituer les bases de cette construction
fondée sur des reconnaissances réciproques et mobilisatrices des possibilités,
dans laquelle aucune forme de savoir ne
se constitue comme l’unique ou la dominante et de laquelle résulte, enfin, un
nouveau champ de savoir que je désigne
par études queer publics.

resists the temptation of paternalism,
futurism and cannibalization, and social
movements resist accommodation, embourgeoisement and capitulation, then
scholarship and activism, by cooperating
horizontally, can become cornerstones of
this construct. Anchored on reciprocal
and empowering recognitions, in which
none of these forms of knowledge is
unique or dominant, this construct can
lead to a new field of knowledge which I
call public queer studies.

António Fernando Cascais
Différents seulement comme nous.
L’associativisme GBLT portugais en
trois marches

António Fernando Cascais
Different Like Us. Portuguese
LGBT associations in three
tempos

Ce texte choisit comme axe d’analyse le
mode par lequel la différence particulière de la formation sociale portugaise
détermine et s’exprime dans la sociogenèse de l’associativisme GLBT pendant les trois dernières décennies. Il est
possible d’en tracer une périodisation
en trois stades, à laquelle il faut surtout
donner une valeur heuristique: le premier
de 1974 à 1991, qui peut se diviser en
deux phases, l’une antérieure et l’autre
postérieure à l’apparition de l’épidémie
du Sida au Portugal; le deuxième, entre
1990-1991 et 1995-1997; le troisième, de
1997 jusqu’aujourd’hui. La production de
connaissance sur l’associativisme GLBT
doit encore être articulé à deux autres recherches: sur ses détracteurs et ennemis,
anciens et néophytes, et sur la communauté que l’associativisme représente ou de
laquelle il émerge, avec une histoire, une
identité et une culture qui expliquent les
raisons de l’adhésion ou de la résistance
face à l’associativisme.

This paper centers on the way in which
the specific difference of the Portuguese
social formation has determined and manifested itself in the socio-genesis of LGBT
associations in the last three decades. It is
possible to establish a three-stage periodization which has primarily a heuristic
value: the first stage, from 1974 to 1991,
can be divided into two phases, before
and after the appearance of the AIDS epidemic in Portugal; the second, between
1990-1991 and 1995-1997; and the third,
from 1997 until now. The production of
knowledge on LGBT associations has
to be interconnected with two further
lines of enquiry: one on its old and new
detractors and opponents, and the other
on the community that the associations
represent or that emerges from them,
with a history, an identity and a culture
that explain the reasons for adherence or
resistance to them.
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Michael O’Rourke
Qu’y a-t-il de tant queer dans la
théorie queer à-venir?

Le présent article propose d’éclairer une
série de termes-clé qui préoccupait Jacques Derrida après ce qui a été appelé
le virage politico-éthico-religieux de cet
auteur, à partir d’un texte comme La force
de la Loi (1989) jusqu’à Voyous (2004):
entre autres, des termes comme “autoimmunité”, “messianicité sans messianisme”, “arrivage” et “démocratie à-venir”.
Je vais me pencher sur les derniers textes
de Derrida, en particulier sur Voyous,
qui, à mon avis, constitue une importante
charte fondatrice d’une théorie queer à
considérer pour le futur, je vais aussi examiner le numéro récent de la revue Social
Text, intitulé “Qu’y a-t-il de queer dans
les études queer, aujourd’hui?” (2005) et
les travaux de Judith Butler. Je propose,
ainsi, que le mot “auto-immunisation”, un
terme du lexique derridien, apportant une
nouveauté et une ambiguïté (et bien des
fois compris négativement), puisse constituer un point de départ utile pour parler
du futur indéterminable, monstrueux,
voire voyou, des études queer, ou de ce
que j’appelle la théorie queer à-venir.

Michael O’Rourke
What’s So Queer About the Queer
Theory To-Come?

This paper unpacks a number of the key
terms which have preoccupied Jacques
Derrida, after his so-called religio-ethicopolitical turn, from Force of Law (1989)
to Voyous (2004): ‘autoimmunity’, ‘messianicity without messianism’, ‘arrivance’
and ‘democracy to-come’ among others.
I will be discussing Derrida’s later texts
especially Voyous/Rogues, which I will
argue ought to become an important
charter for a queer theory futurally envisaged, alongside the recent Social Text
issue ‘What’s Queer about Queer Studies
Now?’ (edited by David L. Eng, Judith
Halberstam and José E. Muñoz, 2005)
and Judith Butler’s more recent work
(especially Giving an Account of Oneself,
2005). I suggest that autoimmunization,
a somewhat new and ambiguous (and
often negatively understood) term in the
Derridean lexicon, offers a useful starting
point for thinking about the undeterminable, monstrous, even roguish future
of queer studies or what I call the queer
theory to-come.
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