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RESUMO 

O presente artigo foca questões de cidadania, visando sublinhar o alcance crítico que uma „cidadania 

sexual‟ detém face à formulação neutra e igualitária de „cidadania‟ e, a montante, de „democracia‟. 

Mobilizando discursos críticos face ao padrão heteronormativo que predomina no discurso e na acção 

políticas, pretende-se incidir no duplo silenciamento lésbico face às narrativas de cidadania, questionando 

efeitos de um binarismo de género e de uma solidez identitária, que urge ultrapassar nos contextos 

académicos e reivindicativos contemporâneos. Sob a égide dum fragmento de Safo, ensaia-se uma 

problematização da identidade e da questão do feminino, indagando os seus efeitos e emergências na 

busca de uma cidadania sexual plural, diversificada e inclusiva. 

PALAVRAS-CHAVE 
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INTRODUÇÃO: DE UMA CIDADANIA A OUTRA… 

Um aforismo de Safo (Andrade, XLVIII) pontua o ritmo do presente texto, ele mesmo 

alusivo, passageiro, hesitante no que propõe, mas firme no cabimento ético do seu propósito. 

Na marcha do tempo, este fragmento sáfico perdeu o sujeito, deixando o sentido ao terreno 

desenvolto da conjectura: “…onde todas as cores se misturam…”  Por não se saber quais as 

primeiras sílabas deste “onde”, porque não sabemos sequer se chegaram a existir ou em que 

momento se perderam, este verso pode indicar um lugar desconhecido, um nome rasurado ou 

um legado que delega ao futuro a tarefa da sua invenção. Trata-se no entanto de uma ideia 

que se engendra com particular premência na época em que o reescrevemos: como um apelo, 

injunção ou promessa de uma cidadania onde, efectivamente, todas as cores se misturem. 

Uma herança sáfica, portanto, que reencontramos a partir dos direitos sexuais e de todas as 

diversidades, que urge reinventar-se sob o apelo de uma outra cidadania, crítica e oposta ao 

modo sexualmente neutro com que a concepção convencional de cidadania se formulou. Sem 

saber o lugar, físico ou metafísico, desta rasura do sujeito, encontramos neste legado sáfico 

uma espécie de apelo à construção, um gesto de compromisso face a uma construção 

democrática urgente – aqui e agora, onde é preciso uma prática policromática que faça justiça 

à cidadania como tarefa crítica e inventiva. Mesmo que tacteante e alusivo, o presente texto 

assenta na continuidade desta convicção, sendo a firmeza fragmentária do verso de Safo o seu 

mais incisivo resumo. 
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 Acolhendo o dito de Foucault, segundo o qual se torna necessário elidir discursos pseudo-

científicos de normalização sexual, em nome de uma mais vasta e abrangente “arte de viver” 

LGBT (Foucault, 2001: 1554), propomos fazer incidir esta deslocação discursiva nos discursos 

de cidadania, pondo em hipótese uma viragem proporcionada por uma concepção sexualizada 

de cidadania. Uma viragem passível de sustentar a ultrapassagem de um paradigma 

epistemológico moderno, que fazia depender todo o discurso (e todos os silêncios) em torno da 

sexualidade de verdades estabelecidas, estabelecíveis e perfeitamente delimitáveis. Verdades 

que não excluem, antes implicam a cristalização de normas em torno das sucessivas 

centralidades, que formaram o núcleo discursivo da concepção dominante de democracia e, 

como tal, de cidadania, reforçando um silêncio lésbico nos discursos, supostamente 

libertadores, de uma cidade a construir. 

1. SILÊNCIOS: DE UMA CIDADANIA REGULADORA A UMA 
CIDADANIA SEXUAL 

«Quando o sono de uma noite inteira/ lhe prende os olhos…»  

Safo (XXVII) 

Começaremos por enunciar um silêncio. Reconhecendo, antes de mais nada, que as 

palavras que se seguem, o contexto que as envolve – o espaço que se tenta suprir nesta 

mesma publicação – e a orientação que as inspira tende a sublinhar um silêncio discreto na 

história das ciências, das artes e da cultura, como na História em geral. Este silêncio, pesando 

particularmente sobre as pessoas LGBT, é inversamente proporcional a uma certa estridência 

com que a expressão „cidadania‟ vem surgindo nos espaços públicos. Não deixando de 

celebrar a permanência quase obrigatória das questões da cidadania nas agendas político-

institucionais, falaremos acima de tudo de silêncios, ocultados pelo uso instrumental, 

propagandístico ou retórico do lema da cidadania, que tende a deixar incólume o plano das 

suas mais justas urgências. Falaremos de „cidadania sexual‟, fazendo conviver dois termos 

que, como veremos, têm uma conjugação óbvia mas pouco comum, no seu silencioso 

retraimento. 

Combater este silêncio não passará pela sua quebra, aliás impossível no curso da história 

das opressões (ainda em grande medida por fazer), dos silenciamentos sistematizados e mais 

ou menos subtis, mas precisamente pelo seu sublinhado. O silêncio sobre as questões 

lésbicas, sobre a cidadania como lugar de questões de género, de sexualidade e de orientação 

sexual é um silêncio que caracteriza o perfil hegemónico de um discurso ainda preponderante 

numa certa „cidadania‟, talvez na mais instituída e institucional vertente, por exemplo, de uma 

Educação para a Cidadania. Talvez até, atrevemo-nos a adiantar, resquícios de um desejo de 

centro e de unidade suplantem e anulem a diversidade no coração do próprio apelo 

democrático, diversidade esta sem a qual não nos autorizamos a falar realmente em diferença; 

a necessária diferença, emergente de cada vez que se fala em sexualidade. É neste plano, 
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aqui apenas brevemente aludido, que nos posicionamos ao falar de emergências e desafios, 

sociais e políticos, suscitados pelo conceito de „cidadania sexual‟ (Vd. Seidman, 2001). 

1.1. Sexo e Cidadania 

Entre sexo e cidadania há um indisfarçável desconforto, pela manifesta falta de convívio 

destas duas palavras na tradição política ocidental. Proscrito da esfera pública, o sexo, ou mais 

propriamente o prazer, não coube nas instituições formais e informais legitimadas pelos 

discursos de Estado, nem tão pouco nas orientações ético-políticas que estribaram as 

Democracias. Por isto mesmo, a emergência de um conjunto de reivindicações de agudo 

alcance político, estruturadas das periferias para o centro na maior parte dos países, é de 

visibilidade relativamente recente face à idade das ordenações democráticas modernas 

(Kaplan, 1997). Falar-se de „cidadania sexual‟ implicará, nesta conjuntura, agregar dois temas 

tradicionalmente separados, atentando nas implicações desta separação: na tradução 

institucional do termo „cidadania‟; no modo como se pensa e concretiza a reivindicação social e 

política.  

A fabricação mais comum e mais tradicional do conceito de cidadania não está isenta de 

uma construção ideológica que, privilegiando o universal masculino, corporizado na palavra 

„cidadão‟, não abdicou igualmente de um silêncio cauteloso em relação ao sexo e à 

sexualidade. Com esta mesma tendência veio o ímpeto heterossexista que concedeu apenas e 

só ao heterossexual a legitimação pública, o predomínio cultural e a exclusividade discursiva 

(N. S. Carneiro, 2009: 74-75). Nesta cidadania, a que poderíamos chamar nuclear, agrava-se o 

silenciamento da diferença no que diz respeito às lésbicas, culpadas da dupla transgressão de 

serem mulheres num mundo masculino e mulheres lésbicas numa sociedade de 

androcentrismo (heteros)sexual.    

Este direccionamento tende a reproduzir-se institucionalmente numa cidadania de 

regulação, em que mesmo o apelo à participação parece surgir de acordo com um 

condicionamento explícito ou implícito, mas que em primeira análise modula toda uma 

concepção de democracia: participa-se, debate-se, questiona-se desde que estas acções não 

inflijam golpes significativos à paz duradoura da regra e da norma. Procede-se, pois, em nome 

da igualdade, numa cidadania de igualdade que não cuida da acção silenciadora que uma 

igualdade pode comportar, pois é ela que permite a confortável manutenção da estabilidade 

institucional, instituída, polidamente cidadã numa cidade impoluta. Talvez seja por isto que, 

actualmente, vivamos uma crescente santificação dos consensos regeneradores.  

Ora, como é sabido, o sexo sempre comportou um forte poder disruptivo. Foi essa, aliás, 

uma das razões pelas quais a emergência da classificação recaiu, num esforço de docilização, 

privilegiadamente sobre o sexo, imprimindo-lhe “uma insaciável exigência de verdade” 

(Foucault, 1994: 82). No plano formal ou informal da educação, por exemplo, mas 

disseminados também pela acção e reivindicação de movimentos sociais, os discursos em 
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torno do sexo e da sexualidade enquadram-se ainda nos moldes do que apelidamos por 

cidadania reguladora, instituída ou formalizada.  

Aqui, os direitos e deveres têm por referente o consenso e a civilidade, favorecendo-se a 

fabricação de um convívio dócil e espartano com as leis que regulam a cidade (Monteiro & 

Ferreira, 2011). É esta mesma ordem de cidade que expulsa a sexualidade do seu centro, 

naturalizando-a, furtando-a a discussões, remetendo para uma periferia silenciada todos/as 

os/as que excedem a sua norma. 

1. 2. Do silêncio 

A injustiça parasita o silêncio. Quadros de neutralidade, e iguais horizontes de rasura de 

pessoas concretas, de relações reais negadas por um certo estatuto de neutralidade piamente 

científica, dão lastro ao horizonte de acriticismo onde sempre nascem as opressões. Neste 

sentido, os movimentos sociais são as vozes que dinamitam os silêncios, sendo deles um dos 

focos de interpelação do que se cumpre chamar por cidadania. Porque não há cidadania sem 

interpelação, isto é, não há realmente justiça sem apelo de justiça, num muito performativo 

rasgão na cortina opressora dos silenciamentos. Uma das questões que aqui nos convoca é 

justamente a do ruído. É que não há ruído, por contraposição ao referido silêncio, sem uma 

certa perturbação de ordem, quase uma civil desobedience face às águas calmas da norma e 

da lei. Quando um determinado discurso de cidadania se institucionaliza, traduzido 

normativamente por meios de comunicação, escolas ou instituições, tende tornar-se prática 

mortiça, convenientemente silenciosa e, como tal, ferozmente paradoxal: pertenças, 

participações e reivindicações tornam-se reguladas, adestradas e condicionadas pelos 

pequenos ou médios poderes. Daí que a expressão cidadania sexual, ao conjugar dois étimos 

desejados, mas nunca plenamente contidos pelas lógicas de poder, se torne de particular 

estranheza: trata-se de uma conjugação de particular estridência face aos silêncios, ciosos de 

neutralidade e de confortável isenção.  

Reconhecer as várias ordens deste silêncio é encontrar uma conjugação entre validações 

científicas e lógicas institucionais, na exacta medida em que a institucionalidade funda-se tendo 

por base construtos científicos (B. S. Santos & Meneses, 2010: 11). Daí que uma viciosa busca 

de neutralidade, ainda presente nas instituições onde o discurso da cidadania se formalizou, 

favoreça consciente ou inconscientemente normatividades colonizadoras, com as questões do 

sexo e da sexualidade como flagrantes exemplos.  

Neste mesmo quadro, não é possível silenciar as questões ligadas à diversidade sexual, por 

serem ramos particularmente complexos de sistemas opressores e limitadores; não há um 

verdadeiro exercício de cidadania sem o reconhecimento, a afirmação e, talvez mais do que 

tudo, a construção dos direitos LGBT. A construção dos direitos, porque, talvez mais do que 

afirmar categorias já existentes, mais facilmente assimiláveis por registos dominantes, se trata 

acima de tudo de deixar fluir novas palavras em nome do que ainda não (h)ouve, do que ainda 

se não deixou dizer para que uma cidade mais inclusiva e mais democrática possa florescer 
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verdadeiramente. Porque não há cidadania sem uma cidade que se queira reconstruída, dita e 

participada, aberta aos seus polimorfismos e matizada pelos seus arco-íris. Uma cidade, pois… 

onde todas as cores se misturem…, no ditado reticente do fragmento de Safo, que elegemos 

para subintitular o presente texto. 

2. SINGULARIDADES: ONDE TODAS AS CORES SE MISTURAM. 

«Quand elles se réveilleront d`entre les morts, d`entre les mots, d`entre les lois»…  

Hélène Cixous 

Em palavras dignas de revisitação, e não sem ironia, Foucault comenta: 

“Mas se a identidade se torna no problema maior da existência sexual, se as 
pessoas pensam que devem «desvendar» a sua «identidade própria» e que esta 
identidade deve converter-se na lei, no princípio, no código da sua existência; se 
a questão que põem perpetuamente é: «Esta coisa é conforme com a minha 
identidade?», então penso que regressarão a uma espécie de ética muito 
próxima da virilidade heterossexual tradicional” (Foucault, 2001: 1558). 

Entre a crítica ao apego identitário, digna de uma verdadeira transição paradigmática, e o 

alerta para as suas consequências, Foucault associa a sobrevivência do heterossexismo à 

preponderância do viril. A virilidade subsiste no princípio identificador, sendo ela que, em 

primeira análise, preside ao binarismo de género, como à solidez essencialista do quid das 

identidades; em última análise, este princípio é modelarmente heterossexual e amplamente 

estratificadora (Butler, 2008: 99-100). 

No seguimento desta impiedosa estratificação, com dinâmicas visíveis na história como nos 

quotidianos mais presentes, o hetero antecipa o homo, o gay predomina sobre a lésbica, o 

homem antecede a mulher, no mesmo momento em que a disciplina da identidade se sobrepõe 

ao caos das singularidades. A insuficiência das lógicas identitárias, corporizada, a título de 

exemplo, numa certa dissonância entre feminismos e estudos gays e lésbicos, vem 

materializando a urgência de uma intersecção queer (A. C. Santos, 2006: 97), na sua 

constitutiva dissidência.  

É enquanto uma „questão lésbica‟ se afirma para lá de uma centralizadora delimitação do 

conceito „Lésbica‟ – fora de uma identidade solidificada do “ser-se lésbica” como indiciadora da 

(ir)relevância política que se lhe associa (Richardson, 2000: 117) –, que um pensamento da 

singularidade se impõe, feminino e dissidente, na justa conjugação de uma cidadania sexual.  

2.1. Feminino 

Hélène Cixous identifica, na marcha temporal dos discursos dominantes e dos pensamentos 

fundadores, a constância dos pares de opostos, hierarquizados e binários. Natureza e história, 

paixão e acção, passividade e actividade são exemplos tensionais de pares resilientes e 

constantes, organizados hierarquicamente e sólidos nessa hierarquia, onde o par 

homem/mulher surge com natural evidência. A história da diferença sexual, binária e 

categorizada, ressurge na pena de Cixous com um proverbial “Ça se hiérachise” (Cixous & 
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Clément, 1975: 117), sendo que essa hierarquização organiza-se e sustenta-se na inexorável 

figura do masculino. Proporcional ao rumo do logos, o falocentrismo reforça-se ao organizar e 

prolongar a forma binária desta diferença sexual, com a oposição entre actividade e 

passividade a preterir o elemento passivo, que recaiu no papel das mulheres. A retórica 

heterossexista do passivo/activo, caracterizador da relação sexual, prolonga e adensa este 

binómio, numa fúria de classificação digna de nota. Se, como repara Cixous, todos os pares de 

oposições são pares, a relação dicotómica transporta também uma hierarquia estagnada, com 

o homem sobre a mulher, o activo sobre o passivo, numa marca que cadencia a história das 

opressões quanto à diferença sexual, mas também, como mostrou Foucault, sobre as próprias 

práticas homossexuais. Torna-se imperativa a tarefa de se (re)pensar o feminino, como toda a 

questão da diferença sexual. 

Como se demonstrou nesta mesma Revista, não é linear a ligação entre o lesbianismo (ou 

mais propriamente o activismo lésbico) e a história dos feminismos (Coelho & Pena, 2009), 

sendo até frequente, pelo menos no caso português, um relativo desencontro entre os 

movimentos feministas e o movimento LGBT (Idem, 6). Porém, os percursos de uma relação 

entre feminismos e identidades LGBT, nos seus debates, aproximações ou afastamentos, são 

reveladores quanto ao modo como hierarquias, dicotomias e estratificações se replicam no 

interior dos movimentos. Temos então o „universal “homossexual”‟ a operar como silenciador 

da mulher lésbica (Ibidem, 7), numa conjuntura herdada duma lógica binária que preside a uma 

conjuntura falocrática. Um pensar dicotómico que marginaliza igualmente a mulher lésbica 

dentro do próprio movimento LGBT (Ibidem, 7), no momento em que uma ideologia de género 

é esquecida enquanto pedra de toque das posições mais heterossexistas (N. Carneiro & 

Menezes, 2004: 126).  

Pensar (e agir) dicotomicamente é um dos factores para se agir (e pensar) 

hierarquicamente. Esta hierarquia pesa necessariamente sobre a representação do 

lesbianismo, desde logo por replicar de forma agravada uma questão que começa por ser 

genericamente feminina. A mulher, tida por elemento passivo, devém sujeito sexual (1ª 

ruptura), sexualmente activa (2ª ruptura) e capaz de se realizar sexual e afectivamente com 

outra mulher (3ª ruptura), em claro desfavor do que se considerou como pólo dominante. Daí 

que, com Butler, possamos perguntar ironicamente se a sexualidade lésbica “se pode 

classificar como sexo no discurso público hegemónico” (Butler, 1993: 93). É este mesmo 

padrão que agudiza o reconhecimento de uma “matriz heterossexual” sedimentada, aos olhos 

de Butler, na naturalização morfológica dos órgãos sexuais, essencializando-se a relação física 

heterossexual de acordo com uma espécie de correspondência anatómica e dialéctica entre 

pólo positivo e pólo negativo. No corpo e na sua visão tradicional, numa espécie de rumo 

paralelo ao progredir dualista de uma modernidade cartesiana, ainda presente na dialéctica de 

Hegel e invadindo a contemporaneidade, os órgãos sexuais envolvem-se como se fossem 

pares de contrários – harmonias dialécticas sinfónicas e sincrónicas, encaixáveis e 

complementares, seriamente hierarquizadas e definidas.  
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Admitindo-se a espécie de fraternidade estabelecida entre a organização dialéctica do 

pensamento e a garantia de fortalecimento do androcentrismo, obrigamo-nos à tarefa de, no 

dizer de Cixous, “contar todas as histórias de outra maneira” (p. 119), sendo esta outra maneira 

irredutível a um binarismo que, mesmo se invertido
1
, fortalece a centralidade criada pelo 

organizador da conjuntura. Sair da história das oposições é também sair da história de uma 

centralidade hegemónica, cuja presença e consequência está à vista, mesmo nas melhores 

intenções dos zeladores diligentes da civilidade e dos direitos. Não que se abdique de uma luta 

pela igualdade, mas pugnando-se acima de tudo pelo alcance de condições para que toda a 

história, na linha de Cixous, se diga de outro modo e de outro lugar. Com Cixous, redizer a 

História a partir de um exterior não doméstico nem domesticável; com Butler, deslocalizar um 

imaginário e toda uma simbólica hegemónica (Butler, 1993: 91) no sentido de uma diferença a 

construir… Com uma e com outra: dissidir.   

2.2. Dissidências 

Na indistinção de género que a palavra permite, o/a dissidente designa o que não cabe 

numa centralidade previamente delimitada. Dissidente é então todo e qualquer discurso 

subtraído dos cenários políticos, sociais e educativos, por estratégia ou por omissão, mas que 

reclama continuamente uma posição que anule o seu estatuto menor sem menosprezo da sua 

constitutiva diversidade. O direito à diferença é um direito irredutível a cenários de igualdade 

construídos por um(a) só: um só centro e uma só lei. Falar-se de cidadania sexual é menos 

tratar duma ramificação do que laborar numa reinvenção, quando o sexo, dissidente da 

centralidade da polis, se propõe engendrar uma nova política desde uma posição 

tradicionalmente periférica, como que de uma parcela maldita. 

Por parcela maldita, Bataille entende a outra face do instituído ou o que, na analítica da 

sociedade, é irredutível a todo e qualquer código, sistema simbólico ou normativo, ainda que 

pertença a essa mesma sociedade como dimensão ignota. Qualquer contestação que aqui 

nasça pertence à experiência, no seu movimento de alargamento de si, na “vontade de ir ao 

limite do possível” (Bataille, 2002: 24). Há em todo o movimento – cultural, cívico, educativo, 

público ou privado – gerado nesta parcela uma espécie de ligação responsável com um ou 

vários silêncios, no que permanece irrepresentável no silêncio. É esta impossibilidade de 

representação um dos limites de qualquer identificação rígida, centralizadora e ciosa da sua 

concretude identificadora, no que permanece como uma das discussões a ter em torno do cariz 

emancipador da palavra „identidade‟. Uma impossibilidade que, atravessando os movimentos 

identitários, marca também e ao mesmo tempo a emergência da sua tomada de posição. Como 

se, paradoxalmente, houvesse que respeitar os limites da representação do silêncio, da 

invisibilidade, sem descurar o seu brado e a sua exposição. Em nome da justiça, é necessário 

                                                 
1
 Como escreve a este respeito Irigaray, numa aguda crítica aos mais tradicionais feminismos de oposição 

e ao que deles subsiste: “[…] if their aim [das mulheres] were simply to reverse the order of things, even 
supposing this to be possible, history would repeat itself in the long run, would revert to sameness: to 
phallocratism. It would leave room neither for women's sexuality, nor for women's imaginary, nor for 
women's language to take(their) place” (Irigaray, 1985: 33) 
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fazer-se ouvir o silêncio, não sem exprimir ao mesmo tempo uma certa reserva suspeitosa: 

para com uma espécie de culto da „identidade‟ e do „identitário‟, da „comunidade‟ e do 

„comunitário‟. Será necessário, por conseguinte, reconhecer e sublinhar toda a afirmação que 

se sobreponha ao silêncio que, a todos os níveis – desde o cultural, ao educativo, ao artístico, 

passando pelo institucional e sócio-educativo – rasurou direitos e identidade(s) LGBT, estando 

ao mesmo tempo atento à tentação de um certo “narcisismo das minorias” (Derrida & 

Roudinesco, 2005: 31), centralizador e solipsista na sua expressão identitária.  

Esse narcisismo, resultando do referido cultivo solidamente cristalizador da identidade, mais 

não faz do que prolongar, ainda que invertendo, lógicas e leis binárias, dialécticas, duais e 

oposicionistas, numa prioridade dada ao discurso de uma política de igualdade.
2
 Para lá de um 

posicionamento igualitário, nos seus riscos de uniformização homogeneizante, do que se trata 

aqui é de garantir a dissimetria inerente a todas as diferenças, diversidades, sexos e 

sexualidades, em nome da policromia para que nos apela o fragmento de Safo. Aqui, vemos a 

interpelação de uma cidadania, crítica no seu gesto plural, e inclusiva, na sua policromia 

sexual, face a uma outra cidadania, para quem uma neutralidade travestida ainda assim 

imperou, desviando dos terrenos da polis a emergência da diversidade sexual. Apelando-se, na 

voz fragmentária de Safo, à intensidade crítica dessa cidadania a construir, tratamos 

essencialmente de pluralizar, nos movimentos sociais como nos mais formalizados discursos e 

práticas cívicas, formas de se quebrar registos injustos de silêncio e estratégias de 

silenciamento. Porque, como nos sugere Derrida: 

“Nenhum discurso monológico – e por isso entendo aqui monossexuado – pode 
dominar, numa só voz, num só tom, o espaço desta penumbra” (Derrida, 1992: 
114) 

Relacionais, as cidadanias, num plural exigente e fluido nessa exigência, abandonando uma 

neutralidade silenciadora, não apenas deverão ser sexuadas como diferentemente sexuadas. 

O que, no questionamento provocador de Derrida, se afirma “para lá da oposição 

feminino/masculino, para lá da bissexualidade, como da homossexualidade, que recaem no 

mesmo?”
3
 Para lá, deslizando-se ou dissidindo para uma sedutora indeterminação, marcada 

sexualmente no “corpo de cada «indivíduo»”, atravessando-o, dividindo-o, multiplicando-o, 

“seja ele classificado como «homem» ou «mulher» de acordo com os critérios em uso” (Idem, 

115). No rastro de uma “coreografia incalculável”, polifónica e polimórfica, do que aqui se trata 

é de “assinaturas sexuadas”, numa democracia e numa cidadania que se não deixaram ainda 

dizer. 

                                                 
2
 Sem se esquecer as conquistas inegáveis alcançadas por esta política de igualdade, entre as quais 
temos o recente exemplo da lei de acesso ao casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. A posição 
que aqui defendemos, longe de invalidar estas conquistas, preocupa-se essencialmente em prolongá-
las para além de uma política de igualdade, numa salvaguarda das diferenças e dos seus direitos 
irreprimíveis. 

3
 Não só nem essencialmente por irem dar ao mesmo, isto é, encaixando ou reforçando uma posição 
falocêntrica, heterossexista ou hegemónica, mas também por se fundarem no Mesmo de uma 
mesmidade, ipseidade ou centramento num Mesmo: excluindo a alteridade aneconómica do Outro.  
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CONCLUSÃO: …ONDE TODAS AS CORES SE MISTURAM… 

Fora de regime, para lá da circunscrição das leis e das fronteiras – de género, de estado, de 

sexo ou de qualquer outra ordem e natureza – existe o colorido de uma promessa democrática, 

cujo brilho subsiste no coração de qualquer democracia que mereça o seu nome. Puxando um 

fio de leitura platónica, Derrida lembra-nos precisamente a “beleza colorida da democracia”, “a 

mais bela (kalliste), a mais sedutora das constituições (politeion)”, na diversidade da sua 

policromia (Derrida, 2009: 76-77). Uma matização variável está em causa, no labor de uma 

acepção democrática não garantida, exterior a qualquer cidadania amuralhada e ferreamente 

legislada ou solidamente identitária, pelo seu “carácter mutante, variável, inconstante, 

complicado também, obscuro por vezes, equívoco” (Idem, 77).    

Estamos então aí, onde todas as cores se misturam, sem tentação metamórfica e sem 

deriva uniformizadora. O arco-íris, símbolo transfronteiriço de causas e reivindicações, como 

padrão de boas vindas à diversidade LGBT, revela-se aqui duplamente pertinente: na 

expressão de uma democracia de muitas vozes, excedente face a uma plana igualdade e ao 

centro sólido de uma só identidade. Expressa esse arco-íris uma pluralidade que não abdica de 

si mesma, ainda que partilhe a curvatura de uma mesma abóbada, e mesmo que no coro de 

um desejo partilhado de transformação. A busca de uma expressão lésbica, neste sentido, 

proclama uma outra cidadania democrática, uma cidadania sexual, atenta à voz feminina, 

sexualizada, empoderada, que reveladoramente ficou em segundo plano no percurso da 

história. Incluindo, como se constata, da história das afirmações gay em prol dos direitos 

sexuais. O curso específico destas hierarquizações, juntamente com o progressivo redesenhar 

do padrão heteronormativo dominante, exigiria uma atenção mais cuidada e mais dirigida à 

exposição dos estudos gays e lésbicos face ao pensamento queer (Cascais, 2004), que 

deixaremos para outra ocasião. 

À ideia segundo a qual a cidadania, na sua plena formulação, não tem pertença institucional 

exclusiva deve corresponder o alcance de uma diversidade irredutível. O encontro com uma 

cidadania sexual, no espectro abrangente que lhe pretendemos imprimir, deve então implicar 

deslocações que, mesmo na sua pontual tradução institucional, recusem ancoragens 

exclusivas, ao implicarem “uma linguagem totalmente nova, uma revolução cultural” (Corrêa, 

Petchesky, & Parker, 2008: 4-5). A novidade desta “nova linguagem” residirá, também, no facto 

de ser gerada das margens para o interior, proferida dos lugares onde outrora habitava apenas 

o silêncio. Um silêncio colorido, matizado, policromático pois; mais vivo na sua urgência, 

quando a actualidade nos surpreende com o agravamento do ataque e secundarização de 

direitos, em nome de espectros económico-ideológicos da mais descolorada lividez.   
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