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INTRODUÇÃO 
Porventura fruto de um passado histórico em que o estreito controle dos corpos sob um regime 

ditatorial de quase meio século passou pelo adiamento dos direitos de cidadania mais 

fundamentais – entre os quais se conta o direito de expressão e associação (Bastos, 1997; Rosas, 

1994) –, o activismo lésbico português é frequentemente tratado como ingrediente de um pacote 

feito de outras letras. Para quem analisa o tema com uma lente comparativa mediante outros 

contextos geográficos, fica a ideia de que em Portugal aquilo que passarei a designar por 

lesbianismo colectivo não teve tempo, nem espaço, para fazer o seu próprio caminho de forma 

consolidada.  

Todavia, no século XXI, faz sentido recuperar a história do lesbianismo colectivo em Portugal de 

modo a sustentar uma reflexão acerca das especificidades da acção colectiva lésbica. Para os 

efeitos deste artigo, proponho uma brevíssima revisão ancorada em momentos-chave a partir da 

década de 1990, na qual situo a emergência de um movimento social no qual se inclui a acção 

colectiva lésbica. Segue-se uma reflexão acerca da visibilidade política do lesbianismo colectivo, 

vis-a-vis os movimentos feminista e LGBT (lésbico, gay, bissexual e transgénero), e seus 

respectivos legados. Por fim, discute-se a necessidade de encontrar um espaço político autónomo 

para a acção colectiva lésbica. 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 
Se o activismo se construiu entre nós enquanto fórmula colectiva, mais do que especificidade 

(pos)identitária e política, tal deveu-se a questões de necessidade estratégica, ditada pelas difíceis 

condições em que operaram historicamente os movimentos sociais em Portugal. O regime político 

ditatorial terminado apenas em 1974 mergulhou o país num clima de conservadorismo, iliteracia e 

pobreza que se traduziram, também, num atraso em matéria de reivindicação colectiva e cidadania 

sexual. Recorde-se que foi apenas com a revisão do Código Penal em 1982 que a 

homossexualidade deixou de ser criminalizada. 

Confrontado com a pressão para intervir em inúmeras frentes em défice no campo dos direitos 

sexuais e reprodutivos, a acção colectiva lésbica tornou-se parte de um movimento mais amplo, 

visando tornar-se porventura mais eficaz em termos do seu impacto político, jurídico e social. LGBT 

converteu-se assim na fórmula mais utilizada para designar direitos, reivindicações e desejos entre 
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pessoas do mesmo sexo e/ou cuja identidade de género se revê na categoria transgénero em toda 

a sua diversidade.  

Tal vocação generalista não obstou, contudo, à gradual construção de um acervo colectivo 

lésbico, pese embora o seu carácter ainda pouco consolidado. Nesse sentido, importa lembrar que 

o activismo LGBT português começou, de uma forma mais visível e continuada, justamente pela 

mão de um pequeno grupo de mulheres que, em 1990, decidiram juntar esforços e vontades em 

torno da revista Organa.1 Dessa iniciativa pioneira ficaram sementes fundamentais, contribuindo 

para o fim da vergonha, para alguma visibilidade e capacitação individual e social, e impulsionando 

posteriormente outros colectivos, entre os quais o Grupo Lilás, com uma publicação com o mesmo 

nome, após 1993.  

Em 1996 nascia o Clube Safo, cuja intervenção foi não só fundamental para as gerações 

futuras, como inédita, investindo tanto no campo da acção colectiva como na capacitação 

individual de mulheres lésbicas, através de acampamentos, almoços temáticos e demais 

actividades desportivas e culturais. O Clube Safo publicou também a Zona Livre, um boletim 

bimensal que constitui uma importante fonte de informação com um acervo diversificado incluindo 

notícias, testemunhos pessoais, poemas, entrevistas e artigos de fundo, com particular ênfase 

(embora não exclusiva) em questões respeitantes ao lesbianismo. Entre as iniciativas mais 

significativas desta associação conta-se a organização das I Jornadas Lésbicas, em 2002, e a co-

organização da Campanha Fazer Ondas, no âmbito da saúde reprodutiva, responsável pela vinda 

do barco das Women On Waves a Portugal (Duarte, 2007; Santos e Alves, 2009). Ambas as 

iniciativas contaram com elevada cobertura mediática e participação nacional e internacional.2 

Em 1998 foi criado o Grupo de Mulheres da ILGA Portugal, responsável pela publicação do 

boletim Lesbiana. 

Em 2006 a visibilidade política do lesbianismo conheceu um novo desenvolvimento, desta feita 

com a tentativa de casamento civil entre Teresa e Helena. Esta iniciativa desencadeou uma 

cobertura mediática e política sem precedentes em torno do tema do casamento, atraindo novas 

acções por parte de activistas, constitucionalistas e políticos (Vale de Almeida, 2009; Coelho e 

Cerqueira, 2009).  

Coincidindo com a entrada em gestão administrativa do Clube Safo, em 2008 foi criado o LES – 

Grupo de Discussão sobre Questões Lésbicas, visando constituir-se enquanto elemento 

catalisador de reflexão e debate sobre temas actuais relacionados com o lesbianismo. O LES 

                                                 
1 Esta iniciativa foi antecedida pelo Colectivo de Homossexuais Revolucionários (CHOR), criado em 1980, 
mas cuja existência se revelou efémera (Santos, 2005; Cascais, 2006). 
2 Mais informação disponível em http://www.clubesafo.com/Actividades/jornadas/sucesso.html e 
http://www.womenonwaves.org/set-210-en.html, respectivamente (acedido a 12/10/2009). 
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constitui actualmente o único pólo activo de intervenção lésbica exclusiva, tendo dinamizado 

diversos encontros no Norte do país sobre identidades, direitos e associativismo.3 

Em jeito de avaliação geral, é seguro afirmar que a intervenção colectiva lésbica não assume 

em Portugal um carácter episódico ou esporádico. Pelo contrário, tem sido elemento integrante do 

activismo no campo dos direitos sexuais desde a emergência de um movimento social LGBT na 

década de 1990. Todavia, também não se reconhece um patamar de visibilidade que garanta uma 

intervenção política autónoma, capaz de catapultar para a agenda de prioridades sociais, jurídicas 

e políticas temas que respeitem principalmente às mulheres e ao lesbianismo. É sobre este tema 

que versa a próxima secção. 

2. TRINCHEIRAS E (IN)VISIBILIDADE POLÍTICA LÉSBICA 
Os momentos-chave do desenvolvimento de um lesbianismo colectivo em Portugal acima 

descritos não ofereceram, contudo, a oportunidade de afirmação da acção colectiva lésbica como 

agente político fundamental. Basta considerar as mudanças legislativas operadas desde 2001 – 

após a lei das uniões de facto, a primeira a considerar questões de orientação sexual após a 

descriminalização da homossexualidade em 1982 –, para se verificar que o sentido da mudança 

tem sido mais genérico do que direccionado para a protecção de direitos específicos. Um 

importante exemplo é a lei da procriação medicamente assistida, aprovada pela Assembleia da 

República em 2006, que determina que apenas mulheres casadas ou em situação de união de 

facto heterossexual possam aceder a técnicas de reprodução medicamente assistida.4 Quando 

confrontado com a heteronormatividade e heterossexismo patentes num diploma que faz assentar 

direitos reprodutivos no estado civil de cada cidadã/ão, a justificação avançada pelo Governo 

baseou-se numa agenda de prioridades num contexto de parcos recursos (Santos, 2008), 

reforçando-se assim a premissa de que a heterossexualidade confere privilégios. Perante a 

exclusão de mulheres solteiras em geral, e lésbicas em particular, a contestação quer feminista 

quer LGBT foi difusa ou ausente, ilustrando assim a fraca mobilização em torno de direitos 

especificamente lésbicos.  

Também no campo da saúde sexual, verifica-se a ausência de campanhas estatais ou 

associativas versando a sexualidade lésbica, sendo a heteronormatividade a marca dominante de 

campanhas de prevenção do VIH/sida e de outras infecções sexualmente transmissíveis. 

Se para esta invisibilidade política lésbica contribuíram factores como o conservadorismo 

histórico e o atraso em matéria de direitos de cidadania sexual e íntima, como vimos, tal 

invisibilidade também se fica parcialmente a dever à ausência de um trabalho associativo no 
                                                 
3 Relatos dos encontros e demais actividades podem ser consultados em http://www.lespt.org/ (acedido a 
05/08/2009).  
4 Lei n.º 32/2006, publicada a 26 de Julho em Diário da República. 
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campo dos direitos exclusivamente lésbicos, de forma a afirmá-los como elementos centrais das 

políticas implementadas.  

Verifica-se, com efeito, que o lesbianismo colectivo ficou entrincheirado entre um passado de 

acção colectiva feminista no qual viu diluir a sua especificidade e um presente de acção colectiva 

LGBT perante o qual tem tido dificuldade em assumir-se como elemento paritário. Diversos 

factores contribuíram para a corrente situação de invisibilidade de uma acção colectiva lésbica 

autónoma. Desde logo, razões históricas que encontram nos 48 anos de opressão política aliada a 

um conservadorismo católico muitas das complexas amarras em matéria de direitos sexuais e 

reprodutivos que caracterizam a sociedade portuguesa contemporânea. Depois, razões 

socioculturais ancoradas no binómio público/ privado que procuram remeter a mulher para um 

papel mais domesticado e domesticizado do que assertivo e participativo. Como descreve Maxine 

Wolfe, reportando-se ao contexto Norte-Americano, “o enviesamento heterossexista levou 

principalmente à consideração das mulheres na sua relação com os homens e as crianças, 

frequentemente em modelos familiares nucleares. […] Tal viés levou a um entendimento do ‘lar’ 

como o principal local de formação identitária” (1997: 303). Daqui decorre um menor investimento 

em espaços de activismo lésbico, desde logo fragilizado pelo fraco número de mulheres 

disponíveis para a intervenção pública. 

Acrescem ainda motivos internos aos movimentos sociais, nomeadamente a mobilização de 

recursos e o perfil das lideranças. Embora longe dos dias das Daughters of Bilitis, nos anos 1950, 

com o seu apertado código de vestuário que implicava que as sócias se vestissem com roupas 

‘femininas’ (Wolfe, 1997), algum assimilacionismo feminista português decorrente da sua 

institucionalização, contribuiu para a subalternização da agenda reivindicativa lésbica (Santos, 

2007; Pena et al, 2008). Como argumento noutro lugar, a institucionalização das associações de 

defesa dos direitos das mulheres durante os anos 1990 acabou por comprometer parcialmente a 

sua autonomia por via da dependência de fontes de financiamento estatais (Santos, 2009). Como 

tal, assiste-se a um maior investimento em áreas fortes da agenda da União Europeia como a 

paridade, a conciliação trabalho/ família e o mainstreaming de género (Perista e Silva, 2006), com 

a decorrente secundarização de temas de cidadania íntima e sexual, à excepção do tema do 

aborto (Alves et al, 2009; Tavares, 2003).  

Esta falta de protagonismo lésbico no interior do próprio movimento LGBT é facilmente ilustrada 

por uma análise das lideranças deste movimento desde a sua génese. Com efeito, com raríssimas 

excepções, sempre foram homens a assumir a presidência dos órgãos de direcção das 

associações mistas ou a coordenação de grupos informais. Reconhece-se, obviamente, que 

muitos destes homens sempre apresentaram preocupações feministas, tendo sido frequentemente 

intervenientes activos em causas como a despenalização do aborto. Admite-se ainda que o 

trabalho associativo não é desempenhado apenas pelas lideranças, estando em muitos casos 
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dependente de um trabalho de bastidores levado a cabo em equipas nas quais as mulheres 

tiveram um papel central. No entanto, estas atenuantes não invalidam a invisibilidade pública da 

agenda especificamente lésbica dentro de um movimento que acabou por reproduzir, mesmo que 

involuntariamente, o sexismo dominante na sociedade portuguesa.  

Não faz parte do meu argumento enjeitar os aspectos positivos que decorreram da situação 

particular em que o lesbianismo colectivo se construiu em Portugal. Desta trincheira entre 

movimentos feminista e LGBT emergiram, naturalmente, forças que importa reconhecer. Por um 

lado, a herança feminista dotou o lesbianismo colectivo de consciência política e instrumentos de 

reflexão teórica que lhe permitem articular visões sustentadas contra o patriarcado, a dupla jornada 

e o sexismo. A componente fortemente feminista do lesbianismo colectivo português foi 

particularmente visível no envolvimento verificado em diversas iniciativas visando a despenalização 

do aborto, incluindo manifestações durante julgamentos, dinamização de debates temáticos e 

demais iniciativas. Destaque-se, a este respeito, o papel fundamental desempenhado pelo Clube 

Safo na co-organização da Campanha Fazer Ondas, que convidou o barco das Women on Waves 

em 2004, cujos impactos na mudança legislativa que se verificou em 2007 têm sido reconhecidos 

(Santos et al, 2009; Whitten, 2009).  

Por outro lado, do activismo partilhado com o movimento LGBT resultou o amadurecimento do 

pensamento colectivo anti-heteronormativo e anti-heterossexista e, igualmente importante, o 

desenvolvimento de estratégias de acção sincrética (Santos, 2008), que articulam 

simultaneamente lobby e acção directa, negociação e confronto, igualdade e diferença. Dessa 

aprendizagem partilhada resultou um movimento consolidado e eficaz, cujos impactos políticos, 

jurídicos e sociais se têm feito sentir em anos recentes. 

3. CONCLUSÃO: DA URGÊNCIA DE UM LESBIANISMO COLECTIVO 
COMO ESPECIFICIDADE POLÍTICA 

Não obstante a importância dos legados feminista e LGBT, a necessidade de consolidar 

espaços de intervenção política autónoma – i.e., de afirmar um nome que seja só seu – encontra 

justificações a nível individual e colectivo.  

A nível individual, a existência de espaços de activismo lésbico oferece oportunidades para 

visibilidade, expressão, consolidação identitária e validação sociocultural. Tal como vimos, os 

momentos-chave do desenvolvimento de um lesbianismo colectivo em Portugal são caracterizados 

pela diversidade de iniciativas, com intervenções a nível jurídico e político, mas também a nível de 

relações interpessoais. O estabelecimento e consolidação de laços entre pares é fundamental para 

a capacitação individual e colectiva lésbica, contrariando a tendência para o silenciamento imposto 

pela heteronormatividade e heterossexismo, e favorecendo a participação das mulheres na esfera 

pública.  
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No que respeita a acção colectiva, constata-se que a centralidade do papel atribuído às 

mulheres permanece adiada ao nível da liderança LGBT. Paralelamente, verifica-se também que a 

visibilidade de temas lésbicos continua marginal dentro da acção feminista dominante, cujo 

investimento em temas de cidadania íntima ou sexual se centrou quase exclusivamente na luta 

contra a penalização do aborto.  

Não obstante, grande parte dos avanços jurídicos dos últimos anos em matéria de direitos 

sexuais decorreu da acção concertada de agentes de mudança social, entre os quais se contam os 

movimentos sociais. Mas tais mudanças, como ficou demonstrado, não contemplaram ainda as 

várias especificidades dentro da fórmula LGBT. Com efeito, permanece ausente uma lei da 

identidade de género ou uma lei de procriação medicamente assistida que não discrimine em 

função do estado civil, entre outros exemplos.  

Acresce que a acção colectiva lésbica tem vindo a ser cada vez mais diluída, tendendo a perder 

a força da especificidade com que iniciou a sua caminhada autónoma nos anos 1990. Com tal 

perda, diluem-se também as possibilidades de interacção lésbica conducentes à capacitação 

individual e política de mulheres lésbicas nas gerações vindouras. 

Sob o ponto de vista dos movimentos feminista e LGBT, o investimento numa acção colectiva 

lésbica autónoma representa também uma dupla mais valia. Por um lado, o lesbianismo colectivo 

contribuirá para uma diversificação do movimento feminista, dotando-o de ‘novas-velhas’ 

preocupações e argumentos conducentes à sua renovação interna. Ao trazer para a reflexão 

feminista a crítica a um entendimento binário de género e sexualidade, o lesbianismo contribui 

assim para desconstrução do essencialismo biologista identificado por Monique Wittig (1992), na 

esteira de Simone Beauvoir, reforçando que “não se nasce mulher”: 

“[…] uma característica da opressão lésbica consiste precisamente em tornar as 
mulheres inalcançáveis para nós. Logo, uma lésbica tem que ser uma outra coisa, uma 
não-mulher, um não-homem, um produto da sociedade, e não um produto da natureza, 
porque não existe natureza na sociedade” (1992: 13). 

Ao ancorar a sua acção colectiva na mudança jurídica e sociocultural, abre-se assim o caminho 

para uma forma contemporânea de lesbianismo político5, cuja expressão em Portugal foi, até ao 

momento, muito reduzida. Não se trata, desta feita, de promover compulsivamente a exclusividade 

sexual lésbica, com o consequente separatismo ideológico daí decorrente, mas sim de garantir a 

autonomia da acção política lésbica, de forma a que a sua especificidade seja defendida enquanto 

prioritária. Tal forma de lesbianismo político seria, portanto, uma forma de praticar política 

                                                 
5 Afastamo-nos aqui da acepção original da expressão ‘lesbianismo político’, tal como entendida pelo grupo 
Leeds Revolutionary Feminists nos anos 1970, ou seja, “uma mulher que se identifica como mulher e que não 
dorme com homens” (Healey, 1994: 91). Esta forma de lesbianismo político foi também levada a cabo por 
mulheres heterossexuais nos campos de paz de Greenham Common durante a década de 1980, que 
assumiam com orgulho uma identidade lésbica (Roseneil, 2000). 
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identitária ancorada na resistência ideológica contra a heterossexualidade compulsiva (Rich, 1980; 

Schlichter, 2004). 

Por outro lado, uma intervenção política lésbica autónoma permitirá ao movimento LGBT a 

continuada reapropriação crítica de um conjunto de temas feministas, em cujas lutas tem sido, 

seguramente, um importante aliado. Acresce que a reflexão feminista mune o movimento LGBT de 

instrumentos teóricos fundamentais na denúncia e desconstrução de preconceitos com base no 

género e na orientação sexual. 

Urge, portanto, dotar o lesbianismo colectivo de visibilidade e autonomia de forma a dar 

resposta aos aspectos identificados. Tal não implica obliterar a importância da acção colectiva 

lésbica que foi, até agora, possível, mas tão-só reflectir acerca da insuficiência dos resultados 

obtidos, procurando motivos que o justifiquem e nos permitam avançar para um futuro em que o 

lesbianismo colectivo tenha, finalmente, um papel sociopolítico reconhecido. 
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