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AS ESTÓRIAS QUE ESTAVAM POR TER UMA 
HISTÓRIA QUE FOSSE SUA1 

 
António Fernando Cascais  

 

 

A história serve para nos conhecermos a nós próprios. A história dos homossexuais durante 

o Estado Novo não é apenas uma questão de minorias, ou de uma minoria. Diz respeito ao 

País, diz respeito a todos nós. São José Almeida sabe-o bem e é isso mesmo que diz no início 

do seu livro. O que aconteceu com os homossexuais no Estado Novo proporciona-nos um 

retrato do País que fomos e do modo como chegámos até aos nossos dias. Permite-nos saber 

o que se mantém e o que mudou. É por isso que este passado se faz presente.     

Os Homossexuais no Estado Novo abre caminho num terreno em grande medida ignorado. 

Esta ignorância não é apenas uma questão de distracção ou descuido, embora também o seja. 

Ela constitui, sobretudo, a versão racionalizada e intelectual de uma ideia vulgar muito 

difundida, a de que o passado passou definitivamente, que acabou sem deixar rasto que 

mereça atenção séria. Pior ainda, se esse passado diz respeito àquilo que se diz e se acredita 

não passar de uma minoria ínfima de indivíduos cujo destino pouco ou nada tinha a ver com o 

destino colectivo da comunidade mais vasta, mas de que são parte inseparável, por mais 

Outros que para ela possam ter sido. Podemos estar certos que esta concepção repete, afinal, 

agravando-as, a discriminação, a menorização e a marginalização de que ao tempo as 

pessoas podiam ser objecto e que a presente ignorância histórica mais não faz do que 

corroborar e reactivar noutros termos, o que torna aquelas pessoas duplamente vítimas: nas 

suas vidas então, na sua memória agora.  

É aqui que encontramos um dos indiscutíveis méritos deste livro da São José Almeida. 

Trata-se de um trabalho que obedece às regras do jornalismo de investigação e que não tem 

que ser avaliado por outros critérios, nomeadamente aqueles a que obedece a investigação 

académica. Como jornalismo de investigação, constitui um trabalho a todos os títulos notável. A 

história dos homossexuais no Estado Novo fornece um contributo para re-escrever a história, e 

nessa medida, para desfazer ideias feitas, tanto mais tidas por adquiridas quanto o silêncio de 

décadas as parecia ter entregue ao eterno descanso das certezas onde não havia que mexer 

porque nada mais haveria para acrescentar ou corrigir que já não se soubesse. Ou que 

interessasse a alguém, ou que se devesse saber. 

Ora é exactamente o contrário que o livro da São José Almeida vem mostrar. Uma das mais 

evidentes conclusões deste livro é que aquilo que mais chegou até nós, se não o que 
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exclusivamente chegou até nós, não foi o que essas pessoas eram, o que sentiam, o que 

faziam, o que sofriam, o que amavam; era o que se lhes fazia, o que delas se pensava e era 

percebido, os estereótipos, as ideias feitas. O que chegou até nós foi a discriminação, o 

estigma, a exclusão, o opróbio, a caricatura, numa palavra: tudo o que lhes acontecia, não o 

que elas eram para além disso. São José Almeida abriu o caminho para que se pudesse 

perceber que era muito mais.  

Podemos ter a certeza que essas pessoas foram desapossadas da expressão da 

experiência que foi a sua, e, com ela, de uma história que fosse sua, de uma cultura que fosse 

sua, e nós desapossados da nossa história. Com efeito, nós somos herdeiros desse estrago, 

dessa falta que nos atinge tanto a nós como a eles, a sociedade portuguesa de hoje, tanto 

como a sociedade portuguesa de outrora. Eis porque, vítimas, a serem-no, eles não o foram a 

sós, continuamos a ser todos nós neles e uma sociedade inteira que é vitimada na sua 

dignidade, na sua disponibilidade para a mudança, para se encarar a si própria e se 

transformar. 

Com efeito, as actuais comunidades LGBT - Lésbicas, Gay, Bissexuais e Transgénero – são 

herdeiras directas da injúria, da discriminação, da exclusão – e o muito mais que o nome de 

homofobia poderia aqui incluir - são herdeiras directas daquilo que se fez com os 

homossexuais, daquilo que foi feito com quantos naquele tempo eram abrangidos pela figura 

médica, jurídica da homossexualidade, e socialmente percebidos como tal, mas só 

indirectamente é que são herdeiras do que essas pessoas fizeram com as suas vidas, daquilo 

que puderam fazer com, e contra, o que lhes era feito.  

Por outro lado, o livro da São José Almeida contribui também para desfazer precisamente 

outro estereótipo: que os homossexuais foram apenas vítimas, ou que ser vítima é aquilo que 

essencialmente os define; que os homossexuais só são isso mesmo, homossexuais, indivíduos 

exclusivamente definidos pela sua sexualidade e reduzidos a ela em todas as dimensões da 

sua vida. A história a que São José Almeida abre caminho mostra-nos precisamente como e 

quanto as pessoas também resistiam ao fazerem delas simplesmente homossexuais, sem 

nada de seu que não a sua sexualidade e tudo quanto a ela se fazia associar. Esta história 

mostra-nos que, em última análise, a homossexualidade não existe da maneira como se 

costuma pensar que ela existe, que se limita a, e caracteriza essencialmente por, incorporar o 

estigma, a discriminação, o desamor, em suma, a homofobia. Ser gay, lésbica, bissexual, 

transgénero – e um etc. do tamanho do mundo – tem justamente tudo que ver com isso: não 

ser só aquilo que querem que sejamos. 

Podemos razoavelmente supor que algumas daquelas pessoas reconheceriam que esta 

história lhes deu enfim voz, uma voz que fosse sua, ainda que em palavras que talvez não 

usassem, nem sequer talvez entendessem muito bem. Do mesmo modo, podemos com igual 

razoabilidade supor que algumas outras daquelas pessoas desaprovariam resolutamente esta 

história que delas diz o que de si próprias elas não diriam, já no seu tempo, e não desejavam, 

ou previam, que delas se dissesse quando já cá não estivessem. Mas o que podemos hoje, já 
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não supor, mas ter a certeza, é que nem umas nem outras daquelas pessoas podiam ter 

conhecimento da maneira como as suas vidas e tudo quanto a elas estava ligado nos continua 

a afectar ainda agora. Nisto, é a própria história a não ser piedosa.    


