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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo analisar os preconceitos existentes, a nível de homofobia e de 

heterossexismo, quer no seio da comunidade homossexual feminina, quer na sociedade em geral, bem 

como, as repercussões de tais preconceitos na vivência da sexualidade dessas mulheres. Para tanto, 

procedeu-se à recolha de testemunhos de mulheres homossexuais e bissexuais, de modo a compreender 

em que medida o heterossexismo e a homofobia são sentidos e a forma como influenciam o seu 

comportamento.  
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1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem como objetivo analisar as várias formas em que o heterossexismo 

e a homofobia se repercutem na vivência da sexualidade das mulheres homossexuais e 

bissexuais, quer no seio da comunidade homossexual feminina, quer na sociedade em geral. 

Visa explanar noções de género, identidade e orientação sexual e a forma como estas são 

vividas pelas mulheres homossexuais, assim como, quais os fatores de discriminação mais 

visíveis que estas mulheres apontam no seu dia-a-dia. 

Para uma abordagem empírica da questão a que me propus, contei com a participação de 

algumas mulheres homossexuais e bissexuais que partilharam comigo o testemunho pessoal 

de vivências em que sentiram manifestações de heterossexismo e homofobia e a forma como 

lidam com tais atitudes. Com idades compreendidas entre os 22 e os 28, cinco mulheres (três 

que se identificam como bissexuais e duas como lésbicas), residentes na Grande Lisboa, 

tendo, na sua maioria, formação ou frequência do ensino superior, responderam a questões em 

que se pretendeu verificar como o preconceito as afeta. Duas são atualmente estudantes e as 

restantes trabalham.  

A homo-erotização feminina, a discriminação mais evidente relativamente às mulheres com 

aspeto masculino e o menor reconhecimento dessas relações afetivas face aos 

relacionamentos heterossexuais, são alguns dos aspetos abordados e a que será dado 

desenvolvimento no decorrer deste trabalho. 
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2. HETEROSSEXISMO – O QUE É? 

Heterossexismo é uma palavra que surgiu nos anos 70, do século XX, quando a American 

Psychiatric Association retirou a homossexualidade da sua lista de doenças psiquiátricas 

diagnosticadas. Este termo começou a ser usado como análogo ao sexismo e ao racismo, 

descrevendo um sistema ideológico que nega, denigre e estigmatiza qualquer forma não 

heterossexual de comportamento, identidade, relação ou comunidade. Heterossexismo é a 

normatividade da heterossexualidade enquanto orientação sexual; isto é, sendo a orientação 

sexual dominante, é encarada como normal e natural, e a esta ideia contrapõe-se a de que a 

homossexualidade e a bissexualidade são anómalas e não-naturais – sendo percecionadas 

amiúde como “escolhas” e não como orientações sexuais ao mesmo patamar da 

heterossexualidade (Ferreira e Silva, 2010). É igualmente um termo utilizado para designar o 

preconceito contra os homossexuais e bissexuais, tentando camuflar a sua existência – o 

modelo válido é, somente, a heterossexualidade – e tentando ajustar à realidade vigente os 

papéis de género sociais, vistos como masculino e feminino, às relações entre pessoas do 

mesmo sexo. 

3. ORIENTAÇÃO SEXUAL VS. IDENTIDADE DE GÉNERO 

Orientação sexual é a atração emocional, romântica, sexual e/ou afetiva contínua por outra 

pessoa (American Psychological Association, 2004). É o conceito que abrange a 

heterossexualidade, homossexualidade e bissexualidade. Pode ser distinguida dos outros 

aspetos da sexualidade, incluindo o sexo biológico, identidade de género (o sentido psicológico 

do ser masculino ou feminino) e o papel social de género (a adoção de normas culturais para 

os comportamentos masculino e feminino). 

Identidade de género é a perceção que uma pessoa tem de si mesma enquanto 

pertencendo a um sexo ou a outro, ou tendo uma perspetiva ambivalente (Nogueira e Oliveira, 

2010). Esta identidade tem como base características físicas, expectativas sociais e pressões 

psicológicas. Trata-se, portanto, da experiência pessoal e íntima do papel de género. A 

identidade de género não está diretamente relacionada com orientação sexual, isto é, uma é 

independente da outra. Os transgéneros podem identificar-se como heterossexuais, 

homossexuais ou bissexuais pese embora, seja a identidade de género que determine a sua 

orientação sexual ao invés do seu sexo biológico.  

A identidade de género é o sentido (identificação interna) de uma pessoa sobre ser um 

homem ou uma mulher. É o género, masculino ou feminino, com que a pessoa não só se 

identifica, mas como se sente (Nogueira e Oliveira, 2010). A orientação sexual remete-nos para 

a atração sexual e emocional de alguém para com o outro(s). Pode ser para com o sexo oposto 

(heterossexual), para com o mesmo (homossexual) ou até mesmo ambos (bissexual). 
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4. HOMOFOBIA  

‘Homofobia’ é entendido como o termo que designa o medo, repulsa ou aversão a 

homossexuais. Este termo aplica-se ao preconceito existente, bem como a todos os 

sentimentos e atitudes negativos, relativamente à homossexualidade ou a pessoas 

homossexuais, e foi primeiramente utilizado por George Weinberg nos anos 60 do século XX. 

Homofobia internalizada é o sentimento de homofobia por parte de alguém homossexual ou 

bissexual, geralmente relacionado com sentimentos de desconforto, auto- aversão e 

autocensura face à sua própria orientação sexual (Muniz, 2008). 

Lesbofobia é semelhante a homofobia com a diferença que denota uma 

discriminação/preconceito por ser mulher lésbica (Monteiro, 2010). É possível ser-se 

homofóbico sem se ser lesbofóbico visto esta derivação de homofobia incidir apenas nas 

mulheres. A lesbofobia surge a partir do machismo que nega a identidade da mulher, neste 

caso, homossexual (Costa, 2010). Mesmo quando existem casos de violência para com 

lésbicas, é comum assistir-se a práticas de “feminilização” da mulher – com violação sexual ou 

abuso – remetendo-a para a sua “condição” de ser sexual passivo. A esta prática dá-se o nome 

de violação corretiva e tem como finalidade “curar” a mulher da sua orientação sexual. 

5. DE QUE FORMA SE REFLETE O HETEROSSEXISMO E A 
HOMOFOBIA DENTRO DA COMUNIDADE HOMOSSEXUAL 
FEMININA? 

Até que ponto o heterossexismo e a homofobia internalizada influenciam o papel social que 

as mulheres lésbicas adotam perante o outro e perante si mesmas? Do ponto de vista 

estereotipado e heteronormativo, as mulheres homossexuais vestem-se de acordo com o papel 

de género com o qual mais se identificam – uma mulher mais masculina, terá o papel protetor 

dentro da relação do casal, será mais masculina perante as normas sociais vigentes, uma 

mulher mais feminina, será a harmonia do casal, meiga, dona de casa, etc. 

Existe um blur1 entre orientação sexual e identidade de género manifestamente superior na 

comunidade homossexual feminina em faixas etárias mais avançadas. A mulher, para ser 

homossexual, sente a necessidade, ou é mais facilmente, masculina na sua postura e na sua 

indumentária. Existe uma não-conformação ao género ao qual se pertence e ao papel social 

que lhe é atribuído pese embora se mantenha uma identidade de género feminina. Sendo 

notoriamente mais aceite na sociedade uma mulher com um comportamento masculinizado 

que um homem com um comportamento efeminado, ou feminino, esta constatação não se 

demonstra particularmente surpreendente. Contudo, será apenas um sinal do machismo 

dominante e interiorizado ou uma forma de estas mulheres se protegerem do outro em relação 

à sua orientação sexual? Ou ainda, será fator para uma maior discriminação? 

                                                
1
 Indefinição, obscuridade 
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Antes de mais, é necessário enquadrar o lugar da lésbica masculina e da lésbica feminina. 

Se a primeira, por um lado, é muitas vezes encarada como a epítome máxima do lesbianismo, 

já a segunda é muitas vezes confundida como não-assumida ou desconfortável com a sua 

orientação sexual. Em tempos que a homossexualidade era vista com olhos bem diferentes 

dos padrões atuais, nomeadamente no pré-25 de abril, a identificação e o contacto entre 

mulheres homossexuais era restrito a pequenos meios. Como tal, uma mulher masculina, ou 

masculinizada, era a forma perfeita de se identificar como lésbica sem se assumir perante a 

sociedade (Almeida, 2009). Contudo, ao falar-se com elementos da comunidade lésbica, é 

várias vezes mencionada a aparência exterior, na medida em que corresponda, ou não, aos 

padrões sociais vigentes para a postura feminina, como possível fator de maior ou menor 

aceitação.  

É comummente mencionado que a mulher masculina é mais facilmente detetada como 

sendo homossexual do que a mulher feminina. Posto isto, esta exposição mais aberta à forma 

como vive a sua sexualidade, tem como consequência comentários injuriosos e situações de 

desconforto. As “maria-rapazes” são, desde tenra idade, apontadas e é-lhes insinuado, de 

formas mais ou menos ortodoxas, que devem mudar essa postura e essa forma de viver a sua 

sexualidade e o seu género. É este afastamento do papel social de género que lhes é suposto 

assumir face ao seu género biológico que é mal aceite e passível de discriminação. 

Este exemplo de homofobia está bem presente na comunidade homossexual feminina, onde 

ao se questionar lésbicas sobre esta questão, muitas tentam demarcar-se da imagem de 

“camionista” (em inglês butch) como forma de salvaguardar a sua intimidade (não se 

assumindo evidentemente perante o outro) e de se proteger de possíveis comentários 

injuriosos ou homófobos. A título de exemplo, quando questionadas sobre se já foram vítimas 

de heterossexismo, a pressão social em seguir o “rumo natural das coisas, casar, ter filhos” 

(Guida, 27) é um dos meios mais indicados. A desvalorização da sua sexualidade face a uma 

orientação sexual heterossexual ou gay é também mencionada pela maioria das entrevistadas. 

Denota-se que as suas relações afetivas e sexuais, são amiúde percecionadas com pouca 

seriedade e respeito, visto a sexualidade lésbica, devido à condição genital feminina não 

permitir uma penetração como é observada nas relações sexuais heterossexuais e 

homossexuais masculinas, acaba por ser vista como algo “incompleto” no sentido em que é 

encarado como um prolongamento dos preliminares e não como uma relação sexual plena. 

Observa-se um grande misticismo em torno da sexualidade lésbica, com pouca informação e 

divulgação sobre o assunto, levando a um maior preconceito relativamente a esta. Verifica-se 

que uma perspetiva falocentrista afeta diretamente a forma como o sexo entre duas mulheres é 

encarado, levando a uma dupla discriminação e a uma desvalorização da sexualidade lésbica. 

“Ainda é uma zona para muita gente desconhecida. Ainda há muitos mitos sobre o que é 

o sexo entre duas mulheres, ainda não está desmistificado... a falta de algo fálico limita 

as pessoas a perceber como duas mulheres podem ter sexo. E eu conheço muita gente 

que nem considera isso sexo.” (Guida, 27) 
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“Qual é o macho, o que é que fazem juntas, acham sempre que precisamos de 

brinquedos... No fundo, para essas pessoas, duas mulheres não podem ter sexo sem 

algo auxiliar que transforme uma em mais masculina que a outra; seja um strap on, um 

vibrador…” (Inês, 22) 

 Para além de homossexual, “é-se mulher” (Guida, 27) e as dificuldades que encontram a 

nível de trabalho e no dia a dia devido a essa “condição”, transpõe-se para o campo da 

afetividade sexual.  

“Acho que ser mulher já é diferente de ser homem portanto acho que ser homossexual é 

a mesma coisa, acho que as mulheres homossexuais não sofrem homofobia da mesma 

forma que os homens mesmo por serem mulheres. É a conversa da mulher não pode ser 

um ser sexual, é uma amiga, ‘tão na cama mas não fazem sexo. O homem não, o 

homem é homem, já pode ter sexo. A mulher existe mas as pessoas não levam muito a 

sério porque as mulheres não podem ‘tar com mulheres porque não podem gostar de 

mulheres.” (Joana, 26) 

O medo de “olhares, comentários ou injúrias” geralmente restringe a expressão de afeto 

entre casais lésbicos a locais especificamente LGBT (LGBT friendly) ou a heterotopias
2
 – 

chegando a, inclusive, manter um comportamento heterossexual mesmo nestes lugares que, à 

partida, serão seguros para a exposição de afetividade ou de comportamentos considerados 

“gay”.  

A quase totalidade das entrevistadas afirma que o seu comportamento é diferente em locais 

não “LGBT friendly” optando por tentar passar, na maioria das vezes, de forma despercebida 

ou adotando um comportamento heterossexual. Este comportamento heterossexualizado está 

intimamente associado à forma de vestir segundo estas mulheres, fazendo com que tentem ser 

mais femininas, sentindo-se incomodadas e não se identificando com a associação ao 

estereótipo de lésbica masculina.  

“…acho que cada vez mais tenho vontade de me vestir de uma maneira mais feminina, 

diferente e não sei até que ponto é que isso poderá ou não ter a ver com o facto de ser 

lésbica e... ou seja, no fundo, isto pode ser muito inconscientemente, mas pode ser um 

tipo de preconceito, não quero ser uma lésbica masculina.” (Margarida, 28) 

A associação entre o feminino e o “passar despercebido” está diretamente ligado ao 

contacto direto com o preconceito, mesmo no caso das lésbicas que assumem uma postura de 

visibilidade em relação à sua orientação sexual. Quase todas afirmam que uma lésbica 

feminina, por não quebrar com o modelo social de género, que se assuma publicamente, sofre 

menos preconceito que uma lésbica que tenha uma aparência mais masculinizada.  

                                                
2
 É um conceito elaborado por Michel Foucalt que descreve lugares e espaços que funcionam em 

condições não-hegemónicas. 
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“Uma lésbica mais feminina, passa muito mais despercebida e as pessoas normalmente 

só se apercebem ou só sabem se tiver a demonstrar algum tipo de afeto com outra 

rapariga ou se lhes disser… mesmo que uma rapariga não seja lésbica, mas tenha um 

aspeto mais masculino, vai ser logo apontada.” (Margarida, 28) 

Denota-se ainda que predomina em faixas etárias mais avançadas este estereótipo de 

lésbica, justificando de certa forma este afastamento que as faixas etárias mais novas 

pretendem marcar. Pode dizer-se que é igualmente o medo que faz com que estas mulheres 

perpetuem este preconceito, justificando que “quanto mais normal parecer, mais protegida 

estou” (Guida, 27). Indicam ainda, surpreendentemente, que uma boa forma de combater o 

preconceito, é mantendo esta aparência dita normal. Existe assim um aceitar do que é 

socialmente imposto, interiorizando também elas a heteronormatividade - tentando “sobreviver” 

dentro da orientação sexual e não de a viver no seu pleno. Esta não-aceitação interior, ou 

heteronormatividade interiorizada, impulsiona estes preconceitos dentro da própria comunidade 

homossexual feminina face às lésbicas masculinas. Associa-se o cliché de que uma mulher 

masculina “não se sente bem como mulher” e/ou com a sua orientação sexual, embora não se 

tenha grande informação ou conhecimento de causa sobre o móbil destas mulheres em 

vestirem-se assim.  

“Acho que a partir do momento em que procuramos igualdade, isso vai contrastar um 

bocado com essa ideia, elas próprias marginalizam-se sendo assim.” (Rute, 27) 

Afirmam ainda que as lésbicas masculinas sofrem maior preconceito tanto pela comunidade 

homossexual como pela comunidade heterossexual. 

“Se for num local onde haja mais lésbicas masculinas, se calhar vão ser melhor aceites. 

Mas se for na sociedade em geral, acho que são menos aceites que as lésbicas mais 

femininas que escondem mais facilmente a sua sexualidade.” (Joana, 26) 

“Aí já não é a ideia de duas gajas boazonas e femininas juntas (…) é muito daí que vem 

o preconceito que as mulheres lésbicas são as feias, as masculinas e como não 

conseguem arranjar nenhum homem, viram-se pras mulheres.” (Inês, 22) 

“É assim, tenho de ser sincera, faz-me impressão (…) acho que em parte é o facto de 

sentir que isso de alguma forma me poderá prejudicar aos olhos da sociedade porque as 

pessoas muitas vezes o que fazem para com as minorias, é que pegam num exemplo e 

põem tudo o resto no mesmo saco.” (Margarida, 28) 

A família e o preconceito que esta possa igualmente sofrer é outra temática abordada. As 

expectativas familiares, nomeadamente a questão de ter filhos, é novamente mencionada 

quando se refere o medo em assumir ou expor a vida privada, e, sobretudo o receio de se ser 

julgada ou vista de forma diferente.  
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“Quando me assumi aos meus pais, a minha mãe foi assim uma cena... teve assim um 

bocado de choque porque dizia “ah, mas tu tens de casar, tens de ter filhos”. É um 

bocado heterossexista da parte deles, não é? Acharem que tenho de ter filhos e estar 

com um homem.” (Joana, 26) 

“Não querer-te conhecer melhor por seres lésbica, não é o comentário, é o julgar. Tu 

sentires-te desenquadrada, sentires que não estás à altura porque não és igual às outras 

pessoas” (Guida, 27) 

A reprodução do género normativo passa pela imposição da heterossexualidade (Almeida, 

1995) e esta fluidez (ou rigidez) entre orientação sexual e identidade de género que as 

entrevistadas denotam, é sinal da interiorização da heteronormatividade e reflexo de homofobia 

internalizada, reforçada pelo preconceito da sociedade – levando estas mulheres a não só 

aceitarem, como a compreenderem o preconceito de que sofrem. Quando questionadas acerca 

da visibilidade lésbica atual, quase todas não se identificam com a existente, afirmando que 

para além de existir pouca (sendo consideravelmente inferior relativamente à visibilidade da 

homossexualidade masculina), o preconceito volta a demonstrar-se. A maioria das 

entrevistadas responde que não se identifica e considera-a até negativa, visto considerar que o 

estereótipo da mulher masculina se perpetua e não achando que isso reproduza fielmente a 

imagem da comunidade lésbica que pretendem dar ou com a qual se associam.  

“….é aquela história de quando uma mulher é mais masculina, assume-se 

automaticamente que é lésbica e é nesses casos que se repara mais. No caso de 

pessoas que não sejam tão masculinas, não se nota tanto e acho que as próprias 

também não agem tão naturalmente… as masculinas são quase que obrigadas a 

assumir-se, exteriormente nota-se. Mais facilmente chegam àquela postura do ‘eu sou 

assim’ enquanto uma rapariga que consegue passar mais despercebida, acho que 

naturalmente vai-se esconder mais… ou seja, evito certas conversas, certos gestos e por 

isso não acho que exista muita visibilidade lésbica no caso de raparigas não 

masculinas.” (Margarida, 28) 

“Acho que é demasiado combativa e pouco integrativa, as pessoas lutam demais mas 

tentam integrar-se de menos por isso é que as pessoas autossegregam-se muito. Acho 

que as pessoas querem ser visíveis mas têm medo de ser visíveis, então são visíveis 

naquele cubículo e depois vêm reivindicar direitos cá pra fora, não é assim que se faz. 

As pessoas querem ser visíveis, têm de ser visíveis. Tudo bem que há preconceito mas 

as pessoas têm de mostrar cá para fora. Não me identifico muito por causa disso, se eu 

quero ‘tar com a minha namorada e quero ter direitos, o mínimo que posso fazer é 

mostrar que sou uma pessoa normal e que não tenho nada a esconder.” (Joana, 26) 

Pese embora a identidade de género feminina seja inquestionável para as mulheres 

entrevistadas, existe uma insinuação de disforia de género na mulher homossexual masculina. 

Isto é, ao mesmo tempo que é vista como a incorporação problemática do género e não como 

mera imitação da masculinidade masculina pode, simultaneamente, representar a rejeição da 
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feminilidade anatómica imposta (Brandão, 2009). No entanto, para as mulheres que foram 

entrevistadas, esta rejeição da feminilidade é mal-encarada, enfatizando a feminilidade e a 

sensibilidade como fatores atrativos no mesmo sexo. 

“(Agora) quer-se quebrar muito o estereótipo da mulher masculina mas durante muito 

tempo foi isso. A propaganda lésbica e a feminista era muito masculinizada, era 

aproximar-nos ao homem e poder sentir a nossa sexualidade como homens e o que 

quero é direitos, quero que seja aceite pela sociedade, tanto o homem como a mulher, 

sendo hetero, homo ou bissexuais, possam sentir a sua sexualidade e que não seja 

passar a ideia que nós somos o mesmo que um heterossexual masculino…” (Inês, 22) 

Existe uma transposição do que é considerado não-atrativo no sexo oposto para as 

mulheres que assumem um papel de género mais dúbio, mais masculinizado. 

“Conheço muitas mulheres lésbicas e bis que dizem que não são capazes de estar com 

mulheres lésbicas masculinas porque se gostam de mulheres e se aquilo que gostam é 

algo em que se identifica com o género feminino, não se sentem atraídas por pessoas 

que de alguma forma estão mais androginizadas em termos de género. São do sexo 

feminino mas em termos de roupa, postura, adotam muitos comportamentos do género 

masculino e elas sentem-se atraídas é por mulheres que se identificam com o género 

feminino e, logo à partida, criam uma barreira para com mulheres mais masculinas.” 

(Inês, 22) 

Ana Maria Brandão, em Queer, mas não muito (Brandão, 2009), fala-nos que a 

masculinização terá sido mais relevante para as mulheres mais velhas devido a fatores 

essenciais de identificação, relacionados com momentos e espaços em que o lesbianismo se 

caracterizava por uma maior invisibilidade e secretismo, havendo hoje uma menor necessidade 

para esse tipo de códigos.  

“Normalmente quanto mais velhas, mais masculinas… terá a ver com o facto de serem 

mais velhas, viveram mais tempo numa época em que se calhar não se falava tão 

abertamente sobre o assunto, não se via tanta gente a abordar o assunto e talvez duma 

forma inconsciente tenham começado a adotar posturas mais masculinas para se 

afirmarem mais… talvez para mostrarem mais que eram diferentes” (Margarida, 28) 

“Acho que as mulheres mais velhas têm uma tendência para serem mais masculinas e 

as mulheres mais novas, apesar de haver muitas ditas masculinas, não é tão 

tendencioso. Acho que isso acontece porque houve uma grande mudança sobre a 

aceitação da homossexualidade em geral e antes de ser sequer assumido, os 

homossexuais uh, era uma maneira de se poderem reconhecer uns aos outros e acho 

que as mulheres mais velhas que são lésbicas na altura em que isso não era tão aceite 

tinham que se fazer mostrar para dar a entender que eram desse.. que tinham essa 

orientação sexual de uma forma que não fosse tão notório como o assumir” (Inês, 22) 
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Quando questionadas acerca do homo-erotismo presente nos meios de comunicação social, 

filmes, etc. a quase totalidade as entrevistadas afirma que não acha que isso contribua 

positivamente para uma maior aceitação da mulher lésbica, visto ser algo, geralmente, feito 

com o intuito de agradar ou estimular visualmente o homem heterossexual. 

“ Acho que não contribui para nada, não faz bem nem faz mal. Os homens gostam de 

ver mas não é por causa disso que vão aceitar melhor ou vão aceitar menos. Se calhar 

há pessoas que como têm uma imagem mais nítida do que é feito, é um choque muito 

grande, se calhar ficam um bocadinho retraídas mas não é por causa disso que as 

coisas vao mudar para pior ou para melhor.” (Joana, 26) 

“Mais uma vez dá a ideia que duas mulheres não podem estar realmente juntas porque 

por trás disso não há informação nenhuma e, lá está, o objetivo último não é… uhm, não 

é falar para a comunidade homossexual feminina, é falar para a comunidade 

heterossexual masculina.” (Inês, 22) 

A mulher bissexual sofre os preconceitos referidos nos pontos anteriores com a agravante 

de se estereotipizar a sua sexualidade como sendo promíscua – gostar de ambos os sexos é 

visto como gostar de sexo indiscriminadamente do género e, mesmo dentro da comunidade 

LGBT, este estereótipo mantém-se. Segundo as entrevistadas, há a ideia de que ou “se é uma 

coisa, ou se é outra” no sentido em que a heterossexualidade e a homossexualidade são mais 

facilmente percebidas do que uma orientação sexual que esteja no limiar de ambas. 

“Uma pessoa se conhece uma pessoa bissexual, vão logo dizer que acham que são 

promíscuas ou que estão com várias pessoas ao mesmo tempo.” (Joana, 26) 

“A bissexualidade é desvalorizada porque, para a maioria das pessoas, ou se é hetero 

ou homossexual, e o meio termo faz confusão. Acham que uma pessoa é uma grande 

maluca e anda com tudo o que vem à mão.” (Rute, 27) 

A sua vivência enquanto casal é igualmente afetada pela homofobia visto condicionar a sua 

experiência amorosa a locais LGBT e por impedir que mantenham em público uma maior 

afetividade que é comum aos casais heterossexuais sendo esta opinião transversal a quase 

todas as entrevistadas. 

“Se quero dar um mimo à minha namorada e ela se sente mal por eu estar com ela em 

público, e já tive uma relação assim, isso irá afetar a nossa relação... e se se der 

demasiada importância aos comentários que se ouvem... e já tive situações de amigas 

minhas que levaram com pedras no meio da rua… sabemos que há sítios em que não 

podemos estar à vontade e isso acaba por condicionar o teu comportamento e acaba 

sempre por te afetar.” (Inês, 22) 
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6. CONCLUSÃO 

A heteronormatividade afeta a forma como as relações afetivas entre mulheres são 

percecionadas, havendo uma conotação pejorativa relativamente à sua sexualidade. Para além 

de esta ser desvalorizada face a uma orientação sexual heterossexual ou homossexual 

masculina – perspetiva falocentrista da sexualidade humana – há uma tendência a tentar 

transpor para a dinâmica lésbica, os conceitos e os papéis de género heterossexuais. A 

sexualidade destas mulheres é, muitas vezes, posta em causa, bem como restrita a 

determinados locais onde possam expressar o seu afeto longe de olhares e comentários 

alheios.  

A condição de ser mulher, faz com que estas sofram uma dupla discriminação e tornam-se 

mais vulneráveis a comentários injuriosos. As entrevistas consideram que, dentro e fora da 

própria comunidade, existe ainda um grande preconceito para com as lésbicas de aspeto 

masculino, existindo uma forte tentativa por parte das mesmas em demarcarem-se desta 

imagem. A aparência é fulcral para uma maior aceitação por parte da sociedade, bem como 

para consigo mesmas, sendo evidente o facto de tentarem parecer o mais femininas possível 

de forma a protegerem-se do preconceito e a manterem a sua orientação sexual incógnita ao 

outro. A heteronormatividade afeta também no que respeita às expectativas sociais impostas 

para uma mulher, sendo a orientação sexual feminina, percecionada como um desvio a esta 

norma. A invisibilidade lésbica é evidente, sobretudo em mulheres de aspeto feminino. 

O homo-erotismo feminino é também visto como uma forma de corresponder ao fetiche 

masculino e quase todas as entrevistadas acham-no negativo no que diz respeito à 

perpetuação da ideia de que duas mulheres não podem ter sexualidade e que, quando a têm, é 

para gáudio masculino. 

Em suma, o machismo presente na sociedade tem um fator determinante na homofobia e 

heterossexismo por que passam as mulheres lésbicas sendo também um dos principais 

causadores da sua invisibilidade. 

REFERÊNCIAS 

Almeida, Miguel Vale de (1995). Senhores de si: Uma interpretação antropológica da 

masculinidade. Lisboa: Fim de Século. 

Almeida, São José (2009). Homossexuais no Estado Novo. Lisboa: Sextante Editora. 

American Psychological Association. (2004). APA, Policy statement: Sexual orientation, parents 

and children. Disponível em http://www.apa.org/pi/lgbc/policy/parents/html. 

Brandão, Ana Maria (2009). Queer, mas não muito, in ex æquo, n.º 20, 2009, pp. 81-96. 

Costa, Jussara Carneiro (2010). Entre o feminino e o masculino, a recusa ao heterossexismo: 

aspetos do discurso da diferença no feminismo lesbiano. In Fazendo Género, 23 a 26 

Agosto 2010, Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil. Disponível em 



LES Online, Vol. 4, No 1 (2012) 

73 

 

http://www.fazendogenero.ufsc.br/9/resources/anais/1278279957_ARQUIVO_FazendoGen

ero9-versaofinal.pdf 

Ferreira, E., Silva, M. J. (2010). Lesbianismo: uma realidade invisível? In M. J. Magalhães, M. 

Tavares, S. Coelho, M. Góis & E. Seixas (Org.) Actas do Congresso Feminista 2008, Vol. II, 

Quem tem medo dos feminismos?. Lisboa: Nova Delphi, pp. 55-67.  

Monteiro, Luciana Fogaça (2010). Rompendo o Silêncio: Homofobia e Heterossexismo na 

Trajetória de Vida de Mulheres. Disponível em: 

http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/17831/000724296.pdf?sequence=1 

Muniz, Andrea da Silva (2008). Homofobia Internalizada os Comportamentos Inter e 

Intrapessoais e as Consequências à Saúde Psíquica dos Homossexuais. Disponível em: 

http://www.artigonal.com/psicologiaauto-ajuda-artigos/homofobia-internalizada-os-

comportamentos-inter-e-intrapessoais-e-as-consequencias-a-saude-psiquica-dos-

homossexuais-674420.html 

Nogueira, Conceição e Oliveira, João (Org.) (2010). Estudo sobre a discriminação em função 

da orientação sexual e da identidade de género, Lisboa: Comissão para a Cidadania e 

Igualdade de Género. 

 


