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RESUMO  

A quase completa inexistência de preocupação com as relações entre a academia e o ativismo LGBT, no 

nosso país, mostra que a relativa abundância de estudos sobre o ativismo peca pela sua falta de auto-

reflexividade. Por outro lado, só se podem compreender as relações entre o ativismo e a academia 

nacionais se tivermos em conta o posicionamento institucional, no seio das hierarquias de poder 

académico, dos autores que reflectem sobre o associativismo LGBT com o estilo ou a retórica próprios da 

academia e dependem dos seus protocolos de produção, de legitimação e de difusão do saber. Estas 

pessoas desempenham um papel de mediadores entre ambos, mas não representam nem são 

representativos da atitude da academia perante o ativismo. A academia permanece consideravelmente 

estanque aos estudos LGBT e à teoria queer que se constituíram de forma inter e multidisciplinar contra a 

construção científica da homossexualidade em disciplinas consagradas. 
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1. INTRODUÇÃO  

São praticamente inexistentes os estudos que, no nosso país, têm o propósito explícito e 

exclusivo de abordar as relações entre a academia e o ativismo LGBT, com uma única exceção 

clara (Santos, 2006), o que não deixa de contrastar com a relativa abundância de literatura que 

toma o ativismo como seu objeto de análise. Ou seja: reflete-se academicamente bastante 

sobre o ativismo, mas pouco sobre a relação entre essa mesma reflexão académica e o 

ativismo, o que significa que ao estudo académico do ativismo falta auto-reflexividade. Por isso 

mesmo, as razões que explicam aquela escassez tornam-se num objeto que facilmente se 

impõe a quem quer que se debruce sobre o assunto. Pela minha parte, diria que as relações 

entre o ativismo LGBT e a academia pouco ou nada têm de linear. E tanto melhor se o não 

são, porque não é imperativo que o sejam. Em mais do que um sentido.  

2. A ACADEMIA, OS MEDIADORES E O ATIVISMO  

Em primeiro lugar, se falamos de academia, referimo-nos às pessoas que, refletindo sobre o 

associativismo LGBT, não só o fazem com o estilo ou a retórica próprios dos estudos 

universitários (de que até a própria literatura militante frequentemente se apropria), mas que 

também a ela de algum modo pertencem profissionalmente e, nessa medida, reconhecem, se 

servem e dependem, no plano institucional, dos seus protocolos de produção, de legitimação e 
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de difusão do saber. Em segundo lugar, se o associativismo se torna reflexivo (auto-reflexivo, 

isto é, auto-consciente, auto-corretivo) com os contributos destas pessoas, dois motivos haverá 

para que isso aconteça. Ou é porque, junto das associações que nessa medida assim as 

reconhecem, elas desempenham alguma das funções possíveis do intelectual - o de (a) 

“conselheiro do príncipe” (que vigorou de Platão até Kant e à tradição iluminista moderna), o de 

(b) “intelectual orgânico” (que Gramsci consagrou para a tradição marxista) ou o de (c) 

“funcionário especializado” (que a tecnocracia contemporânea definiu). Ou então é porque as 

associações e os seus militantes assimilam de forma perfeitamente autónoma aquilo de que 

necessitam, ao mesmo tempo que prescindem para tanto, e respetivamente, do concurso ativo 

de (a) mentores, ou (b) de funcionários ou (c) de peritos. Com toda a probabilidade, é este o 

caso em Portugal (no que não nos distinguiremos muito de outras realidades), donde resulta 

que a relação entre o ativismo e a academia, a ser um problema, é um problema que fará muito 

mais sentido para académicos que para ativistas. É neste contexto que haverá que entender as 

interseções, os conflitos e as potencialidades de cooperação entre o ativismo e a academia 

nacionais. Adianto igualmente que, dispondo nós hoje de abundantes referências críticas para 

contestar o valor exclusivo de cada uma ou sua primazia sobre as outras, nenhuma daquelas 

figuras de intelectual académico se me afigura particularmente preferível às restantes.  

Quanto aos académicos, além do estilo ou da retórica própria dos estudos universitários e 

da sua pertença profissional à academia, são eles fortemente condicionados por algo que as 

perceções sociais comuns assiduamente ignoram, a saber: o seu posicionamento institucional 

no seio das hierarquias de poder académico. O facto de serem (socialmente percebidos como) 

sujeitos-que-supostamente-sabem, nem por isso implica que, nas suas instituições de 

pertença, detenham um grau de poder equivalente a esse saber. A credibilidade cognitiva que, 

por vezes, lhes é atribuída no exterior da academia, e nomeadamente nos meios ativistas, de 

modo nenhum corresponde a uma real autoridade institucional no interior dela, o que nem 

sempre - raramente, na verdade - é percetível pelo ativismo. O tradicional fechamento das 

instituições universitárias não deixa de ser também responsável por esta imperceptibilidade 

comum a todo o meio social.  

Com efeito, do ponto de vista da lógica organizacional, é completamente diferente: um 

docente universitário - que trabalhe em campos, temas ou objetos LGBTQ - encontrar-se no 

topo da carreira universitária ou, pelo contrário, na base ou até fora dela (caso dos docentes 

convidados); ser um professor que escreve um artigo ou um livro, ou então um doutorando ou 

um mestrando que elaboram as suas teses de doutoramento ou de mestrado, mas que não 

pertencem ao corpo docente; ser um investigador de carreira e/ou membro efetivo de um 

centro de investigação, ou de um laboratório associado, e desenvolver um projeto de 

investigação acolhido formalmente pelo seu centro, aprovado por um painel de avaliação 

internacional e financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (ou equivalente), ou, ao 

invés, ser um “independent scholar” (um ativista, um jornalista, um escritor, um professor do 

ensino básico ou secundário, etc…) que, por mais preparado e qualificado que seja, 

desenvolve um projeto semelhante, mas a título meramente individual, desinserido 
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institucionalmente e dissociado de qualquer atividade académica, quer de ensino, quer de 

investigação, quer da prestação de serviços, ou outro. A academia sabe isto muito bem e fá-lo 

valer de múltiplas maneiras que passam despercebidas a quem a ela não pertence. Daí que a 

margem de liberdade institucional para promover, apoiar, ou criar e desenvolver, um curriculum 

formal (conferente de grau) na área de estudos LGBTQ, varia radicalmente em função do grau 

de inserção na carreira docente e da posição de poder ocupada no seio da academia.  

Dos (já de si não muitos) autores portugueses com reflexão que incide especificamente 

sobre o ativismo LGBT, ou que editam publicações onde essa reflexão é acolhida, e que se 

encontram elencados na bibliografia deste artigo, apenas quatro (Almeida, 20110a, 2010b, 

2009, 2006, 1996, 1993; Brandão, 2011, 2007, 2006; Cascais, 2010, 2006; Nogueira [com 

Oliveira], 2010) são docentes de carreira e outra ocupa posição não consolidada na carreira de 

investigação (Santos, 2009ª, 2009b, 2008, 2006, 2005, 2004ª, 2004b, 2004c, 2003, 2002). 

Nesta conformidade, impõe-se sublinhar que estes autores se situam no interior da academia e 

se pronunciam a partir dela enquanto produtores de teoria, mas não a representam a nenhum 

título formal ou institucional, nem são dela representativos no que toca à atitude genérica por 

ela mantida em relação aos campos, temas e objetos LGBT ou ao ativismo. Ou seja, aquilo que 

eles dizem ou fazem, dizem-no e fazem-no por sua conta e risco, sobre eles impendendo 

permanentemente a ameaça de desautorização. Daí que, se eles parecem ser a academia a 

um olhar externo e possam ser recebidos como tais pelos meios do associativismo LGBT, a 

verdade é que não a são, antes desempenham um papel mediador entre ela e os meios do 

ativismo, o qual é porventura por estes despercebido ou insuspeitado. Daí, também, a minha 

anterior insistência na atenção que é indispensável prestar à situação precisa em que estes 

autores se encontram, no interior da própria academia, para se poder compreender cabalmente 

aquilo que está em causa nesse seu papel de mediação entre ela e o ativismo. De resto, e por 

outro lado, o duplo vínculo (se assim lhe quisermos chamar) como pessoas que se apresentam 

ao mesmo tempo como académicos (institucional e profissionalmente) e como (de alguma 

maneira) ativistas, encontramo-lo em M. V. Almeida, A. F. Cascais e A. C. Santos, mas não em 

A. M. Brandão e em C. Nogueira, que nunca terão reivindicado tal estatuto. Tanto significa que 

a produção teórica de todos eles sobre o ativismo LGBT, em virtude do seu conteúdo 

substantivo e da sua situação funcional no seio da universidade, se encontre dissociada dos 

requisitos e critérios de reconhecimento científico e de promoção profissional e, inclusive, 

possa ser de molde a comprometê-los, o que se verá melhor quando abordarmos o estatuto 

científico para que são remetidos os estudos LGBTQ na academia portuguesa.  

M. V. Almeida sobressai pela abundância da sua reflexão sobre o ativismo nacional (2010a, 

2010b, 2009, 2006, 1996, 1993), mas, sobretudo, pelo facto de ter sido até hoje o único a 

escrever (2009) extensamente com o propósito de servir uma campanha política, a do 

movimento pela aprovação da lei do casamento entre pessoas do mesmo sexo em Portugal e 

de, nesse âmbito, ter formulado a única exigência que alguma vez foi dirigida à generalidade 

da reflexão LGBTQ sobre o ativismo, e posta tanto em termos de estratégia política como de 

autêntico imperativo moral, no sentido de ela se concentrar exclusivamente e comprometer na 
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apologia e no combate teórico em prol da lei do casamento. Embora não sendo de uma 

evidência inquestionável, essa exigência foi genericamente acatada, mas a legitimidade da sua 

vigência não pode ter deixado de caducar com a própria aprovação da lei, sob pena de 

exorbitar. Por outro lado, o indiscutível mérito da criação, por si impulsionada, do primeiro curso 

formal de pós-graduação, em que um dos propósitos essenciais é a ligação ao mundo do 

ativismo e da intervenção cívica, corre o risco do ensimesmamento ao excluir a colaboração de 

todos os autores que constituíram marcos na legitimação universitária da área LGBTQ, em 

flagrante contraste com a inclusividade de todas as iniciativas congéneres anteriores (livros 

coletivos, cursos, congressos). A. C. Santos destaca-se pelo fato de, além de ser a única que 

refletiu especificamente sobre a relação entre a academia e o ativismo (Santos, 2006), ser 

igualmente a única a ter-se especializado, na área da Sociologia, com dissertações que têm o 

ativismo como seu objeto principal (2008, 2005) e ainda a única a ter proposto uma hipótese 

explicativa do conjunto do associativismo português (a tese “sincrética”). O autor deste texto 

propôs uma periodização da história do ativismo português, apontando os fatores essenciais da 

sua sociogénese (Cascais, 2006) e fez uma incursão, obrigatoriamente humilde, sobre as 

relações do ativismo lésbico com o ativismo gay e o feminismo. A autora que se destaca de 

forma incontornável pela sua aprofundada atenção ao ativismo lésbico é A. M. Brandão (2011, 

2007, 2006), mas já não se encontra sózinha no caminho por si aberto, pois E. Ferreira (2010, 

com M. J. Silva) desenvolve desde há algum tempo um vasto trabalho de estudo de questões 

lésbicas onde se inclui o ativismo. Assinale-se igualmente que alguns dos autores que se 

debruçaram sobre o ativismo são precisamente os mesmos que mais prolíficos têm sido na 

literatura LGBTQ em geral. N. S. Carneiro fornece um contributo fundamental para a 

compreensão da participação no ativismo como forma de construção de uma identidade LGBT 

positiva, do ponto de vista da Psicologia Política (2009, 2006; Carneiro e Menezes, 2007). A M. 

M. Sá cabe o mérito de um estudo concreto de contextualização do ativismo na esfera político-

partidária nacional (Sá, 2001). As demais referências incluídas na bibliografia deste texto dizem 

respeito a autores (Caldeira, 2005, 2004; Silva, 2002) que abordaram o ativismo de forma 

relevante, mas não como tema principal dos respetivos textos, sendo de registar a escassez de 

autores estrangeiros que se debruçaram sobre a realidade portuguesa (Silva, 2002). Das 

publicações coletivas que têm por propósito incluir reflexões sobre o ativismo (Cascais, org., 

Santos, org., 2006; Nogueira e Oliveira, orgs., 2010) a terceira sobrepõe-se às outras pelo facto 

de ser essencialmente essa a sua finalidade, cumprindo com pleno êxito a revisão completa do 

contexto LGBT nacional e a inclusão jovens investigadores de indiscutível mérito. Caso 

singular como solicitação de um organismo governamental, a Comissão para a Cidadania e a 

Igualdade de Género, ele revela também a dependência do que de mais excelente se faz no 

nosso país da boa-vontade tardia numa situação política favorável e que não se prevê se 

venha a repetir com vontades políticas adversas.    

Quanto aos jovens doutorados: o facto de não possuirem vínculo formal e definitivo a uma 

carreira universitária ou de investigação, se lhes proporciona uma margem de liberdade 

incomparavelmente superior aos seus colegas “instalados”, tolhe em igual medida as suas 
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possibilidades de expressão institucional e, logo, a capacidade de influenciar de algum modo a 

atitude da academia relativamente aos estudos LGBTQ. Como deveria ser evidente, de modo 

nenhum está aqui em causa a qualidade científica intrínseca das produções teóricas deles, que 

frequentemente publicaram artigos e comunicações, em Portugal e no estrangeiro, que 

passaram pelo exigente crivo de comissões de creditação nacional e internacional, que 

obtiveram os seus graus de mestre e de doutor com as mais elevadas classificações e que, em 

certos casos, possuem inclusive currículos pessoais mais diversificados e ricos que os seus 

congéneres profissionalmente vinculados à universidade portuguesa. A conjunção do 

fechamento endogâmico dela com as medidas de contenção e contração orçamental impostas 

pela presente crise económica, que impedem novas contratações, cortam cerce quaisquer 

expectativas de a nova geração de investigadores se inserir profissionalmente na academia 

que os formou e, consequentemente, as possibilidades de ela proceder à renovação geracional 

que permite a sua própria reprodução. Crise económica geral e crise institucional endémica 

convergem portanto num beco para o qual não se vislumbra saída no quadro atual.   

3. A QUEERIZAÇÃO DA ACADEMIA  

Acontece que a opacidade das instituições académicas é alimentada, e sobremaneira no 

nosso país, pelo pronunciado corporativismo e pelo nada esplêndido isolamento do meio 

universitário nacional, a generalidade do qual (com poucas exceções) continua a encarar com 

grande suspeita e embaraço qualquer abertura ou colaboração com a comunidade envolvente, 

ou sequer o “serviço à comunidade” (formalmente previsto, embora) suscetível de envolvimento 

com questões percebidas como “fraturantes”. Ora, se muitos dos campos, temas e objetos de 

estudo LGBTQ são, bem ou mal, incluídos nessa categoria, os que envolvam diretamente o 

ativismo são-no na sua totalidade e de forma automática, visto serem tidos como imediata e 

inequivocamente políticos. Significa isto que politizam constitutivamente a própria abordagem 

teórica deles, ou seja, que permitem a contaminação dos necessários critérios de rigor 

científico com preocupações militantes, o que, finalmente, faz com que tal seja percebido como 

um gesto que compromete a imparcialidade, a objetividade e a independência académica, que 

prima por estar acima das controvérsias não-científicas que ocorrem fora dela. Ora, no caso 

dos campos, temas e objetos LGBT, o ser “fraturante” implica ainda outra coisa.  

Com efeito, os estudos LGBTQ constituíram-se de forma inter e multidisciplinar (Schuyf e 

Sandfort, 2000: 222) contra a construção científica da homossexualidade por aquilo que Michel 

Foucault chamou a scientia sexualis oitocentista. É por isso que o debate que opõe 

essencialismo e construcionismo assume um caráter tão ostensivamente político e fulcral na 

sua modelação e aquela homossexualidade, que não poderia existir como entidade nosológica, 

como fenómeno social e como realidade política sem a incorporação de conhecimento, se 

torna tão fascinante do ponto de vista da sua desconstrução cognitiva pelos estudos LGBTQ, 

que, justamente, se ocupam e se sustentam do que desde então fizeram com ela os indivíduos, 

as comunidades e as associações ativistas: “Os objetivos últimos dos estudos gay e lésbicos 
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são a crítica e a transformação das situações sociais, políticas, culturais, económicas, étnicas e 

de género à volta da homossexualidade. Tanto implica que a definição dos estudos gay e 

lésbicos seja uma definição política e que a existência e a identidade destes estudos se 

relacione com o grupo político e social de que fazemos todos parte: o movimento gay e lésbico” 

(Schuyf e Sandfort, 2000: 219), de tal maneira que “um dos requisitos prévios dos estudos gay 

e lésbicos é a contínua reflexão e a análise do que se passa na sociedade a respeito da 

homossexualidade” (Schuyf e Sandfort, 2000: 219). São estas as suas condições de existência 

- para utilizar a terminologia própria do programa genealógico foucauldiano. No entanto, é esta 

também a fonte da ininteligibilidade dos estudos LGBTQ aos olhos da academia, cuja 

integração nela implicaria que as disciplinas tradicionais reconhecessem as realidades sociais, 

políticas, culturais que os tornaram possíveis. Uma vez que tal não acontece, a academia 

portuguesa persiste em confundir LGBTQ com a “homossexualidade” construída pela “scientia 

sexualis” e isso deita tudo a perder. Ultrapassá-lo está verosimilmente para lá daquilo de que a 

universidade portuguesa é capaz, e, sim, daquilo que a inteligência da sua intelligentsia está 

em condições de alcançar. Uma eloquente prova disto é fornecida pelos escritos (sobretudo de 

índole histórica) sobre a “homossexualidade” que começam a proliferar na academia 

portuguesa e que refletem a perceção confusa de que algo se passa neste campo, mas que 

desastradamente ignoram as perspetivas e as metodologias inovadoras que entretanto se 

desenvolveram no interior dos estudos LGBTQ.  

A constituição inter e multidisciplinar dos estudos LGBTQ – a partir da erosão de disciplinas 

clássicas instaladas – não é diferente do que ocorreu com áreas como a dos estudos culturais 

ou das ciências da comunicação e dos estudos dos media, para nomear só estes que já se 

instalaram na universidade portuguesa, e sobretudo de uma área como a dos estudos sobre as 

mulheres, feministas e de género, que só agora principiam a instalar-se de jure, com o 

reconhecimento disciplinar formal e a correspondente capacidade para conferir graus 

académicos. Contudo, a resistência que enfrentam na academia é consideravelmente superior 

a estes. Se a inter e a multidisciplinaridade coloca só por si embaraços constitutivos à definição 

de uma área, a dificuldade de definir especificamente os estudos LGBTQ, diferenciando-os de 

forma clara das demais áreas de que eles são devedores, colocam-nos à mercê das disputas 

político-científicas pela autoridade disciplinar. Visto que os estudos LGBTQ não são 

reconhecidos como disciplina autónoma, ninguém no nosso país pode possuir grau (mestre, 

doutor) numa disciplina que não existe enquanto tal e as pessoas que desenvolveram as suas 

teses de mestrado e doutoramento sobre temas LGBTQ continuam a obter o seu grau nas 

disciplinas consagradas da sociologia, da psicologia, da comunicação, etc. É o caso da 

totalidade de uma jovem geração de investigadores de excelência cujas aspirações, científicas 

e profissionais, ao mesmo tempo que se abrigam sob os amplos chapéus protetores de cada 

uma dessas disciplinas que os salvaguardam, por assim dizer, dos riscos inerentes aos temas 

em que se especializaram, se deparam com o beco sem saída de nada poderem fazer com 

essa especialização no interior da disciplina em que a adquiriram. A armarização dos estudos 

LGBTQ não consiste noutra coisa e a sua saída do armário na academia comporta problemas 
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idênticos a qualquer outra saída do armário. Com efeito, a queerização não proveio do interior 

da academia, nem é provável que nela possa ter origem e só pode produzir efeitos na medida 

da integração profissional nela dos autores que, ou se reclamam concretamente da área 

LGBTQ ou, então, que dominam as suas metodologias. É o caso dos estudos sobre as 

mulheres, de género e feministas, a área mais aberta aos estudos LGBTQ, a ponto de nela 

haver uma ou outra voz que propõe inclusive a integração destes, mas onde nenhum/a autor/a 

procedeu a tal queerização por sua própria iniciativa, coisa que só ocorreu quando a área 

aceitou contributos de pessoas que especificamente se reivindicam da área LGBTQ.   

4. CONCLUSÃO 

Em conclusão, subscreveria que “(u)m dos êxitos que assinalam a reviravolta dos campus 

universitários dos anos sessenta foi o reconhecimento de que as universidades não são torres 

de marfim onde as pessoas se empenham numa busca desinteressada, desapaixonada e 

distanciada do conhecimento e da verdade. Pelo contrário, as universidades encontram-se 

intimamente ligadas à sociedade de que fazem parte. Elas são capazes de provocar a 

mudança, decerto, mas também podem refletir e reproduzir os valores, crenças, hábitos e 

desigualdades dominantes da sua sociedade. Tudo o que fazemos – as questões que a nossa 

pesquisa formula; o próprio processo de investigação; os cursos que decidimos, ou nos é 

imposto leccionar; os livros e ensaios que subscrevemos – representam escolhas que as 

pessoas fazem. Essas escolhas refletem uma visão particular do mundo, da nossa sociedade e 

da maneira como as coisas devem ser” (D’Emilio, 1992: 162). Como se poderá facilmente 

inferir, a academia portuguesa permanece consideravelmente estanque aos estudos LGBT e à 

teoria queer, produzindo “anticorpos” que visam isolar e neutralizar a queerização que ameaça 

as disciplinas estabelecidas e consagradas e que, assinale-se parenteticamente, tem sido feita 

sobre temas (sobretudo a literatura) que não o ativismo e por iniciativa quase exclusiva de 

autores estrangeiros que vivem e trabalham lá fora. Tanto bastaria para comprovar a 

incapacidade de a academia portuguesa se auto-reformar e que a presente crise – tão 

institucional quanto económica, senão mais – irá (está a) pôr à prova de forma crucial. Com 

efeito, o ponto de partida da queerização da academia é aquilo que, nos meios anglófonos, se 

chama uma “standpoint position” (Weeks, 2000: 9) que consiste, precisamente, na revisão, no 

refazer, na desconstrução dessa homossexualidade essencial forjada pelo positivismo cientista 

do qual são herdeiras a generalidade das disciplinas das ciências sociais e humanas, da 

Psicologia à Antropologia, da Sociologia aos Estudos Literários, da Filosofia à História e Teoria 

da Arte. Tanto significa que, quem quer que pretenda abordar a história, a cultura, as 

comunidades, as associações, em suma, o conjunto das expressões do mundo da vida LGBT, 

ativismo incluído, tenha de empreender aquela desconstrução na disciplina onde trabalha, o 

que comporta posicionar-se no seio dela em termos de política do conhecimento. Não é coisa 

que se faça impunemente, porque implica assumir uma postura crítica relativamente àquilo que 

é dado como adquirido na sua própria disciplina. Nesta perspetiva, não há que esperar 

acolhimento dos pares para quem parece voltar a sua disciplina contra ela própria (uma 
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Psicologia alternativa contra a Psicologia, uma Sociologia alternativa contra a Sociologia, etc.), 

para já não falar em qualquer tipo de reconhecimento: “(Q)uem se empenha nos estudos gay e 

lésbicos no seio das universidades foi relegado para uma posição relativamente marginal, com 

base em argumentos contra as atitudes de compromisso (versus ‘ciência axiologicamente 

neutra’), bem assim como no descrédito da sua metodologia e dos seus interesses de 

pesquisa” (Schuyf e Sandfort, 2000: 221). Esse descrédito tem por eixo retórico o argumento 

segundo o qual tudo quanto é LGBTQ se constitui alicerçado numa “entorse” ou num 

enviesamento fundador que compromete irremediavelmente a sua credibilidade científica. 

Tratar-se-ia, basicamente, de um “mau objeto” pelo qual só se pode interessar alguém de 

algum modo comprometido extra-academicamente com ele - política, social, culturalmente, em 

suma, biograficamente. Por outras palavras: os estudos LGBTQ constituir-se-iam em última 

análise com base numa autêntica “apologia pro vita sua” que aboliria a capacidade de 

distanciamento dos académicos em relação ao seu objeto, um gesto incompatível com a 

pertença à comunidade de pares, fundada na ruptura biográfica e na suspensão da experiência 

vivida individual. A consequência é que as áreas e disciplinas instaladas obsolescem na ilusão 

de que nada de relevante se passa naquelas que menosprezam, assim se impedindo de 

reconhecer e de aproveitar para a sua própria renovação quanto de inovador lá realmente 

ocorre. 
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