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RESUMO 

A despeito da maior aceitação do homo-erotismo na nossa sociedade, a sua revelação continua a ser uma 

decisão delicada. Partindo das histórias de vida de um conjunto de mulheres, analisa-se a forma como 

avaliam os riscos de revelação do seu homo-erotismo e as estratégias de preservação do segredo que 

adoptam ao nível das relações familiares e de amizade. A família próxima e os amigos são problemáticos 

porque é mais difícil manter uma distância que impeça uma certa intimidade, o que implica cuidados 

adicionais para evitar suspeitas; e também porque as questões da autenticidade e da partilha tendem a 

colocar-se aí de forma mais notória e frequente. A necessidade de gerir o segredo junto de familiares e 

amigos gera, então, uma tensão mais ou menos permanente e uma sensação de fragmentação da conduta 

e do Eu que afecta a própria relação que as entrevistadas têm consigo mesmas. 

INTRODUÇÃO 

A despeito da maior aceitação do homo-erotismo1 na nossa sociedade, a sua revelação 

continua a ser uma decisão delicada2. Está em causa, como notaram Wells e Kline (1998: 192), 

uma revelação de material íntimo cujos resultados potenciais são sempre relativamente incertos, 

podendo ser vista como um processo ameaçador para o indivíduo na medida em que pode 

resultar nalguma forma de discriminação. Este tem, assim, que necessário decidir 

quotidianamente como proceder à gestão de um atributo que continua a ser estigmatizado e que 

pode contaminar a totalidade da sua identidade, como defendeu Goffman (1988). 

Button (2004) identificou, a propósito, três estratégias de gestão identitária: estratégias de 

fabricação, de evitamento e de integração. No primeiro caso, está em causa a construção activa 

de uma identidade heterossexual que é projectada para os outros; no segundo caso, não se tenta 

fabricar uma identidade heterossexual, mas recorre-se à monitorização da conduta e a meias-

verdades, procurando não revelar informação que possa levantar suspeitas. Inversamente, as 

estratégias de integração assentam na revelação do homo-erotismo e na gestão das suas 

consequências. As estratégias de fabricação e evitamento tendem, assim, a surgir positivamente 

correlacionadas entre si e negativamente correlacionadas com as estratégias de integração, 

embora as três não sejam mutuamente exclusivas (idem). 

                                                           
1 A noção de homo-erotismo é retomada de Brooten (1996) e designa um acto, desejo ou preferência erótico(a) entre/por 

indivíduos do mesmo sexo, respectivamente. O recurso à noção neste contexto justifica-se pelo facto de nem todas as 
mulheres entrevistadas se definirem como lésbicas e pretende evitar a imposição de classificações heterónomas. 
2 Veja-se os resultados dos últimos Eurobarómetros (European Commission, 2007, 2012). 
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Este artigo centra-se exclusivamente no recurso a estratégias de preservação do secretismo 

por um conjunto de mulheres que mantinham relações amorosas com outras mulheres. Os dados 

empíricos reportam-se a uma investigação sociológica qualitativa (Brandão, 2007), que teve 

como técnica de investigação principal a entrevista de história de vida. Pretende-se ilustrar as 

avaliações das entrevistadas dos riscos de revelação do seu homo-erotismo, assim como as 

estratégias a que recorrem para reduzir os seus impactos nas relações familiares e de amizade3. 

As entrevistadas – no total, dezoito – tinham, à data do estudo, idades compreendidas entre os 

23 e os 54 anos. 

A família e os amigos constituem relações problemáticas quando se opta pelo secretismo 

essencialmente por duas razões: porque é mais difícil manter, em relação aos amigos e aos 

familiares, uma distância que impeça uma certa intimidade, o que implica cuidados adicionais 

para evitar suspeitas; e porque as questões da autenticidade e da partilha tendem a colocar-se 

de forma mais notória e frequente nas relações familiares e de amizade na medida em que 

integram a representação do que elas devem ser. 

Como se verá, é possível encontrar formas e graus diferentes de não revelação do homo-

erotismo, de acordo com as disposições individuais, as situações e os contextos da interacção, 

em conformidade com os resultados de outras investigações (cf. Troiden, 1988; Ponse, 1976; 

Goffman, 1988). Em qualquer caso, as entrevistadas estão conscientes de que, pelo menos em 

determinados momentos e situações, representam para os outros personagens que não 

correspondem exactamente ao que sentem ser e que implicam frequentemente a exclusão 

intencional de uma parte de si. Como salienta Seidman (2002: 32), a monitorização mais ou 

menos constante da conduta, do discurso e da expressão que isso exige pode fazer com que a 

vida adquira um elevado sentido de teatralidade ou deliberação representativa. Mais, ela traduz-

se numa tensão mais ou menos permanente com custos variáveis, visto que manter um segredo 

levanta problemas não só no relacionamento com os outros, mas também na relação consigo 

próprio. 

“FAZER DE CONTA”… 

Como o homo-erotismo não constitui um atributo visível, é possível “passar por heterossexual” 

porque, devido à naturalização da heterossexualidade, os indivíduos presumem, quase 

invariavelmente, que aqueles com quem se cruzam são heterossexuais (Ponse, 1976: 57). 

“Passar” equivale, assim, a manter uma identidade comum, indistinta na interacção social, por 

parte de um indivíduo que, se descoberto, seria considerado fora do comum, ou diferente, nalgum 

aspecto crucial (Ponse, 1976: 56). Na maioria dos casos, “passar” significa evitar situações que 

tornem necessário revelar directamente aos outros o atributo estigmatizado e constitui uma 

“estratégia de evitamento” (Button, 2004). Neste tipo de estratégia está em causa uma 

apreciação do risco da revelação, nomeadamente a antecipação dos efeitos do descrédito 

                                                           
3 Para uma análise da gestão do homo-erotismo no contexto profissional, consulte-se Brandão (2010). 
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pessoal e social que poderia acarretar e a consciência de que isso forçaria a pessoa a confrontar-

se abertamente com as apreciações dos outros (Goffman, 1988). Isto é claro no discurso de 

Marisa (37 anos) que confessa que, “se [os outros] perguntarem, eu tenho que tomar uma 

posição! […] se não disserem [nada], eu posso continuar a fazer de conta […] e, portanto, se as 

outras pessoas pensarem, o problema já não é meu!// Acho que elas saberem é como se 

pudessem ter ali qualquer coisa na mão que me vai fragilizar”. 

O homo-erotismo feminino tende a passar mais facilmente despercebido do que o masculino, 

quer porque entre mulheres se permite, social e culturalmente, um grau de proximidade e 

intimidade, incluindo física, maior do que entre os homens, quer porque a visão dominante da 

sexualidade é uma visão falocêntrica e, neste sentido, a ausência de falo ser interpretada como 

ausência de sexo (Richardson, 1993; Ussher e Mooney-Somers, 2000; Wilton, 1995). Carolina 

(43 anos) recorda-se de presenciar uma conversa entre parentes próximos e de os ouvir dizer: 

“«Olha, entre os homens, ainda vou entendendo, mas entre duas mulheres, eu não entendo 

como é que elas conseguem... […] Os homens, pronto, ainda há uma penetração, mas entre 

duas mulheres?!...»”. Também Raquel (31 anos) reconhece que “Talvez [as pessoas] […] já não 

compreendam muito bem e, aí, talvez entre um bocadinho a dinâmica que se forma em relação 

aos homossexuais homens, do activo e do passivo, e, com as mulheres, as pessoas pensam um 

bocado como é que é?!... Não há penetração, então, o que é que?!...” 

Mas embora algumas mulheres sintam que “talvez” “a homossexualidade feminina tenha uma 

aceitação maior do que a masculina”, parecem intuir, ao mesmo tempo, que tanto essa 

“aceitação”, como a sua imperceptibilidade se podem dever, pelo menos em parte, ao facto de 

“ainda [haver] muito a ideia de que não existe homossexualidade feminina” (Raquel, 31 anos), 

de “as pessoas não acredita[re]m... Aquela ideia da maternidade, dos bebés... O que é que é 

aquilo?!... Aquilo nem tem nome, mas, como não se acredita muito, deixa para lá!” (Emília, 54 

anos). Isto explica, em parte, o sucesso das estratégias de preservação do secretismo, mas 

pode, ao mesmo tempo, ser lido como uma invalidação de uma esfera da existência pessoal e 

social. 

O silêncio que rodeia o homo-erotismo feminino levou Rich (1980: 647-648) a falar de uma 

“invisibilidade lésbica”, que contribuiria, simultaneamente, para a marginalização das lésbicas e 

para a imposição da heterossexualidade às mulheres, em geral. Essa invisibilidade estaria 

associada tanto à dominação masculina, como ao consequente desconhecimento da 

sexualidade exclusivamente feminina que ela gera. O comentário de Emília foca, justamente, o 

facto de a feminilidade normativa, intimamente associada à maternidade, não considerar a 

sexualidade feminina como domínio autónomo e independente nem da sexualidade masculina, 

nem da reprodução. Neste quadro, a ausência de companheiro e, em particular, de filhos, pode 

constituir uma desvalorização da mulher enquanto mulher. Se essa ausência é acompanhada 

pela crença na sua heterossexualidade, os outros podem, então, vê-la como uma criatura pelo 

menos um pouco estranha. É a intuição deste tipo de avaliação que faz com que Luísa (24 anos) 

diga que, “Quanto mais as pessoas se começam a aproximar da minha esfera pessoal […], sinto 
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alguma necessidade de contar […], de me justificar a mim mesma, ao facto de estar sozinha… 

Os amigos mais próximos acham assim um bocadinho estranho, acham que eu sou um bicho 

solitário…”.  

As entrevistadas notam, igualmente, que a possibilidade de “passar” por heterossexuais pode 

ser também facilitada por uma apresentação que não se afaste muito da feminilidade normativa. 

Como nota Emília (54 anos), “Com as mulheres, a coisa passa mais despercebida, é evidente, a 

não ser que alguma ande a fazer de machona”. Também Raquel (31 anos) sublinha que, “talvez, 

as pessoas, realmente, se detenham tanto nos estereótipos que não imaginam que uma mulher 

feminina ou um homem masculino possam ser homossexuais...” A preocupação em evitar a 

proximidade com mulheres que se conformam ao estereótipo da “lésbica máscula” (Newton, 

1984) e a preferência por uma apresentação andrógina, ou normativamente feminina, podem, 

pois, reforçar as estratégias de evitamento. 

O uso combinado de estratégias de evitamento e de fabricação pelas entrevistadas é 

explicado pelo facto de suporem, à partida, que a reacção dos outros será adversa à revelação, 

mas depende também de uma avaliação das situações, das audiências e das consequências 

possíveis. O objectivo deste tipo de estratégias é, frequentemente, o de reduzir a tensão, 

facilitando a interacção e evitando confrontar-se e confrontar os outros com o estigma (Goffman, 

1988: 113-116). São formas de evitar o desacordo, pois embora nem sempre eliminem a 

desconfiança dos outros, podem impedir um litígio aberto que envolveria o esclarecimento do 

que está verdadeiramente em causa (Boltanski e Thévenot, 1991). Como sublinha Marisa (37 

anos), “se eles souberem e se for uma coisa muito clara e muito nítida, se lhes for dita de uma 

maneira muito clara, eles não vão gostar de ouvir isso”. 

Porém, são estratégias que podem também colocar em causa o sentimento de integridade 

pessoal. Quanto mais o homo-erotismo for central para a identidade do indivíduo, mais difícil 

será gerir a tensão produzida pela manipulação do estigma. Existem, igualmente, contextos que 

tendem a acentuar essa tensão, podendo produzir uma sensação de clivagem. A não revelação 

e a tensão que ela gera podem, portanto, ter resultados ainda mais negativos do que a revelação 

na saúde psicológica e no bem-estar pessoal (Wells e Kline, 1998: 192; Markowe, 1996: 82-83). 

Nos discursos das entrevistadas, estão presentes sentimentos que vão da sensação de não 

autenticidade e desonestidade à dificuldade de sustentar e desenvolver relações de intimidade 

com familiares e amigos. Embora em graus diversos, várias entrevistadas descrevem sensações 

de fragmentação da realidade social e do Eu. Dentro de determinados limites, as inconsistências 

entre os mundos em que se movem e entre as facetas de si que aí exibem são geridas de forma 

relativamente satisfatória. Mas há situações em que não é essa a avaliação que elas próprias 

adiantam. Alexandra (37 anos) exemplifica como o secretismo pode fazer com que a pessoa se 

sinta desligada e deslegitimada face a uma parte de si e da sua vida: “É a mesma coisa que eu 

estar em casa e o meu pai, por exemplo, dizer: «Amanhã, almoçamos todos» e eu sei que o 

«todos» sou eu. A Maria [a namorada] não vai. Para mim, isto não é «todos»”. 
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Passar por heterossexual tem, portanto, consequências: se, por um lado, reforça a impressão 

de ausência de naturalidade da conduta, por outro, pode gerar insatisfação pessoal e uma tensão 

considerável na gestão da identidade durante a interacção. Uma parte importante das vidas das 

entrevistadas, nomeadamente a sua relação afectiva central, é sistemática e conscientemente 

excluída de certos domínios das suas existências. Ao mesmo tempo, a manutenção de um 

segredo é frágil porque o risco da sua revelação está sempre presente e tanto mais quanto maior 

a proximidade que mantêm com os que as rodeiam (Simmel, 1906: 467). A família e os amigos 

surgem aqui em lugar de destaque. Carolina (43 anos) sublinha a sua necessidade de ponderar 

“como é que eu vou apresentar essa minha amiga [a namorada] à minha família? Porque é um 

problema! Como é que tu vives com a tua amiga, em tua casa, numa cama de casal? Como é 

que tu vais sempre passar férias com a tua amiga?...” Face a estranhos, tanto a necessidade de 

justificação, como a sua qualidade seriam menos exigentes e menos frágeis, pois eles não teriam 

acesso aos mesmos detalhes sobre o modo de vida das entrevistadas. Mas no caso de pessoas 

próximas que continuam a presumir que elas são heterossexuais, a gestão das relações torna-

se mais complexa, sobretudo pela ausência de reciprocidade (cf. Markowe, 1996). 

A dificuldade de preservar o segredo aumenta, assim, com a frequência e a intimidade dos 

contactos, que traz consigo “a tentação demasiado grande de revelar o que poderia, de outra 

forma, ficar escondido” (Simmel, 1906: 467). As relações familiares e de amizade tendem a ser 

vistas como incompletas ou deficitárias devido à ausência de partilha. A persistência desta 

situação pode mesmo impedir o desenvolvimento e a continuidade dessas relações, como nota 

Alexandra (37 anos), pois “a partir de uma determinada altura não podemos avançar porque eu 

vou avançar mais como? Vou ter que dizer que sou homossexual, porque não há outra hipótese! 

[…] Há amigos meus de muitos anos, da Faculdade, que estagnaram […] porque a nossa 

amizade ficou sem regar, como aquela planta ali, a secar…”. 

A ausência de reciprocidade nos relacionamentos interpessoais surge frequentemente ligada 

às questões da honestidade e da autenticidade. Não ser autêntica equivale a não se ser fiel ao 

que se pensa ser. A ausência de autenticidade pode ser associada à falta de honestidade, não 

só para com os outros, mas, sobretudo, para consigo própria porque, como nota Leonor (35 

anos), há “pequenos pormenores que não te deixam ser exactamente como tu és e fazer 

exactamente aquilo que gostas e que queres!” 

“SER UMA ACTRIZ”  

O secretismo obriga o indivíduo a estar atento a aspectos da situação social que outras 

pessoas tratam como aspectos não computados ou inesperados (Goffman, 1988: 87-113). Para 

manter a “definição da situação” (Goffman, 1989; Strauss, 2002) que lhes convém, ou seja, para 

preservarem o segredo, as entrevistadas têm que evitar colocar-se ou ser colocadas em 

situações em que possam ser “desacreditadas” (Goffman, 1988, 1989). Todas elas sabem, por 

isso, que a gestão dos indícios do seu homo-erotismo “É um ponto obrigatório!” (Célia, 37 anos), 

que é preciso “ser uma actriz” (Carolina, 43 anos). Representar uma personagem implica gerir 
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os sinais que permitem identificá-la face aos tipos de pessoas que se pode ser. Para conseguir 

uma representação convincente, é preciso, diz Carolina (43 anos), “ter muitos cuidados […] na 

maneira de olhar, no tratamento, como é que apresentava a pessoa [a namorada] às amigas ou 

à família. E ter muito cuidado, ser muito discreta!”.  

A gestão dos indícios inclui o recurso a tácticas preventivas, tácticas que visam evitar dúvidas 

quanto à credibilidade dos actores (Goffman, 1989: 51-52). Uma delas é a manutenção do 

controlo expressivo, através da qual se pretende assumir por inteiro a personagem que se 

representa, procurando transmitir os indícios necessários à sua identificação por parte dos outros 

(idem). Isso implica suprimir dimensões da conduta incompatíveis com a personagem 

representada. Assim, para além de monitorizarem as maneiras de se vestirem, de olharem e de 

tratarem os outros, as entrevistadas têm também que ter presente que certos gestos devem ser 

evitados, por exemplo, “dar a mão à Mafalda noutro sítio qualquer, hetero” (Paula, 23 anos) ou 

“fazer um carinho à Anabela” (Beatriz, 33 anos). 

É, igualmente, necessário controlar o discurso, evitando as suspeitas ou impedindo-as 

activamente. No primeiro caso, trata-se de, nas circunstâncias em que, por alguma razão, o 

homo-erotismo vem à baila, decidir sobre a possibilidade e os moldes de intervenção. Paula (23 

anos) afirma que, “naquelas alturas em que se começa a falar daquilo [a homossexualidade] e 

eu levanto-me e vou à casa de banho, vou buscar isto, vou buscar aquilo. Não tenho qualquer 

interesse em que os outros saibam a minha opinião acerca disto, nem daquilo”. Esta “falta de 

interesse” corresponde ao receio de a intervenção despertar suspeitas de um interesse particular 

pelo tema. Não é, no entanto, apenas a preservação do segredo que explica a esquiva à emissão 

de opiniões. A avaliação dos riscos passa também pela apreciação do teor das atitudes e 

intervenções dos outros em circunstâncias concretas. Como explica Adriana (24 anos), “Quando 

é na brincadeira, do estilo «Ouvi dizer que aquele gajo é gay…» e começa a descambar 

completamente, nem sequer intervenho. Quando se começa com essas piadas homofóbicas, 

não intervenho porque fazer um discurso moralista não adianta”. A possibilidade de intervenção 

é reservada para “Quando as coisas estão a ser tratadas com alguma seriedade” (Adriana, 24 

anos). 

É também possível evitar suspeitas controlando o uso da linguagem, como explica Beatriz 

(33 anos), procurando “não acabar frases no feminino, por exemplo, o que é um exercício mental 

que me chateia imenso”. Mas pode, igualmente, traduzir-se na necessidade de controlar os 

espaços físicos e os objectos neles existentes. É o caso, em particular, do lar, que pode ser alvo 

da vigilância de vizinhos, colegas, amigos e familiares, exigindo, por isso, “estratégias de 

desfufização”, ou seja, de remoção de certos significantes de modo a prepará-lo para essas 

visitas (Holliday, 1999: 483). Margarida (33 anos), embora afirme “eu não altero nada em casa”, 

dá indicações claras de que sabe como isso pode ser feito: “Não baixo uma fotografia, não a 

escondo numa gaveta. Não escondo um nu. Não escondo um livro sobre homossexualidade”. 

Passar por ser aquilo que não se é supõe, enfim, o uso de “fachadas” (Goffman, 1989) ou 

“máscaras” (Strauss, 2002), expressões usadas pelas próprias entrevistadas, que evocam dois 
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traços característicos dos fenómenos identitários nas sociedades contemporâneas: além da 

distância face ao papel, a privatização da identidade, correspondente a uma retracção para um 

mundo privado onde, supostamente, a manipulação identitária não é um requisito funcional e 

onde é possível encontrar o “verdadeiro” self e realizá-lo (Berger e Luckmann, 1967: 342). O uso 

da “máscara” implica uma distância face ao “verdadeiro” Eu, traduzindo um hiato entre um 

domínio público e um domínio privado da identidade, entre a identidade atribuída pelos outros e 

a identidade reclamada, entre o que se mostra e representa em público e a cada público e o que 

só é acessível ao próprio indivíduo.  

A fachada pode resultar quer da omissão, quer de uma fabricação consciente. A maioria das 

entrevistadas opta pela omissão, permitindo aos outros tirar as conclusões que entenderem, mas 

sabendo que a supressão de informação os leva a conclusões erradas. Trata-se de um “nem 

digo, nem deixo de dizer” (Margarida, 33 anos), um “deixo andar” (Leonor, 35 anos). Na maior 

parte das vezes, no entanto, o uso de uma fachada que reforça – ou pelo menos, não invalida – 

a presunção da sua heterossexualidade pressupõe que, nalgum momento, elas têm de satisfazer 

a curiosidade dos outros. Sendo mulheres, os casos mais óbvios são as perguntas sobre 

namorados, casamentos e filhos. Ao mesmo tempo que minimiza o seu contributo activo para a 

acreditação de uma certa imagem de si, Margarida mostra como as meias-verdades podem ser 

estrategicamente usadas para iludir os outros. A despeito da sua insistência em afirmar que 

“Casar não faz parte dos meus planos. […] Eu não quero ter filhos…// É verdade!” (Margarida, 

33 anos), ela sabe que, na prática, procede a uma supressão de informação relevante. A meia-

verdade é, de facto, uma forma de encobrimento (Button, 2004: 471), algo que ela própria 

reconhece quando, ao mesmo tempo que defende que “Eu não estou a mentir!”, justifica a sua 

atitude com um “Agora, eu não preciso de dizer: «Não, eu não vou casar porque eu sou 

homossexual»” (Margarida, 33 anos).  

Outra forma de lidar com a curiosidade alheia consiste em não responder às perguntas, ou 

responder-lhes de forma evasiva, contornando-as. Luísa (24 anos) afirma que, “Quando não 

consigo «dar a volta», não respondo… Ou digo que tenho muitos [namorados] e que ainda não 

decidi qual é que hei-de escolher…”, Leonor (35 anos) impede o desenvolvimento de conversas 

intrusivas com um “«Ah, estou muito bem assim!» E a coisa fica por ali…” e Zulmira (47 anos) 

afirma que, “Se for uma pessoa que eu acho que não devo responder, pergunto: «Mas o que é 

que tu tens a ver com isso?»”. As entrevistadas procuram, assim, fazer crer aos outros que as 

suas perguntas são indelicadas ou inconvenientes, uma forma de evitar que o desenvolvimento 

da conversa conduza à necessidade de prestar esclarecimentos sobre as suas vidas (Button, 

2004: 472). A evasiva, sobretudo quando combinada com sugestões ou acusações claras de 

indiscrição, permite preservar o secretismo e estabelecer uma distância face aos outros que visa, 

em última instância, comunicar-lhes que estão a ingressar por uma via que não devem seguir. 

As entrevistadas quebram, assim, a possibilidade de diálogo ao recordar-lhes que estão prestes 

a ultrapassar os limites da discrição, portanto, a violar os seus espaços individuais (Simmel, 

1906: 453).  
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É claro, nem todos podem ser igualmente ludibriados e algumas entrevistadas revelam uma 

claríssima percepção deste facto. A escolha da melhor estratégia para lidar com as perguntas 

dos outros implica também uma avaliação do seu poder relativo. Se face a alguns indivíduos as 

estratégias de evitamento e fabricação podem resultar, é porque existem “Certas coisas na 

postura de uma pessoa, da sua entoação, discurso, ritmo e modos de interacção [que] forçam 

os outros a responder de forma apropriada ao seu estatuto – pelo menos, ao seu estatuto 

reclamado” (Strauss, 2002: 86-87). Como Zulmira (47 anos) revela, “tudo depende do grau de 

confiança [que se tem com a pessoa] com quem estamos a falar e depende se a gente consegue 

ser mais forte do que o outro. Normalmente, eu penso se sou mais forte do que elas, ou se eu 

posso enganar, ou se eu posso dizer a verdade. Prefiro ser mais forte, porque domino, porque 

posso responder o que responder e ela não vai entender, ou posso deixá-la na dúvida… […] Se 

eu achar que posso dominar a pessoa, respondo-lhe como eu quero, deixando-a na dúvida, se 

preciso for, ou não respondendo nada, ou respondendo-lhe muito para ela não entender nada”. 

Se a maioria das entrevistadas evita a mentira declarada, algumas reconhecem recorrer, por 

vezes, à fabricação de eventos. O recurso a namorados reais, mas já passados, ou mesmo 

fictícios, é uma das formas de manter activamente uma fachada heterossexual, sabendo as 

entrevistadas que ela não só não corresponde exactamente aos modos como vivem os seus 

afectos, como pode opor-se diametralmente às identidades que reclamam. Adriana (24 anos), 

que afirma nunca se ter apaixonado por um homem e se define como lésbica, confessa que, 

quando é interrogada sobre a sua vida afectiva, “Invento uma história que já vem de muito longe, 

precisamente de um rapaz […] que é o meu melhor amigo, sem dúvida! // Os meus amigos 

«arranjaram» um namoro entre nós porque achavam que nós namorávamos. Como sempre vivi 

em cidades diferentes, […] [em] S. João tinha um namorado em Coimbra e, em Coimbra, tinha 

um namorado em S. João! Sempre baseado naquele rapaz, portanto, era uma mentira baseada 

em factos verídicos, que se mantém!”. 

Nestes casos, as entrevistadas sabem que procedem a um esforço intencional no sentido de 

gerir a acção de tal modo que a outra parte seja levada a ter uma falsa ideia do que se está a 

passar (Goffman, 1974: 83). Elas sabem que os outros procedem a atribuições identitárias com 

base nos indícios que elas fornecem. O logro torna-se, então, possível porque recorrem a 

esquemas, a registos de pertinência próprios e adequados a cada cena (Ogien, 1989: 107), que 

podem ser usados quer como dispositivos de atribuição de sentido, quer como armadilhas e 

dispositivos de manipulação (Joseph, 1989: 14). 

Acontece, porém, que também os outros podem lançar mão dos mesmos recursos e tentar 

aferir a “autenticidade” ou “sinceridade” das entrevistadas pela procura de sinais que elas não 

controlam conscientemente, um traço comum de qualquer processo de interacção (Goffman, 

1989). De facto, como nota Simmel (1906: 456), os seres humanos “traem-se e aos seus 

pensamentos e características mais íntimos de formas incontáveis, não só a despeito dos 

esforços para não o fazerem, como frequentemente pelo próprio facto de se tentarem 

ansiosamente preservar”. Diversas entrevistadas têm a consciência de que a supressão de 
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informação cria um delicado equilíbrio cuja manutenção exige tanto mais atenção quanto maior 

a distância entre as identidades que projectam para os outros e as suas identidades reais. Beatriz 

(33 anos) nota que “as lésbicas […], provavelmente, são muito mais reservadas a nível da sua 

vida privada. Se calhar, na prática, isso [o seu lesbianismo] acaba por se revelar dessa maneira”, 

mostrando uma clara compreensão de que o próprio zelo na ocultação do segredo pode fazer 

com que ele se torne óbvio, pode levantar suspeitas. 

VIDAS DUPLAS 

Uma forma de evitar a revelação do atributo estigmatizado e de reduzir a tensão associada à 

sua manipulação é a “segregação das audiências” (Goffman, 1989: 51-52; Ponse, 1976: 66-67), 

que consiste em garantir que cada uma delas é composta por pessoas diferentes perante as 

quais o mesmo indivíduo representa personagens diferentes. Desse modo, cada personagem é 

apresentada como se fosse o seu único Eu, permitindo economias de energia e de tempo pela 

concentração de esforços numa dimensão delimitada da conduta. Nem sempre, no entanto, é 

possível manter fronteiras claras entre as diferentes esferas da existência e as pessoas que 

delas fazem parte. Além disso, espera-se do indivíduo alguma coerência não só ao nível 

identitário, como também das condutas, e essa necessidade de coerência é também sentida por 

ele. A decisão de ocultar uma determinada faceta do que se julga ser pode, por isso, ser sentida 

como uma situação de incompletude e gerar sensações de dissonância e alienação (Ponse, 

1976: 68-69). A continuidade da relação com os outros pode acentuar essas impressões e 

dificultar a separação rígida das audiências.  

Apenas quatro entrevistadas afirmam que a família não tem conhecimento das suas relações 

homo-eróticas. Todavia, apenas seis deram a conhecer verbalmente o seu homo-erotismo à 

maioria ou à totalidade dos familiares próximos (pais e/ou irmãos), o que significa que, na maioria 

dos casos, provavelmente apenas alguns deles – se é que algum – têm efectivamente 

consciência e conhecimento do seu homo-erotismo. 

A família representa um desafio para as entrevistadas tanto pelo valor afectivo que possui, 

como pelo facto de ser difícil manter os familiares próximos afastados das suas vidas íntimas. 

Além disso, não se escolhe os membros da família, como se faz com os amigos, e espera-se 

que as relações familiares tenham pelo menos alguma proximidade e continuidade. Parece ser, 

portanto, mais difícil preservar o secretismo neste domínio, mas algumas entrevistadas parecem 

conseguir fazê-lo, ocultando todos os sinais que possam levantar dúvidas e vivendo “uma vida 

quase dupla” (Adriana, 24 anos). A justificação do secretismo assenta, habitualmente, na 

vontade de proteger os familiares. Zulmira (47 anos) diz que “nunca disse à minha mãe e não o 

digo nunca, e, pessoalmente, não sei, sequer, como é que ela iria aceitar, mas não digo só 

porque não queria feri-la, e a minha mãe, para mim, é sagrada” e Marisa (37 anos) recorda-se 

de pensar “Como é que ia ser se eles soubessem? O sofrimento que iria causar…” 

Apesar de terem em consideração o eventual sofrimento daqueles que estimam e tentarem 

protegê-los dele, as entrevistadas fazem-no também na convicção de que eles não conseguiriam 
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compreender as suas opções. Carolina (43 anos) garante que “Se a minha família soubesse, ui! 

Deus me livre! […] não iam encarar isso com naturalidade” e Adriana (24 anos) afirma ter a 

“Certeza em relação […] aos meus pais, que nunca aceitariam”. Parecem ser, justamente, as 

apreciações dos pais que as entrevistadas mais temem porque uma rejeição da parte deles seria 

devastadora pelo seu valor afectivo. Trata-se, então, igualmente, como Marisa (37 anos) admite, 

de uma estratégia de autoprotecção: “eu também penso que não lhes quero dizer… Porque se 

eu quiser, posso dizer, posso! […] Eles não me impedem! Chego a casa e digo. Mas eu acho 

que, por mim, eu também não quero, não é só por eles…”  

A antecipação da desaprovação parental é, pois, um dos factores que faz com que muitas 

optem por não declarar abertamente o seu homo-erotismo. Na verdade, podem ser, 

precisamente, as pessoas mais íntimas, aquelas face às quais as pessoas mais se preocupam 

em esconder algo vergonhoso (Goffman, 1988). Por isso, mesmo quando a namorada é incluída 

no círculo familiar, a relação surge, geralmente, sob a fachada da amizade: “Se eu for jantar a 

casa da minha mãe, até posso levar uma amiga. Mas levo uma «amiga»… É «amiga», sempre! 

[…] Quer dizer, uma amiga minha que, depois, começa a ter nome; depois, começa a ser uma 

frequência assídua; depois, já é a minha mãe a dizer: «Olha, anda e traz a Rosário!” (Margarida, 

33 anos). 

Apesar da proximidade entre a família e as namoradas que algumas entrevistadas 

descrevem, como a relação não é abertamente reconhecida como amorosa, pode tornar-se mais 

difícil evitarem ser confrontadas com dificuldades particulares. De facto, é face à família e, em 

particular, aos pais, que muitas assinalam maiores dificuldades em gerir o seu homo-erotismo, 

como no caso de Raquel (31 anos) que admite que “talvez tenha sido o momento mais 

complicado até hoje, a gestão com os pais. «Agora tens uma amiga no Porto, mas estás com 

algum problema?» (Porque ela [a namorada] é psicóloga) «Falas tanto com ela, agora, ao 

telefone e, agora, vais tanto ao Porto…» E, depois, quando vim cá para cima, eu lembro-me da 

minha mãe ter dito «Eu sei que já não voltas.» […] Ainda hoje essa parte é difícil de gerir, embora 

nós já estejamos juntas faz agora sete anos, este ano”. 

Comparativamente às relações familiares, as amizades oferecem uma margem de manobra 

consideravelmente superior porque é possível escolher os amigos. Além disso, é também 

possível manter grupos de amigos que não convivem entre si de forma bastante mais eficaz. De 

facto, a maioria das entrevistadas mantinha grupos de amigos distintos e segregados: por um 

lado, gays/lésbicas; por outro, heterossexuais. Só seis mantinham grupos integrados, ou seja, 

amigos gays, lésbicas e heterossexuais que se conheciam e conviviam entre si. Além disso, entre 

as entrevistadas que mantinham grupos de amigos segregados, em quatro casos, os seus 

amigos eram maioritariamente gays e lésbicas. Todavia, quando reconhecem pela primeira vez 

o seu próprio desejo homo-erótico, elas conviviam, na maioria, exclusivamente com 

heterossexuais, o que significa que ocorreram alterações nas suas relações de amizade. Do 

mesmo modo, e considerando as diferenças de idade, algumas entrevistadas possuíam grupos 
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de amigos relativamente estabilizados e outras encontravam-se em pleno processo de alteração 

das suas redes de sociabilidade, que passavam a incluir gays e lésbicas. 

A situação mais comum incluía grupos de amigos gays e lésbicas conhecedores do seu 

homo-erotismo, mas a maioria dos amigos heterossexuais ou não conhecia essa dimensão das 

identidades das entrevistadas ou a convivência que mantinham excluía tacitamente o seu 

reconhecimento. Alexandra (37 anos) confessa que “Do meu círculo de amigos [heterossexuais], 

só uma pessoa é que sabe que eu sou homossexual, mais ninguém”. Já Margarida inclui-se no 

segundo caso. Recordando o seu grupo de amigos de adolescência, diz que, “Ainda hoje, se 

frequentar esse grupo, frequento-o sozinha…// Eu nunca senti liberdade de, por exemplo, ir a um 

jantar, ou ir tomar um café com eles, com uma namorada” (Margarida, 33 anos). O motivo que 

avança para a situação que descreve prende-se com a atitude desses amigos a partir do 

momento em que perceberam que mantinha uma relação amorosa com outra mulher, que 

também conheciam: “acho que senti logo por parte deles uma revolta muito grande e uma não-

aceitação disso… […] e sentem-se, acho que revoltados, ainda hoje” (Margarida, 33 anos). 

O facto de os outros não conhecerem o seu homo-erotismo não é o único factor que justifica 

a opção pela segregação dos grupos de amigos. Leonor revela a sua dificuldade em conviver, 

simultaneamente, com familiares que estão a par do seu homo-erotismo e amigos gays e 

lésbicas. Referindo-se a um bar que habitualmente frequenta, declara que “Não me importo nada 

que venham cá, mas, se está toda a gente aos beijos, fico à rasca… // Não quero que as minhas 

irmãs venham cá. Não quero que venha cá ninguém conhecido” (Leonor, 35 anos). A dificuldade 

de Leonor decorre da necessidade de gerir conjuntamente aspectos e relações de mundos 

geralmente incomunicáveis e de manter a coerência, nomeadamente identitária, mas também 

em termos de conduta perante ambos.  

Se a segregação de audiências pretende evitar dilemas análogos aos relatados por Leonor, 

reduzindo ou eliminando a possibilidade de confronto directo e simultâneo de mundos distintos 

e dos problemas que isso arrasta, ela levanta outros. Como a intimidade é um dos pressupostos 

da amizade, o secretismo tem impactos na forma como as entrevistadas se relacionam com os 

amigos. Há circunstâncias da vida quotidiana em que a ausência de reciprocidade se torna 

especialmente óbvia. Raquel (31 anos) recorda “aquelas conversas que a pessoa sente que está 

constantemente a não partilhar: «Olha, aquele gajo! Olha, não sei o quê…», e falar deste actor 

e […] a pessoa começa a sentir que está um bocadinho de fora”.  

O reconhecimento da ausência de reciprocidade gera, normalmente, o receio de os amigos – 

e especialmente as amigas – poderem, um dia, pensar que elas romperam os limites da sua 

confiança. A propósito das suas amigas heterossexuais, Marisa (37 anos) recorda que, “como 

eu tinha uma grande intimidade, nós dormíamos muitas vezes umas em casa das outras […] e 

estávamos a conversar e uma ia tomando banho e a outra esperava e […] eu deixei de estar à-

vontade, não porque eu sentisse alguma coisa, mas porque tinha receio que as pessoas 

sentissem! // […] sentia alguma culpabilidade neste sentido: «Eu estou aqui numa postura que, 

para mim, é genuína, eu continuo amiga, mas elas, se um dia sabem que eu sou homossexual, 
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vão sentir que foram traídas porque eu continuei a partilhar uma coisa que era para partilhar 

enquanto éramos amigas! E, agora, sendo homossexual, não sei se elas querem ou não 

partilhar!»”. 

Para a generalidade das entrevistadas, o principal problema gerado pela ocultação do seu 

homo-erotismo é a ocultação de uma parte importante de si próprias e das suas vidas, um 

sentimento que se torna tanto mais premente quanto maior a sua necessidade de coerência. É 

o caso de Alexandra (37 anos) para quem “não poder ser verdadeira […] é a pior coisa que me 

podem fazer. // O andar esconder-me da minha família, até o andar a esconder-me de mim 

própria […], o não poder viver as coisas de uma forma aberta […]. // Vai tudo bater no mesmo 

porque há uma série de coisas pequeninas que são, no fundo, isso, o esconder e o não ser 

verdadeira! […] com umas pessoas, posso falar; com outras, não posso… // Este tipo de coisas 

não funciona comigo!”  

As palavras de Alexandra revelam um conflito interior entre a necessidade e a 

impossibilidade/ incapacidade de se mostrar como é e mostra que aos níveis intra e inter-pessoal 

o secretismo pode ser sentido como “um estádio de transição entre o ser e o não ser” (Simmel, 

1906: 472). A impressão de que a ocultação do seu homo-erotismo é a “a mesma coisa que ser 

manca”, de que “falta qualquer coisa!” (Alexandra, 37 anos), reforça a ideia de fragmentação, de 

ausência de um sentimento de unidade e inteireza, e constitui amiúde um problema fundamental 

da existência das entrevistadas. 

NOTAS CONCLUSIVAS 

A consciência do estigma que ainda rodeia o homo-erotismo e da necessidade de o gerir é 

reconhecida por todas as entrevistadas. Todas elas assumem que está em causa um atributo 

que as pode desvalorizar aos olhos dos outros e, em maior ou menor grau, todas reconhecem a 

necessidade de ajustar as suas condutas em cada situação. Essa consciência produz também 

transformações ao nível das atitudes. A mais frequente diz respeito ao que algumas delas 

descrevem como uma “perda de naturalidade”, que se refere à consciência de que as suas 

condutas e identidades são manipuladas, pelo menos nalgumas circunstâncias. É a este nível 

que as entrevistadas surgem mais claramente como actores que incarnam e representam 

personagens particulares pela manipulação dos guiões adequados, porém com a consciência de 

que o fazem. 

Como o mundo está organizado em função do pressuposto da heterossexualidade de todos 

os indivíduos, aqueles que lhe escapam deparam-se quotidianamente com inúmeras situações 

que reclamam deles ajustamentos que são tudo menos automáticos, quanto mais não seja 

porque não podem satisfazer algumas expectativas sociais. Essas situações correspondem a 

momentos de “paragem” em que são levados a reflectir sobre o que se passa e a decidir como 

agir e representam uma quebra no fluxo “natural” da acção. Existe, então, uma contradição 

fundamental nas nossas sociedades, pois se, por um lado, se vai tornando possível para muitos 
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indivíduos viverem abertamente o seu homo-erotismo, eles continuam a ter que viver num mundo 

onde a maioria das instituições está sustentada na heterossexualidade normativa.  

Os modos como as entrevistadas descrevem a interacção os outros têm subjacente a 

presunção da sua heterossexualidade da parte deles e o seu uso estratégico da parte delas. A 

gestão da tensão provocada pela ocultação do seu homo-erotismo tem custos variáveis de 

acordo com a extensão do seu secretismo e com seu o ethos pessoal, pois as entrevistadas são 

também audiências de si próprias. A conflitualidade interna vivida por muitas entrevistadas 

decorre do facto de acreditarem que o seu homo-erotismo é um atributo que pode comprometer 

a sua credibilidade social. Por isso, optam frequentemente por estratégias de gestão das suas 

identidades e condutas que visam preservar o secretismo, mas que não eliminam o mal-estar 

interno. Pelo contrário, podem tornar mais presente a necessidade de monitorizar 

permanentemente a conduta, o que, circularmente, reforça a consciência do risco de descrédito. 

Essa necessidade constante e a tensão que gera, nomeadamente para evitar a transmissão 

de indícios que permitam aos outros deduzir que não cabem na categoria “heterossexuais”, é 

sentida por muitas entrevistadas não como uma mera adaptação a um papel exigido por uma 

circunstância particular, mas como uma supressão de uma parte importante de si. Cria-se, então, 

uma distância face ao papel. A gestão dos indícios durante a interacção, e tanto mais quanto 

mais a conduta for submetida a uma monitorização consciente, levanta a questão de saber até 

que ponto agem honestamente, em que medida aquilo que mostram ser corresponde, de facto, 

àquilo que são. Por isso, um traço comum às narrativas é, precisamente, uma relação 

problemática com o que as entrevistadas acreditam ser a “verdade” sobre si. Isto é especialmente 

evidente ao nível das relações familiares e de amizade, precisamente porque elas pressupõem 

a proximidade, a intimidade e a partilha, aspectos a que as entrevistadas, porque optam por 

manter secreta uma dimensão importante das suas identidades e das suas vidas, nunca podem 

corresponder inteiramente. 
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