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RESUMO  

Neste artigo, é apresentada uma reflexão sobre as (in)visibilidades das questões e identidades 

LGBT no activismo e na academia em Portugal. Analisa-se um conjunto diverso de atitudes e 

estratégias, distinguindo diferentes tipos de visibilidade, nomeadamente as visibilidades mais 

centradas nas identidades individuais e as visibilidades centradas em questões de natureza 

mais colectiva, menos identitária e mais flexível. Esta análise visa ilustrar diferentes formas de 

aumentar/melhorar a visibilidade das questões de orientação sexual lésbica e, 

consequentemente, a capacidade de mudança no sentido de uma sociedade mais inclusiva. 
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INTRODUÇÃO  

As intersecções entre poder, conhecimento e subjectividade foram evidenciadas pelas 

teorias feministas, ao tornarem manifestas as relações entre o posicionamento social, valores e 

atitudes das/os investigadoras/es e a forma como o pensamento científico é construído (Rose, 

1993; Massey, 1994; Valentine, 2001). As questões investigadas, as metodologias utilizadas e 

as formas de divulgação dos resultados, são alguns exemplos de aspectos da investigação que 

são influenciados pelo enquadramento pessoal, social, económico e cultural das/os 

investigadoras/es. 

É com base neste entendimento da investigação científica que perspectivamos a ligação 

entre a academia e o activismo. O activismo não é uma prática isolada em determinados 

espaços e momentos de vida das/os investigadoras/es, existe num contínuo nos vários 

contextos em que se movimentam e está incorporado em toda a actividade académica 

(Ruddick, 2003). As fronteiras entre academia e activismo são difusas, existem sobreposições 

entre os objectivos e funções de académicas/os e activistas, na suas práticas de investigação e 

na sua intervenção social. Muitas vezes o activismo pode ser utilizado com uma estratégia 

explícita de investigação e vice-versa (Routledge, 1996). As diversas investigações conduzidas 

por Gill Valentine são um exemplo de cruzamento entre as questões identitárias relacionadas 

com a orientação sexual, activismo e investigação científica. Como um dos exemplos mais 

significativos temos a edição do livro From nowhere to everywhere: lesbian geographies 

(Valentine, 2000a), em que são apresentados diversos textos de investigação sobre questões 
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relacionadas com orientação sexual, produzidos por mulheres académicas da área da 

geografia que assumem o seu lesbianismo. Esta atitude, por si só, é um acto de activismo 

social por romper com o discurso hegemónico de heterossexualidade na academia, expondo 

as suas autoras a situações de discriminação, e por propor olhares diversos sobre uma 

realidade até então praticamente invisível na investigação académica. 

Qualquer actividade social, e a actividade académica não é excepção, contém sempre 

um potencial de transformação e é um reflexo de determinada forma de entender a realidade. 

Considerando o peso da representação do conhecimento científico nas sociedades ocidentais, 

é particularmente importante que a actividade académica seja exercida com plena consciência 

política das suas motivações e dos seus possíveis efeitos (Cloke, 2002).  

Diversas correntes teóricas salientam a importância da investigação científica estudar os 

problemas sociais, explorando propostas de abordagem e possíveis soluções. A academia 

pode ter um papel importante ao revelar e questionar desigualdades e ao investigar os 

fenómenos sociais de uma forma que faça sentido não só para os académicos, mas também 

para os não-académicos, com impacto nas condições reais de vida dos indivíduos (Cater and 

Jones, 1989; Pain 2003; Peach, 2002). Nesta perspectiva, a investigação académica pode 

contribuir de forma significativa para representar e empoderar grupos minoritários e/ou 

marginalizados, através da criação de novos espaços de intervenção. 

Como Doreen Massey (2000) argumenta, a investigação académica deve ultrapassar a 

mera produção de artigos, livros e relatórios que se acrescentam ao curriculum; as/os 

investigadoras/es devem ter a noção de que estão a lançar algo num fluxo, numa proliferação 

de conexões, que produz efeitos na realidade sobre que se debruça e é simultaneamente 

influenciado por essa mesma realidade. 

Neste artigo, apresentamos uma reflexão sobre as inter-relações entre academia e 

activismo, com um enfoque particular nas (in)visibilidades das questões e identidades LGBT na 

realidade portuguesa. São apresentadas e analisadas diversas posturas de visibilidade LGBT 

no contexto do activismo e da investigação académica. 

ACADEMIA E ACTIVISMO LGBT EM PORTUGAL: (IN)VISIBILIDADES 
E IDENTIDADES 

Em Portugal, apesar da realidade de um discurso oficial e até institucional sobre a 

defesa do reconhecimento de direitos à população LGBT e de terem sido dados passos 

importantes na lei (Almeida, 2010), a invisibilidade lésbica tem limitado de forma significativa o 

activismo e a actividade académica no que se refere à defesa dos direitos e à luta contra a 

discriminação das lésbicas (Ferreira e Silva, 2010; Almeida, 2010). Só a partir do início do 

século XXI começam a surgir trabalhos sobre orientação sexual na academia portuguesa, 

estando a maioria das/os investigadoras/es nesta área relacionadas/os com o activismo 

Feminista e/ou LGBT (Ferreira e Silva, 2010). 
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Serão a identidade e a visibilidade lésbica condições necessárias/desejáveis para o 

activismo e a actividade académica na área da orientação sexual lésbica? Parecem coexistir 

contextos múltiplos para esta questão. 

Em primeiro lugar, e recuando até à segunda metade dos anos 80, torna-se importante 

revisitar a actividade da Associação para o Planeamento da Família (APF) no que se refere à 

Educação Sexual e aos Direitos Sexuais e Reprodutivos (à data ainda não denominados como 

tal). 

Nas últimas dezenas de anos, a APF tem sido responsável por numerosas actividades 

de educação sexual quer como movimento de opinião, quer como entidade formadora, 

desenvolvendo projectos de formação, por vezes em colaboração com o Governo, dirigidos a 

professores/as, mas também a crianças e jovens. Desde finais dos anos 80, que o quadro ético 

em que a APF baseia a sua actividade em educação sexual – e que se encontra expresso em 

vários dos seus materiais informativos, nomeadamente no Portal de Saúde Sexual e 

Reprodutiva, tem sido centrado nas seguintes premissas (APF, s.d.): 

 O reconhecimento de que a sexualidade é uma componente positiva e de realização 

do desenvolvimento pessoal e das relações interpessoais; 

 A valorização das diferentes expressões da sexualidade, nas várias fases de 

desenvolvimento, ao longo da vida; 

 O respeito pelo outro, quaisquer que sejam as suas características físicas e a sua 

orientação sexual; 

 A promoção da igualdade de direitos e de oportunidades entre os sexos; 

 O respeito pelo direito à diferença; 

 O reconhecimento da comunicação e do envolvimento afectivo e amoroso na vivência 

da sexualidade; 

 O reconhecimento do direito a uma maternidade/paternidade livres e responsáveis; 

 O reconhecimento que a autonomia, a liberdade de escolha e uma informação 

adequada são aspectos fundamentais para a estruturação de atitudes responsáveis 

no relacionamento sexual; 

 A recusa de formas de expressão da sexualidade que envolvam manifestações de 

violência. 

O trabalho da APF em educação sexual foi, assim, pioneiro em Portugal na inclusão das 

questões de orientação sexual, apresentando a informação sobre educação sexual de forma 

integrada, com uma atitude abrangente e respeitadora da diversidade da sexualidade humana. 

Neste modelo, a APF nunca colocou a ênfase na identidade e visibilidade pessoal das/os 

formadoras/es. Trabalhou sempre num modelo centrado no/a cliente/utente/discente, 

procurando a exploração e debate da diversidade de conhecimentos, atitudes e valores nas 
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questões relacionadas com a sexualidade. O trabalho realizado pelos/as formadores/as integra 

o prévio reconhecimento e clarificação dos próprios valores e atitudes, para a 

consciencialização das oportunidades e desafios da passagem à prática do quadro ético 

definido. 

O trabalho da APF em educação sexual repercutiu-se na academia, nomeadamente nos 

cursos de formação de professores, de serviço social e também de educação social, não 

apenas pelo efeito reprodutivo da formação realizada pela associação em apreço, e por 

colaborações com instituições de ensino superior que resultaram dessa formação, mas 

também porque muitos dos elementos que ao longo dos anos foram voluntários/as da APF são 

docentes da academia nestas áreas. Encontramos, assim, o modelo adoptado e implementado 

por esta Organização Não Governamental (ONG) em diversos currículos de diversos cursos 

superiores (graduação e pós-graduação). 

Simultaneamente a APF estreitou as relações com o movimento LGBT em Portugal, 

sendo de referir, a título de exemplo, que é actualmente uma das associações organizadoras 

da Marcha de Orgulho LGBT de Lisboa. Este é um exemplo de activismo que se ligou à 

academia na promoção inclusiva dos direitos sexuais e que não se centrou, nem centra, nas 

identidades e visibilidades individuais. 

Este exemplo torna claro que o activismo e a actividade académica na área LGBT não 

exigem visibilidades identitárias. No entanto, parece incontornável explicitar que, em Portugal, 

ser activista ou investigador/a na área LGBT é frequentemente visto como uma actividade 

ligada à própria identidade, com as respectivas consequências em termos de discriminação. E 

que, por outro lado, a visibilidade LGBT, e em especial a lésbica, é necessária à evolução dos 

direitos e à luta contra a discriminação. 

O facto de uma mulher, que se assuma como activista ou investigadora de questões 

relacionadas com a minoria lésbica, ser “catalogada” como lésbica, muitas vezes pelos próprios 

mass média, tem contribuído para as dificuldades de crescimento destas comunidades. Como 

ilustração, observe-se por exemplo a quantidade de pessoas que nas Marchas LGBT em 

Portugal acompanham as mesmas em “frisas” laterais. Ou o frequente afirmar de identidades 

heterossexuais por activistas e académicas em entrevistas e outras intervenções públicas. 

A visibilidade identitária é indispensável à evolução social dos direitos LGBT. Não há 

igualdade sem visibilidade, e a ausência de visibilidade da sexualidade lésbica é o resultado da 

discriminação social e das pressões existentes para confinar essa sexualidade lésbica a 

espaços privados, invisibilizando-a (Valentine 1993). 

O desenvolvimento da investigação etnográfica, nomeadamente a crítica, necessita de 

estudos com exercício de advocacia, nomeadamente da identitária (Creswell, 2008). E o 

desenvolvimento deste tipo de investigação cria espaços mais inclusivos, visibilizando a 

diversidade e retirando espaços à discriminação. O artigo “«Sticks and Stones May Break My 
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Bones»: A Personal Geography of Harassement” (Valentine, 2000b) é um exemplo notável 

destas inter-relações. 

O mencionado artigo é um ensaio na área das Geografias Pessoais, no qual Gill 

Valentine faz um exame reflexivo sobre uma vivência como vítima de assédio pessoal e 

profissional e explicita as consequências dessa vivência para as relações entre investigadora, 

área de investigação e investigação (como processo e como contexto). São explicadas as 

relações entre identidade sexual, investigação geográfica e identidade académica. 

Embora Valentine não o escreva, a leitura do referido artigo torna claro que esta violenta 

experiência de discriminação por orientação sexual, centrada tanto na pessoa como na 

profissão académica, ao ser publicada em ambiente científico, contribui para a mudança da 

paisagem de poderes na própria área de investigação: a Geografia. 

Regressando ao âmbito da educação sexual, refere-se agora um exemplo de activismo 

em que as questões identitárias têm um papel central. A Rede Ex aequo (REA) é uma 

associação portuguesa de jovens lésbicas, gays, bissexuais, transgéneros e simpatizantes com 

idades compreendidas entre os 16 e os 30 anos, que tem como objectivo trabalhar no apoio à 

juventude LGBT e na mudança das mentalidades em relação às questões da orientação sexual 

e identidade de género (Rede Ex aequo, 2009). A REA desenvolve três projectos na área da 

educação que abordam questões relacionadas com o facto de as escolas em Portugal ainda 

não serem um espaço seguro para muitos jovens homossexuais, bissexuais e/ou transgéneros, 

ou percepcionados como tal: Observatório de Educação – elaboração de um relatório com a 

informação recolhida através de um formulário online de queixas sobre situações de 

discriminação respeitantes ao tema da orientação sexual e identidade de género que tenham 

ocorrido em estabelecimentos escolares em Portugal; Projecto Inclusão - campanha de 

cartazes contra o bullying homofóbico nas escolas, e realização de formações sobre Bullying 

Homofóbico na Escola para profissionais que trabalhem com jovens; Projecto Educação - 

organização de debates em Escolas Básicas ou Secundárias em Portugal, e distribuição de 

brochuras para professores e alunos, sobre Orientação Sexual e Identidade de Género. Nos 

debates realizados no âmbito do Projecto Educação, os jovens dinamizadores voluntários da 

REA, têm idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos, e recebem formação específica 

para serem oradores sobre a temática LGBT. Nos debates, para além da abordagem de temas 

LGBT, os jovens também dão o seu testemunho pessoal, sendo fundamental para a própria 

realização dos debates a postura de visibilidade assumida.  

Referindo um outro exemplo no âmbito do associativismo português, a associação Clube 

Safo começou por se identificar como uma “associação de mulheres lésbicas”, passando na 

década passada a apresentar-se como “associação de defesa dos direitos das lésbicas”. 

Tratou-se de um descentramento da questão identitária. No entanto, a associação Clube Safo 

continua a só admitir associadas, não podendo os homens tornar-se sócios. A questão da 

identidade pessoal lésbica continuou, e continua, a ser central nesta associação apesar da 

explicitação de um objectivo que poderia unir pessoas e identidades múltiplas. 
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Um dos exemplos mais significativos de promoção activa da visibilidade de questões 

lésbicas, é a actividade desenvolvida pela UMAR – União de Mulheres Alternativa e Resposta. 

A UMAR é uma associação de mulheres constituída em 1976, que tem participado activamente 

nas lutas pelos direitos LGBT desde o final dos anos 90, e é neste momento uma das 

associações mais activas nesta área de activismo. É co-organizadora das marchas de orgulho 

LGBT de Lisboa e Porto, e dinamizou/a diversas actividades de intervenção sobre questões 

LGBT. Em particular, tem dado um contributo significativo à visibilidade das questões lésbicas 

no contexto de movimentos feministas nacionais e internacionais. Um dos exemplos desta sua 

acção é a participação na plataforma portuguesa da Marcha Mundial de Mulheres, em que de 

forma assertiva e persistente tem conseguido dar voz às questões específicas das mulheres 

lésbicas, em estreita colaboração com outras associações e grupos, como o Grupo de 

Mulheres da Associação ILGA Portugal e a associação Clube Safo. A UMAR promove a 

visibilidade das questões lésbicas, sem que o ponto de partida desta visibilidade seja o assumir 

da orientação sexual das suas associadas e colaboradoras, mas sim uma postura claramente 

política de intervenção social e cívica por uma sociedade mais justa e igual. No entanto, as 

colaboradoras da UMAR que participam nas lutas LGBT, também não assumem uma postura 

pessoal de afirmação da sua não-homossexualidade. A ênfase é colocada na acção política e 

nesse sentido todas as intervenientes assumem uma visibilidade lésbica política, ultrapassando 

a esfera do estritamente pessoal. É interessante salientar que a Presidente e uma das Vice-

Presidentes da actual direcção da UMAR fazem parte dos órgãos sociais recentemente eleitos 

da associação Clube Safo. 

Na paisagem portuguesa de activismo e de actividade académica na área LGBT, ainda 

rareia uma visibilidade menos centrada nas identidades pessoais, mais baseada em 

identidades de carácter performativo, mais flexíveis e, por consequência, mais políticas.  

Ainda existem muitos silêncios a perpetuar os preconceitos e as discriminações na 

academia em Portugal. Mas o processo de institucionalização do discurso de direitos LGBT e 

de não discriminação por orientação sexual pode ser promovido pelo exercício de identidades 

performativas múltiplas. Foi o que tentámos fazer no lançamento público do primeiro número 

da LES Online. 

O primeiro número LES online foi lançado publicamente na Escola Superior de Educação 

do Politécnico do Porto (ESE), onde um dos elementos da equipa editorial é professora. A 

abertura da sessão pública foi realizada pelo, à data, Presidente da ESE, Rui Ferreira, que 

realçou o carácter inovador do acontecimento na ESE e o significado inclusivo do mesmo para 

a instituição. A mesa redonda da apresentação pública integrou: Eduarda Ferreira, elemento da 

equipa editorial; Milice Ribeiro dos Santos, uma investigadora da ESE, colaboradora da APF e 

com trabalho pioneiro na área da Educação Sexual; Conceição Nogueira, docente e 

investigadora da Universidade do Minho, com trabalho de investigação pioneiro na área dos 

estudos LGBT, nomeadamente um projecto de investigação apoiado pela FCT (“Cidadania 

Sexual das (mulheres) Lésbicas em Portugal. Experiências de Discriminação e Possibilidades 
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de Mudança”); e três elementos de partidos com assento parlamentar (Bloco de Esquerda, 

Partido Socialista e Partido Comunista Português).  

Esta diversidade de participações colocou a ênfase na multiplicidade de significados, 

para a academia e para a intervenção política, de uma publicação digital dedicada à reflexão 

sobre as questões da minoria sexual lésbica e que pretende contribuir para a promoção dos 

direitos e da igualdade de oportunidade das mulheres lésbicas. Interagiram, assim, múltiplos 

posicionamentos, em que a visibilidade das questões de orientação lésbica é central, mas em 

que as questões identitárias assumem diferentes graus de protagonismo. 

Salienta-se, para terminar, um recente evento académico que integrou múltiplos 

posicionamentos na investigação académica sobre desigualdades sociais: o “Seminário 

Geografias de Inclusão: Desafios e Oportunidades” (http://www.geographiesofinclusion.pt.to), 

organizado em Dezembro de 2010 pelo e-GEO Centro de Estudos de Geografia e 

Planeamento Regional, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e pela Comissão para a 

Cidadania e a Igualdade de Género (CIG), com o apoio da Fundação para a Ciência e a 

Tecnologia (FCT). A partir de um entendimento comum do papel fundamental da relação entre 

espaço e poder na constituição e reprodução de desigualdades sociais, académicas/os, 

membros de associações da sociedade civil, e elementos de organizações governamentais, 

reflectiram em conjunto sobre os desafios e oportunidades das geografias de inclusão, com 

base em trabalhos desenvolvidos em áreas científicas diversificadas, sobre diferentes 

situações de exclusão social, tais como: crianças desmotivadas e marginalizadas, minorias de 

orientação sexual, deficientes e pessoas sem-abrigo.  

A colaboração estreita entre académicas/os e activistas foi uma das mais-valias daquele 

seminário, permitindo a construção de uma visão integrada de diferentes perspectivas sobre 

estratégias de inclusão social. Neste Seminário, ficou visível a diversidade de exclusões sociais 

e de posicionamentos na investigação e intervenção sobre os mesmos. Ficaram esbatidas as 

visibilidades e identidades pessoais, enfatizando-se a visibilidade e identidade das questões de 

exclusão e de intervenção inclusiva. 

CONCLUSÃO 

Neste artigo, apresentámos um conjunto diverso de atitudes e estratégias, no que se refere à 

visibilidade LGBT no activismo e na academia em Portugal. A análise dos exemplos 

apresentados permitiu distinguir diferentes tipos de visibilidade, nomeadamente as visibilidades 

centradas nas identidades individuais e as visibilidades centradas em questões de natureza 

mais pública, menos identitária.    

O projecto da publicação Les Online tem como objectivo contribuir para a reflexão sobre 

questões de orientação sexual lésbica e promover os direitos e a igualdade de oportunidade 

das mulheres lésbicas, desenvolvendo a sua actividade na intersecção da academia e do 

activismo. Ao focar especificamente questões relacionadas com as lésbicas, pretende dar 
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visibilidade, contribuindo para reforçar a presença, e a representação da presença, destas 

questões na sociedade.  

Acreditamos que, desta forma, a Les Online pode aumentar/melhorar a visibilidade das 

questões de orientação sexual lésbica e, consequentemente, a capacidade de mudança para 

uma maior inclusão, facilitando a existência de uma diversidade de múltiplas identidades, 

incluindo as mais flexíveis, mais políticas e menos estereotipadas. 
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