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TRANS IBERIC LOVE: APRESENTAÇÃO 

“QUE SE FODA O MEDO!” 

São José Almeida 

 

 

Texto apresentado por São José Almeida no lançamento do livro “TRANS IBERIC 

LOVE”, de Raquel Freire, editado pela Divina Comédia, nas instalações da editora, 

a26 de Junho de 2013 e também na FNAC de Santa Catarina, no Porto, a 26 de Julho 

de 2013. 

 

 

Boa noite 

Quero agradecer à Raquel Freire o convite para estar aqui a falar hoje. Agradeço 

também à Paula Caetano e ao Alexandre Vasconcelos e Sá, da Divina Comédia, a publicação 

deste livro e faço-o como leitora e como cidadã, pelo acto político que é esta publicação. 

Quero começar por dizer que sou amiga da Raquel Freire. A Raquel é assim uma 

espécie de minha irmã mais velha. Estar aqui hoje a falar sobre o primeiro romance da Raquel 

é para mim um prazer muito especial. E é um prazer muito especial porque é bom e prazeiroso 

perceber que as razões porque a Raquel é assim uma espécie de minha irmã mais velha são 

confirmadas por este seu primeiro livro, que é um romance de amor, que por ser um romance 

de amor é um manifesto político.  

“Trans Iberic Love” é uma demonstração de capacidade de amar, ou seja, é uma 

demonstração da capacidade de aceitar o outro, de aceitar o diferente, de aceitar o diverso, da 

capacidade de dar liberdade aos outros e de sentir liberdade nos outros. É, em suma, uma 

imensa demonstração do bom-senso e da capacidade de amar da Raquel Freire, razões 

porque de facto ela é, para mim, uma espécie de minha irmã mais velha. 

Enquanto amiga da Raquel, creio que o que disse chega para vos aconselhar a ler este 

romance, garantindo-vos que dessa leitura sairão humanamente mais ricos. E um conselho. 

Não o leiam só uma vez. Repitam a leitura. Eu já li três vezes. É assim que acontece com os 

bons livros. Deve ser lido e oferecido. É uma optima prenda de anos e de Natal. 

Eu podia calar-me agora. Já disse tudo o que de essencial há a dizer sobre “Trans Iberic 

Love”. Mas vou explicar um pouco mais porque é que este é um bom livro. E desde já quero 

salientar como é bonito de ver que a Raquel Freire não teve medo de escrever sobre 

sexualidade e sobre sexo e não teve medo de ser até escatológica. A Raquel Freire não teve 

medo das palavras. Sem querer armar-me em especialista no que não sou, nem em crítica 
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literária, e sem querer comparações que seriam como é evidente disparatadas – mas vindo-me 

à memória bons exemplos como Henry Miller e Luiz Pacheco -, é interessantíssimo ver como 

Raquel Freire consegue, com beleza e elegância de escrita, escrever palavrões e escrever 

passagens sobre sexo e sobre desejo sexual de uma intensidade crua, que facilmente 

poderiam resvalar para o mau gosto e para a banalidade ou até para a vulgaridade. 

Expliquemos então por que é que “Trans Iberic Love” é um bom livro. É-o porque é uma 

bela história de amor muito bem contada. E é uma história de amor entre Maria, portuguesa, 

mais concretamente portuense, e José, espanhol, mais concretamente catalão. Ambos 

precários, ambos com o projecto de vida de ajudarem a construir um mundo melhor, um mundo 

onde mais gente tenha espaço e condições e liberdade para procurar viver com dignidade e 

procurar assim ser feliz. 

“Trans Iberic Love” é uma história de amor intensa, de uma paixão assolapada, violenta, 

daquelas que acontecem uma vez na vida, a quem tem a sorte e dimensão humana para as 

viver. Mas é também uma história de amor pelos outros, por nós todos, pela humanidade. Uma 

história de amor que demonstra como só se vive plenamente com amor, como só nos 

realizamos no amor ao outro, a todos os outros. É por isso que o amor é a maior arma política. 

Em “Trans Iberic Love” isso mesmo é dito por José, quando numa discussão interpela um 

amigo: “Achas que o ódio é subversivo? A utopia do amor é a única que justifica fazer política.” 

(p.228) 

“Trans Iberic Love” é um manifesto político que procura dar voz, expor a defesa do amor 

sentido em relação aos que são precários. E aqui, neste romance, precários não são apenas 

aqueles que vivem precariamente porque não têm trabalho certo ou por que nem sequer têm 

trabalho. Essa dimensão sociológica e política do que é o “novo mundo velho” de exploração 

criado pelo neoliberalismo e antes dele por outros ismos, também está no romance de Raquel 

Freire, é claro. E está aqui com tudo o que é a mudança no modelo de organização sócio-

económico em torno do trabalho, com tudo o que é a alienação das pessoas de uma vida 

plena, com tudo o que é a destruição do ensino, com tudo o que é a destruição de valores 

morais e culturais. 

A defesa ética e a crítica do consumismo são de tal forma violentas e intensas neste 

romance, que podem até passar nalguns momentos por “moralismo”. Sobretudo, para quem 

considere que ser moderno e ser diferente e ser revolucionário é rasgar os princípios da “ética 

burguesa”, apenas porque é uma “ética capitalista”. E que é moderno viver como uma espécie 

de zombies andróides escravos do consumismo, seja de roupa, de casas, de acções, de 

drogas (legais e ilegais), de sexo. 

Essa dimensão quase moralista perpassa pelo romance de Raquel Freire, quer quando 

fala do que se passa nas Universidades, quer do que se passa na noite lisboeta da 24 de Julho 

ou do Bairro Alto em que crianças pré-adolescentes são introduzidas na modernidade da 

alienação, quer quando reproduz ao longo do livro as discussões que atravessam o movimento 

político queer e que se estabelecem entre os que têm uma visão mais moderada e os que têm 
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uma visão mais radical da ruptura que há a fazer com o neo-liberalismo e com a sociedade 

capitalista. 

Mas “Trans Iberic Love” é um manifesto político que vai para além do que é a dimensão 

do universo dos precários tal como eles estão caracterizados na sociedade neoliberal. “Trans 

Iberic Love” fala do que é a precariedade da vida na dimensão em que a feminista e filósofa 

Judith Butler a estabelece e conceptualiza ao longo da sua obra e que atinge a dimensão de 

título com o livro “Vida percária” de 2004 (Precarious Life: The Powers of Mourning and 

Violence). E aqui, na minha opinião, está a verdadeira originalidade ou mais-valia deste livro, 

ou seja, a sua magia e aquilo que é o seu encantamento. Assim como é aqui que fica 

determinada a sua categorização como romance queer (palavra que só surge a mais de um 

quarto da obra e que quase nem é usada). E não no facto de falar de movimentos queer, nem 

no facto de falar de transexuais e transgéneros e intersexuais (ou hermafroditas para quem se 

sentir mais familiarizado com o termo). 

“Trans Iberic Love” é um romance queer porque fala do que é o amor pelos que são 

reduzidos socialmente pela sociedade a uma vida precária, no sentido de que não têm direito à 

existência, não têm direito a terem direitos, não têm direito a serem vistos socialmente, não tem 

direito a dizerem quem são, os invisíveis, os ostracizados, os estigmatizados, os anti-sociais, 

os que estão fora da sociedade, fora da cidade, os sem espaço. No sentido em que o filósofo 

Giorgio Agamben, (1998), recupera o conceito jurídico romano de homo sacer para falar dos 

fora do mundo, dos rejeitados pelo biopoder, como ele é fixado em Michel Foucault. Conceitos 

que são desenvolvidos também pela feminista e filósofa Beatriz Preciado, que tem trabalho 

precisamente com o Movimento Queer de Barcelona, retratado em “Trans Iberic Love”. 

Estamos assim perante uma dimensão queer e butleriana do que é a política e a luta 

ética pela defesa dos direitos e da dignidade de todas as pessoas que, neste livro de Raquel 

Freire se aproxima também do que é a visão da política enquanto Cuidar e do amor enquanto 

Cuidar, que foi conceptualizada por Maria de Lurdes Pintasilgo, cuja correlação teórica com 

Butler tem sido abordada em conferências pela professora universitária de estudos feministas e 

queer da Universidade do Porto, Ana Luísa Amaral. 

E é este olhar para a vida percária, esta noção de que todos são “choráveis” e todos têm 

direito a serem chorados, é esta noção de Cuidar, que em suma é, de uma outra forma, o amor 

compaixão do cristianismo, que atravessa todo o romance de Raquel Freire. Um romance de 

amor que gira em torno de uma história sobre a paixão entre Maria e José, mas que é também 

uma história de compaixão por quem está fragilizado, por quem está vulnerável, por quem 

precisa de ser cuidado, por quem precisa que lhe seja dado espaço na cidade, direitos na 

sociedade. 

E isso, é-nos mostrado de formas tradicionais, como é a situação a que a nossa 

sociedade sujeita os velhos (a avó no lar) e sujeita os pobres (o homem que cheira mal no 

Minipreço). E sobretudo através da imensa diversidade que é o mundo desconhecido para 

muitos, o mundo invisibilizado socialmente, o mundo a quem quase toda a gente e a autoridade 
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do Estado reagem ainda com medo e logo com violência: os transexuais e os transgéneros. 

Não vou revelar pormenores da trama do romance. Mas a personagem José é um 

transgénero, nascido Eva. E aqui importa salientar como é valoroso o trabalho de Raquel Freire 

neste domínio. Não só pela forma como apresenta a história recente de uma luta política que 

permitiu que em 2010 fosse aprovada a nova lei de identidade de género em Portugal que 

reconhece a diversidade entre transexuais e trangéneros, sendo a única lei no mundo que 

permite que uma pessoa mude de nome e de identidade de género na documentação oficial 

sem ter que obrigatoriamente se submeter a operações de mudança de sexo e de ablação e 

reconstrução de órgãos genitais.  

Quero sublinhar um aspecto que pode parecer redundante para todos vós aqui nesta 

sala, mas eu não me canso de dizer coisas redundantes e faço questão de lembrar que a 

transsexualidade e a transgenia nada têm a ver com homossexualidade e que os trans podem 

ser ou não ser gays, como toda a gente. Ser gay é relacionar-me afectiva e sexualmente com 

pessoas do mesmo sexo. A transexualidade e a transgenia têm a ver com outras dimensões do 

ser humano e da sua personalidade e não têm a ver com a sua sexualidade. Os transexuais 

recusam a imagem que a sociedades lhes diz que têm em função do seu sexo ou seja dos 

seus órgão genitais e recusam essa imagem e o seu corpo em absoluto. Daí sentirem 

necessidade de operações de reconstrução de órgãos sexuais. Os trangéneros recusam a 

imagem que a sociedade lhes atribui, mas não rejeitam em absoluto os seus órgãos sexuais. 

E recordemos que de acordo com a Teoria Queer e em Judith Butler, desde que em 

1990 publicou “Problemas de Género” (“Gender Trouble: Feminism and the Subversion of 

Identity”), o binarismo de género é uma construção social, o que não tinha novidade nenhuma 

à época e era dito por todos os não-essencialismos. Mas em Butler o sexo é também uma 

construção social. E é esta dimensão de enquadramento sociológico e filosófico do próprio 

binarismo de sexo que é pioneiro em Butler e que, no final dos anos 80, vai dar outro 

enquadramento filosófico-político ao que se chama de Feminismo da Terceira Vaga e ao 

Movimento Queer que lhe está associado e que já existiam antes, ainda que de forma 

incipiente e sem este nome, que o Movimento Queer ganha da Teoria Queer, baptizada a partir 

da palavra “esquisito” (é isso que queer quer dizer) que era aplicada aos homossexuais e que 

foi reciclada por Teresa de Laurentis (“Technologies of Gender, 1987). 

Diz Butler: “O fato de a realidade de gênero ser criada mediante performances sociais 

contínuas significa que as próprias noções de sexo essencial e de masculinidade ou 

feminilidade verdadeiras ou permanentes também são constituídas, como parte da estratégia 

que oculta o caráter performativo do gênero fora das estruturas restritivas da dominação 

masculinista e da heterossexualidade compulsória.” (Judith Butler, 1990, “Problemas do 

Gênero. Feminismo e Subversão de Identidade”, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2003, 

tradução, p. 201). Não me vou alongar em Butler mas é importante frisar que com Butler a 

própria categoria de sexo passa a ser entendida como uma construção, no sentido em que é 
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socialmente que é estabelecido quais os órgãos que determinam qual sexo e é através do 

discurso social que é determinada a sexualização dos órgãos genitais. 

Ora, em “Trans Iberic Love” surge-nos a diversidade do que é o universo da 

transexualidade e a paleta de posições e de opções que a própria transexualidade e a 

transgenia contém, desde a mudança de genitais, aos tratamentos hormonais, à simples 

mudança de imagem exterior, sem operação e com ou sem tratamento hormonal. Um mundo 

que ainda vive como um submundo, ostracizado, estigmatizado. Sobre o qual a ignorância dita 

o medo do diferente. Um mundo sobre o qual se multiplicam as ideias feitas e em que a 

estigmatização conduz à auto-estigmatização, que está na origem de dramas humanos que 

muitas vezes, demasiadas vezes terminam em suicídio. Ou em assassinatos bárbaros, como 

foi o caso ultramediatizado de Gisberta Salce Junior, felizmente ultramediatizado, ao contrário 

da grande maioria dos assassinatos de trans que são ignorados ou esquecidos pela 

comunicação social. Pessoas cuja assunção da identidade é ainda hoje criminalizado em 

muitíssimos países. E que em muitos outros, à excepção de Portugal, podem mudar de 

identidade mas, para isso, são obrigados à operação de mudança de sexo, mesmo que não 

rejeite em absoluto o seu corpo. Como é o caso da personagem José. 

E é a diversidade deste mundo e das posições políticas que existem dentro do próprio 

movimento de luta por direitos dos trans que este romance espelha também. Com retratos de 

momentos que representam o quotidiano destas pessoas que são vítimas do preconceito que 

nasce do medo e da ignorância da diferença. Uma luta política que ainda não acabou, porque 

ainda está em revisão a classificação Internacional das Doenças (IC-10) da Organização 

Mundial da Saúde (OMS). E a OMS considera ainda a transexualidade uma patologia mental, 

uma “disforia de género”. 

Mas para além da questão trans, o género atravessa todo o romance. O questionar do 

binarismo de género, numa perspectiva queer, surge em relação a todas as pessoas e em 

relação as expectativas sociais e modelos sociais em que vivemos. E como é superficial e 

socialmente convencionada a imagem estereotipada do que é ser homem e do que é ser 

mulher. É quase hilariante nesse sentido a forma como o machismo autocentrado de alguns 

homens é questionado na cena da luta entre Maria e um homem pelo acesso à casa-de-banho 

pública destinada a homens, ou a cena do diálogo sobre o orgasmo das mulheres que nasce 

entre Maria e um homem com que tem relações sexuais. 

É interessantíssimo perceber ao longo do romance como o facto de José ser um 

transgénero de F/M (nasceu mulher transformou-se em homem) lhe dá espaço social e lhe dá 

respiração social. Como ele cresce do papel de género destinado às mulheres para o papel 

social de género destinado aos homens. E indicia a questão de como este espaço social 

encolhe e pode traumatizar e prender e asfixiar os transsexuais e os transgéneros (M/F). 

Por fim, há um aspecto que quero salientar. Raquel Freire consegue falar destas coisas 

todas, do amor paixão e do amor compaixão, da vida e da política, da luta e do sofrimento, da 

alegria e da dignidade. E fá-lo sem medo. No romance, aliás, surge por mais de uma vez a 
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máxima: “Que se foda o medo!” 

E fá-lo com a noção exacta de que está a escrever sobre um mundo novo, que se quer 

mais livre e com mais espaço para que todas as pessoas possam viver com dignidade e para 

que todas as pessoas possam procurar a felicidade, seja ela o que for. Com a exacta noção de 

que, como diz José, a certa altura: “- Sei que esta luta é uma longa maratona. Como todas as 

lutas pelos direitos fundamentais. Sei que vou morrer antes de ver os nossos direitos 

reconhecidos. Sei que são precisas mais de três gerações para mudar as mentalidades.” 

(P.276) E acrescenta noutra passagem: “Estou aqui para semear” (p. 384) 

Com “Trans Iberic Love”, a Raquel Freire lança mais uma semente. Agarremo-la e 

contribuamos para que possa germinar. Muito obrigada. 

 

Freire, Raquel (2013). Trans Iberic Love. Divina Comédia. ISBN: 978-989-8633-19-4 

 


