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RESUMO  

Em muitos países europeus e na América a conquista de direitos conjugais e de parentalidade parece 

deixar como único trabalho ao sujeito político lésbico a luta contra a lesbofobia através da maciça 

visibilização das vidas lésbicas. No entanto, muitos denunciam o carácter homonormativo destas 

conquistas. Este artigo tenta contribuir para uma visão crítica das visibilidades lésbicas denunciando as 

armadilhas das visões minoritárias heteronormativas. 

As visibilidades lésbicas devem ser activamente não heteronormativas/homonormativas, na esteira dum 

sujeito lésbico em devir ou duma mestiçagem sexual que tem apenas carácter transitório, uma vez que 

deixam de existir os valores heteronormativos que criavam a (hetero/homo)sexualidade (enquanto campo 

específico da experiência humana). O centro desta proposta universalista é o carácter kantianamente 

autónomo do sujeito encorporado, no sentido em que é um sujeito que cria e se submete a contratos por 

ele negociados/argumentados, também no que diz respeito ao sexo, género, prática sexual/afectiva e 

parentalidade. 
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1. INTRODUÇÃO 

Em muitos países europeus e na América a conquista de direitos conjugais e de 

parentalidade parece deixar como único trabalho ao sujeito político lésbico a luta contra a 

lesbofobia através da maciça visibilização das vidas lésbicas. No entanto, muitos denunciam o 

carácter assimilacionista e heteronormativo destas conquistas, produzindo mesmo uma 

homonormatividade. Este artigo tenta contribuir para uma visão crítica das visibilidades 

lésbicas denunciando as armadilhas das visões minoritárias heteronormativas. 

2. TO THE 80'S AND BACK – QUE VISIBILIDADE LÉSBICA AFINAL? 

2.1 “Especificidade lésbica” - armadilhas minoritárias e maioritárias 

Ao contestar a identidade como essência, e logo destino, Sartre abre a porta para a 

afirmação de si como liberdade. Em Saint Genet, comédien et martyr (1952), Sartre considera 

que Genet inventa o homossexual como sujeito, um sujeito que, ao afirmar a sua liberdade, 

escapa ao olhar do outro, à vergonha. 
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Nas palavras de Éribon (1999) os homossexuais podem representar-se como um sujeito 

colectivo. Esse colectivo não nasce do facto de existirem características identitárias comuns 

mas sim do facto de todos estarem sujeitos a um mesmo tipo de violência simbólica: « Não é 

menos verdade que há um tipo particular de violência simbólica que se exerce sobre aqueles 

que amam o mesmo sexo que eles, e que os esquemas de percepção, as estruturas mentais 

que suportam esta violência (…) são aproximadamente as mesmas em todo o lado, pelo 

menos no mundo ocidental, e foram-no ao menos no decurso do século e meio que acaba de 

decorrer.1 », p. 17/8. Esta violência simbólica tem a sua concretização fenomenológica na 

experiência da injúria. A experiência da injúria é principalmente a experiência duma dissimetria 

no equilíbrio social dos discursos (dum privilégio epistemológico, como já tinha assinalado 

Sedgwick): « Um gay aprende a sua diferença sobre o choque da injúria e dos seus efeitos 

(…). A « nomeação » produz uma tomada de consciência de si mesmo como um « outro » que 

os outros transformam em « objecto ». (…) A injúria é então simultaneamente fiscalização e 

despossessão », p. 30. O autor considera que Butler foi a autora que chamou inicialmente a 

atenção para a profundidade do poder deste desequilíbrio: « No princípio do livro que 

consagrou à « injúria verbal » (hate speech), Judith Butler interroga-se sobre a questão de 

saber se o ser social dos indivíduos não está fundamentalmente dependente da possibilidade 

de ser objecto da palavra de outro, antes mesmo desta ser efectivamente expressa. Não 

existimos porque somos « reconhecidos » mas porque somos « reconhecíveis » », p. 88. 

Em consequência « (…) é a ordem social e jurídica que já constitui os « homossexuais » 

num « colectivo »(…).", p. 115. Um colectivo de subjectividades inferiorizadas : « A 

subjectividade gay é consequentemente uma subjectividade « inferiorizada », não apenas 

porque ela encontra a situação inferior feita aos homossexuais na sociedade, mas sobretudo 

porque é produzida por ela (…). », p. 91. 

Na esteira de Sedgwick Éribon considera que o domínio daquele que operacionaliza o 

código heterossexual dominante, é um domínio epistemológico: « Ele está em posição de 

dominação « epistemológica », uma vez que tem nas suas mãos as condições de produção, de 

circulação e de interpretação do que se pode dizer sobre tal gay em particular, e dos gays em 

geral, mas também as condições de reinterpretação e de resignificação de tudo o que os gays 

e lésbicas podem dizer de si mesmos e que é sempre susceptível de ser anulado, 

desvalorizado, ridicularizado, ou simplesmente reduzido ao estado de objecto pelas categorias 

do discurso dominante. », p. 86/7. Esse domínio estende-se até ao  "natural" silenciamento da 

questão num movimento que foi apelidado por Sedgwick (1993) "privilégio de desconhecer" : “E 

no entanto a (…) recusa em ouvir (…) um coming out como um discurso público autêntico ecoa 

na resposta fria dada a muitos actos de coming out: «Está bem, mas porque pensaste que eu 

quereria saber sobre isso? », p. 47. Aparentemente, pelo menos enquanto quiserem falar 

apenas de si, não existe hipótese de sair desta dissimetria epistemológica, o que Éribon traduz 

assim: "O “colectivo”, é a unidade passiva, constituída pela história objectivada, dum conjunto 

                                                 
1
 Todas as traduções são da autora. 
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de indivíduos. É uma unidade sofrida.”, p. 192. É a famosa questão-título duma obra de Spivak 

“Can the subaltern speak?”. 

Éribon considera que sim, que há hipóteses duma re-apropriação do discurso. Se há lugar a 

um mundo homossexual ele deve ser « (…) uma invenção, individual e colectiva, de si 

mesmo », p. 45. Resta saber se esta invenção deve re-significar a figura da homossexualidade 

ou se deve incluir a homossexualidade noutras vivências/diferenças mais pregnantes. 

Essa invenção inicia-se pela visibilidade, uma visibilidade de que todos beneficiam: "O efeito 

de liberdade instaurado pela visibilidade homossexual estende-se provavelmente mesmo até 

aqueles que não participam nesta « cultura » (…). », p. 48. Éribon parece vislumbrar a ideia 

que o processo de re-significação deve ter consequências universais, deve dirigir-se à 

emancipação de todos, no entanto, não prossegue criticamente este caminho, não questiona 

que visibilidade pode ser de facto emancipadora de todos e que visibilidade reforça apenas a 

heteronorma. Éribon cai na armadilha heteronormativa ao considerar exclusivamente os 

privilégios da heterossexualidade: "Há seguramente uma “melancolia” especificamente 

homossexual (melancolia deve aqui entender-se no sentido psicanalítico de trabalho de luto 

jamais terminado e impossível de terminar que marca, segundo Freud, o processo de formação 

do “eu” através das identificações recusadas). (…) A melancolia derivaria do luto impossível de 

realizar ou terminar do que a homossexualidade faz perder aos homossexuais, a saber os 

modos de vida heterossexuais, simultaneamente recusados e rejeitados (…) mas cujo modelo 

de integração social continua a assombrar o inconsciente e as aspirações de muitos gays e 

lésbicas. », p. 60. Éribon não se interroga quais poderão ser os privilégios de algumas vidas 

homossexuais, parte sempre duma visão totalmente negativa do viver homossexual. 

A conclusão deste fechamento na re-significação de si é grave: a abertura que Éribon 

reconhece dever permanecer na identidade homossexual resulta do inacabamento do luto 

heterossexual, e não dum movimento autónomo. 

Esta falta de ambição política, esta dificuldade em ultrapassar o trauma, faz com que Éribon 

leia mal Foucault: « Foucault, (…) regressará a uma concepção mais próxima do que Eve 

Kosofsky Sedgwick chama a tradição « minoritária », uma vez que desenvolverá a ideia duma 

« cultura gay » a criar, o que significa dizer que a sexualidade dos indivíduos tece entre eles 

laços de pertença colectiva aos quais convém dar uma fisionomia, contornos, um conteúdo que 

está por inventar e que não estão prescritos ou definidos à partida.», p. 177. Para Éribon 

parece bastar que essa cultura gay não seja nem assimilacionista, nem separatista, não se 

interrogando porque tem de continuar a apelidar-se de gay : “Mas esta concepção “minoritária” 

de Foucault (…) não é nem “separatista” nem “assimilacionista”. A “cultura gay” para a qual faz 

votos não é “assimilacionista” porque ele concebe-a precisamente como aquilo que permitirá 

contornar e desestabilizar as instituições da ordem estabelecida. Ela não é “separatista” uma 

vez que entende produzir as transformações culturais e sociais que podem dirigir-se 

igualmente aos heterossexuais que sufocam sobre os grilhões da normalidade.”, p. 177/8. 

De facto Foucault (1981) afirmou que “Outra coisa de que devemos desconfiar é da 
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tendência para transformar a questão da homossexualidade no problema « Quem sou eu? 

Qual é o segredo do meu desejo?». Talvez fosse melhor perguntar-se: « Que relações podem 

ser, através da homossexualidade, estabelecidas, inventadas, multiplicadas, moduladas? » (…) 

Devemos então esforçarmo-nos em tornarmo-nos homossexuais e não obstinarmo-nos a 

reconhecer que o somos », p. 163, frisando que  «Ser gay, é, creio, não identificar-se com os 

traços psicológicos e com as máscaras visíveis do homossexual, mas procurar definir e 

desenvolver um modo de vida. », p. 165. Mas quem são estes que devem devir ? Não 

necessariamente só os homossexuais. E que resulta daí? Uma nova cultura gay mas apenas 

no sentido dum devir homossexual de e para todos, duma perspectiva universal, se bem que 

vazia à partida, absolutamente nada minoritária nos resultados, apenas no processo. 

Conforme salientam Deleuze e Guattari o devir ou processo minoritário é aquele que faz 

avançar a história; no entanto, as minorias não se podem deixar reterritorializar como estado 

mas sim como uma linha de fuga que reconfigura aquilo do qual se desvia. “Não é a rapariga 

que devém mulher, é o devir-mulher que faz a rapariga universal; não é a criança que devém 

adulto, é o devir-criança que faz uma juventude universal.”, p. 352. Para isso há que distinguir 

minoria de processo minoritário: “Os judeus, os ciganos, etc., podem formar minorias em tais 

ou tais condições; não é ainda suficiente para lhes fazer devires. Reterritorializa-se ou deixa-se 

reterritorializar sobre uma minoria como estado; mas desterritorialliza-se como devir.”, p. 370. 

Trata-se de avançar por entre velhas oposições: “Uma linha de devir não se define nem por 

pontos que ela ligue nem por pontos que a componham: pelo contrário, passa entre os pontos, 

só cresce pelo meio e foge (...)”, p. 372 [itálico dos autores]. “O devir é uma anti-memória.”, p. 

373 [itálico dos autores]. 

Éribon parece não conseguir perceber igualmente a força emancipatória universal do que 

diz Sedgwick quando afirma que a epistemologia do armário, que constitui a 

homossexualidade, não é uma particularidade mas sim um traço, pelo menos da cultura 

ocidental em geral, uma determinada linha de fuga: “A epistemologia do armário também foi, no 

entanto, e numa escala muito mais vasta e com uma inflexão menos honrosa, exaustivamente 

produtiva da cultura ocidental e da história em geral. ”p. 46. E ainda: “Quero defender que 

muita da energia de atenção e demarcação que foi dispensada à volta das questões da 

homossexualidade desde o final do século dezanove, na Europa e nos Estados Unidos, foi 

impelida pela relação claramente indicativa da homossexualidade com mapas mais vastos do 

secretismo e da revelação, do privado e do público, que foram e são criticamente 

problemáticos para as estruturas de género, sexuais e económicas da cultura heterossexista 

em geral, mapas cuja potenciadora mas perigosa incoerência se tornou opressiva e 

duravelmente condensada em certas figuras da homossexualidade. “O armário” e o “coming 

out”, agora presentes em todo o tipo de frases para o cruzar e recruzar de quase todas as 

linhas de representação politicamente carregadas, foram as mais graves e magnéticas dessas 

figuras.” p. 47/48. O que isto significa é que recusar a lógica do armário pode ajudar a mudar 

toda a cultura, e não só a homossexualidade. No entanto, não basta para isso re-significar o 

“segredo aberto” ou “armário de vidro” porque trata-se de tornar visível um segredo que é 



LES Online, Vol. 2, No 1 (2010) 

29 

 

institucionalmente ignorado, não uma simples ignorância: “Na apresentação teatral duma 

ignorância já institucionalizada nenhum potencial transformativo se deve esperar encontrar.”, p. 

52 [itálico da autora]. Sedgwick reconhece claramente que fazer o jogo minoria/maioria é uma 

armadilha, detectável em alguns paradoxos: “Pois seguramente, se bem que paradoxicamente, 

é a insistência paranóica com a qual as barreiras entre “o homossexual” (minoria) e “o 

heterossexual” (maioria) são fortificadas, neste século, por não homossexuais, e especialmente 

por homens contra homens, que mais diminui a nossa capacidade para acreditar no 

“homossexual” como uma categoria discreta não problemática de pessoas.”, p. 55. E também: 

“(...) uma incoerência radical e irredutível [da definição sexual no discurso moderno ]. Defende 

a visão minoritária que há uma população distinta de pessoas que “realmente são” gays; ao 

mesmo tempo defende as visões universalizantes de que o desejo é um poderoso solvente 

imprevisível de identidades estáveis; que aparentemente as pessoas e objectos de escolha 

heterossexuais são fortemente marcadas por influências e desejos do mesmo sexo, e vice-

versa para as pessoas aparentemente homossexuais; e que pelo menos a identidade 

masculina heterossexual e a moderna cultura masculinista podem requerer para a sua 

permanência um arcar de culpas cristalizado do desejo masculino pelo mesmo sexo que está 

disseminado e é em primeiro lugar interno.”, p. 56. Ou seja, “A luta de grande dispêndio de 

energia e aparentemente estática entre visões minoritárias e maioritárias da definição 

homo/heterossexual não é, também, a única grande armadilha conceptual.”, p. 57 [itálico da 

autora]. 

Torna-se progressivamente claro que só reconhecendo e ultrapassando as categorias que 

estão por detrás da criação da minoria chamada homossexualidade pode essa 

homossexualidade reconhecer-se como parte dum processo minoritário com ambições 

universalizantes em curso. Foi isso que bem percebeu Monique Wittig. 

“Um texto escrito por um autor minoritário só é eficaz se consegue tornar universal o ponto 

de vista minoritário, se é um texto importante. », p. 64. A proposta dum sujeito lésbico universal 

é o correspondente político deste projecto literário, mas é também uma aposta de 

sobrevivência política individual: “Não há luta possível para alguém privado duma identidade, 

nenhuma motivação interna para lutar, pois que, embora possa lutar apenas com outros, em 

primeiro lugar luto por mim.”. p. 16. Este sujeito Wittig não é no entanto uma identidade ou 

indivíduos concretos mas sim um movimento de des-identificação com o sistema político sexual 

dominante, o sistema político da heterossexualidade (ou heteronormatividade como hoje lhe 

chamamos). “Consequentemente uma lésbica tem de ser outra coisa, uma não-mulher, um 

não-homem, um produto da sociedade, não um produto da natureza, pois não há natureza na 

sociedade.” p. 13 [itálico da autora]. “As lésbicas não são mulheres.”, p. 32. Wittig aponta duas 

estrututras políticas fundamentais deste sistema político a serem combatidas pelo sujeito 

lésbico ou excêntrico, como lhe chamou De Lauretis: a dominação da classe dos homens sobre 

a classe das mulheres (a que Colette Guillaumin chamou a sexatura, e a que hoje chamamos o 

sexismo machista e dualista) e a fixação erótica falogo-cêntrica (a que Preciado chamará a não 

transitividade dos significados sexuais que deve ser desconstruída através duma 
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godotectónica). 

Ainda Wittig: “Todos os escritores minoritários (que estão conscientes de o ser) entram na 

literatura obliquamente, se assim o posso dizer.”, p. 62, ou seja, como referiam Deleuze e 

Guattari, é preciso avançar entre. Daí que também para Wittig seja fundamental evitar a 

territorialização: “Escrever um texto que tenha a homossexualidade como seu tema é um jogo 

de azar. Corre o risco de a todo o momento o elemento formal que é o tema sobre determine o 

sentido, monopolize todo o sentido, contra a intenção do autor que quer acima de tudo criar um 

trabalho literário. Consequentemente o texto que adopta esse tema vê uma das suas partes ser 

tomada pelo todo, (…) e o livro torna-se um símbolo, um manifesto. Quando isto acontece o 

texto deixa de operar ao nível literário; é sujeito a desconsideração, no sentido de deixar de ser 

avaliado em relação com outros textos equivalentes. Torna-se um texto comprometido com um 

tema social e atrai a a tenção para um tema social. Quando isto acontece a um texto ele é 

desviado do seu objectivo inicial, que era mudar a realidade textual no qual está inscrito.” p. 

62/63. “Tomado como símbolo ou adoptado por um grupo político, o texto perde a sua 

polissemia, torna-se unívoco. Esta perda de sentido e falta de apoio na realidade textual 

impede o texto de cumprir a única acção política que podia: introduzir no tecido textual dos 

tempos através da literatura o que encorpora”, p. 63. 

Há quem, como Preciado, veja nesta ex-centricidade identitária um jogo de re-significação 

meramente linguístico. Ora Wittig afirma-se como defensora dum materialismo lésbico e tem 

perfeita noção da materialidade da textualidade e da violência, ou da linguagem como arma: 

“Quando usamos o termo sobregeneralizado “ideologia” para designar todos os discursos do 

grupo dominante, relegamos esses discursos para o domínio das Ideias Irreais; esquecemo-

nos da violência material (física) que eles realizam directamente sobre as pessoas oprimidas, 

uma violência produzida pelos discursos abstractos e “científicos” assim como pelos discursos 

dos mass media.”, p. 25. Preciado critica também um eventual fechamento não queer do sujeito 

Wittig que já vimos não ser verdade. Por fim Preciado desvaloriza o valor contra-sexual de Le 

Corps Lesbien (Wittig, 1973). 

Preciado considera pois que Wittig se ficou demasiado pela literatura, mas é a mesma 

Preciado que, em Manifeste Contra-Sexuel, tinha afirmado que a leitura do biológico como um 

sistema comunicativo de inscrição deriva da noção aristotélica de “organon”: “Um “organon” é 

uma tecnologia textual de codificação-descodificação. Duma certa maneira, é a prótese (…) e 

não o “órgão” vivo que é fundador do “organon”., p.115/116. Isto implica que enquanto lugar de 

inscrição o órgão tem que ser antecedido por uma gramática, uma prótese tecnológica, que 

estabeleça possibilidades significativas dessa inscrição. Isto significa que nenhum órgão existe 

ou evolui por si, nenhum órgão tem em si as suas possibilidades significativas ou 

emancipatórias – tem de ser a linguagem a possibilitá-las. 
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2.2. Da visão minoritária heteronormativa à mestiçagem sexual 

Em Borderlands/La Frontera Anzaldua propõe uma consciência mestiça como um novo mito 

capaz de quebrar paradigmas dualistas hegemónicos e criar exclusões transgressoras. É duma 

proposta mestiça que necessitamos para ultrapassar a hegemonia do paradigma 

heteronormativo, para combater um desejo universalista ocidental com outros desejos 

universalistas ocidentais, embora abertos. Esta proposta, ao contrário de Anzaldua, não se 

centra  somente na re-significação de novas metáforas mas também no diálogo entre novas 

práticas sociais e encorporações. 

É habitual considerar-se que a primeira e melhor resposta que se pode dar à 

heteronormatividade é a visibilização de práticas não heteronormativas. Não basta portanto 

visibilizar a homossexualidade, ou o lesbianismo (por exemplo através do casamento 

homossexual ou da filiação biológica dos homossexuais); é necessário visibilizar práticas que 

contrariem os principais valores heteronormativos. A visibilização do que é falsamente 

privatizado, do segredo aberto ou armário de vidro, para além de não ter potencial anti-

hegemónico por si, incorre na recusa de saber ou ver do privilégio epistemológico 

heteronormativo. 

A especificidade dos lesbianismos está na capacidade que têm demonstrado em visibilizar 

práticas não heteronormativas, provavelmente porque a lesbofobia tenta fixar os sujeitos em 

aspectos que são centrais à hegemonia heteronormativa, mais do que o faz a homofobia 

dirigida aos sujeitos percepcionados como masculinos, possibilitando assim linhas de fuga mais 

claras. 

A lesbofobia recrimina os sujeitos percepcionados como lésbicos por, ao não cumprirem a 

compulsão heterossexual natural e não estarem ao dispor sexual dos sujeitos masculinos, não 

serem verdadeiras mulheres, estatuto que só merecem os sujeitos femininos heterossexuais 

e/ou maternais, e domésticos. Por outro lado, ao recusarem uma sexualidade falocêntrica, os 

sujeitos lésbicos são acusados de não possuírem de facto uma sexualidade ou de possuírem 

uma sexualidade incompleta, cujo único valor erótico é pornográfico (exclusivamente para um 

olhar masculino). A independência sexual face ao patriarcado leva, no seu extremo, à violação 

punitiva, ou mesmo à morte. 

A lesbofobia expõe portanto a raiz sexista da heteronormatividade, mas também outros 

aspectos fundamentais, como o dualismo de género, a compulsão, o emparelhamento, o 

dualismo doméstico/público, o falocentrismo, o dualismo afectivo/sexual. 

Os lesbianismos têm visibilizado práticas que contrariam todos estes aspectos e que 

constituem a sua proposta universalista. O translesbianismo tem enfatizado o valor construído 

e transitivo do género, como também do sexo, propondo espaços de cada vez maior autonomia 

de género, como por exemplo o uso de testosterona (Preciado, Del La Grace, Pat Califa). O 

lesbianismo pró-escolha tem defendido a autonomia de escolher ou não a parentalidade, uma 

parentalidade diversificada e responsável, não necessariamente biológica, e exigindo ainda a 
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assistência médica mesmo quando não é caso de esterilidade. O lesbianismo S/M sublinha o 

carácter contratual e negociado de todos os encontros sexuais e afectivos (como muito tem 

frisado M.-H. Bourcier), contra qualquer compulsão ou implícito contratual. É também o 

lesbianismo S/M que tem sugerido imensas práticas não falocêntricas (Preciado, Bourcier, Pat 

Califa), assim como não domésticas (a ocupação ritual e/ou subversiva dos espaços públicos – 

Del La Grace). O lesbianismo poliamoroso contraria o fechamento afectivo e sexual da parelha, 

defendendo uma abertura relacional transparente, negociada e responsável. 

3. CONCLUSÃO 

As visibilidades lésbicas devem ser activamente não heteronormativas/homonormativas, na 

esteira dum sujeito lésbico em devir ou duma mestiçagem sexual que tem apenas carácter 

transitório, uma vez que deixam de existir os valores heteronormativos que criavam a 

(hetero/homo)sexualidade (enquanto campo específico da experiência humana). O centro 

desta proposta universalista é o carácter kantianamente autónomo do sujeito encorporado, no 

sentido em que é um sujeito que cria e se submete a contratos por ele 

negociados/argumentados, também no que diz respeito ao sexo, género, prática 

sexual/afectiva e parentalidade (obviamente em intersecção/interacção criativa com os scripts 

disponíveis nos seus grupos, geração, etnia, classe social, idade, etc). 
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