


HOMOSSEXUALIDADE E INDIVIDUALISMO

Edward MACRAE (*)

Desde meados da década de 60, a "v i da pessoal " dos membros da nossa so
N

ciedade tem se tornado cada vez mais objeto de discussoes políticas e académi-

cas, De "área menor " das ciéncias sociais , o estudo da família rapidamente Ires
r

ceu em importãncia , sendo agora considerado por alguns em pé de igualdade até

com os grandes temas tradicionais como a luta de classes.

Eli 7aretski , cujo livro "Capitalism , the Family anl Personal Life" in

felizmente ainda no é muito conhecido no Brasil , argumenta que o surgimento do

capitalismo industrial , ao destruir as formas tradicionais de vida familiar,deu

impulso a uma nova procura por uma identidade pessoal , ocorrendo fora do contex

to da divisão de trabalho . Ele argumenta que ao se romper a integração entre a

vida familiar e a forma de ganhar a subsistência , o eixo de autoridade social

deslocou-se da família para centros de poder mais distantes , o conflito entre a

sociedade e o indivíduo se agudizou . De um lado aparecia a " sociedade ", a econo

mia capitalista , o Estado , uma estrutura social sem lugar para o indivíduo; do

outro lado aparecia a identidade pessoal que jã no era mais definida por seu

lugar na divisão social do trabalho . Em oposição a uma realidade dura e aparen-

temente imutável se teria criado o mundo moderno da subjetividade . Jâ que a iden

tidade individual não podia se realizar através do trabalho ou da posse de pro-

priedade , os indivíduos passariam a sentir a necessidade de serem apreciados

"por si mesmos". A família tornou-se a princip al esfera social em que o indiví-
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fre o militante homossexual no Brasil da "abertura".
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chio poderia ter primazia. Era o único espaço que os proletários "possuiam"e den

tro dele se desenvolveu a "vida pessoal".

Na segunda metade do século passado, na Inglaterra e nos EUA, começava

a tomar forma a sociedade de consumo e promulgava-se a crença que era através

deste consumo que se chegaria realização humana. Foi nesta ëpoca também que o

trabalho infantil e feminino começou a ser marginalizado e relegado ao lar.A mu

lher agora passou a ser responsável no sô pelo trabalho caseiro, necessário ao

funcionamento da família, mas também pelos "valores humanos" dos quais se acre-

ditava que a família seria repositório, corno o amor e a felicidade pessoal e do

mëstica. 0 homem, por outro lado, ficou com a obrigaçáo básica de ganhar o sus-

tento da f ain lia,

M

A diviso da sociedade entre o mundo dos "sentimentos pessoais" e a

"produçáo económica" se integrou, assim, como a diviso sexual do trabalho. Nes

tas condições aparecia um novo tipo de família que acreditava funcionar de for-

ma desvinculada da produçáo e que enfatizava as relações pessoais de seus mem-

bros e a auto-realização através do consumismo. Mas esta "vida pessoal" não con

segue suprir um refúgio contra a impessoalidade do sistema capitalista avançado,

do qual se tornou parte to integral quanto a própria expansão geográfica Baque
w

le sistema econáTnico. Porém, esta dicotomia entre vida pessoal e produçao,levou
N

ao aparecimento em larga escala de uma nova idéia: a das relaçoes humanas e dos

seres humanos como um fim em si mesmos. Resumindo, a proletarização teria leva-

do ã subjetividade. Hoje, portanto, os aspectos "pessoais" não podem mais ser

ignorados na (IISCUSSao política e como comprovação disso surgem as atividades de

movimentos como o feminista e o homessexual que concentram seus esforços nesse

campo.

Mais divulgado entre nós, o trabalho de Louis Dumont tem se voltado pa

ra o individualismo como sistema de representaçóes dominante nas sociedades mo-

dernas. Contrastando estas com as tradicionais ou hierárquicas, onde a totalida

de social ë enfatizada ãs custas dos indivíduos biológicos, ele diz que no Oci-

dente predomina uma contínua fragmentaçao do todo social em domínios crescente--

mente autônomos. Traçando a trajetória de ascensáo dessa ideologia onde a refere

sentação da totalidade é deslocada para o indivíduo, ele destaca alguns eventos

como cruciais ã sua consolidaçáo como o Luterari'ismo, a Declaraçáo dos Direitos
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do Homem, a Revolução Industrial e a constituição do Estado burguês. A importn

cia dada a esses eventos é devida a eles significarem a entrada em vigor, em de

terminado domínio , da prevaléncia do indivíduo sobre o social.

A consolidação do individualismo corno corpo de representaçóes dominan-

tes implica em um processo de fragmentaçao continua e incessante, em uma autono

mizaçao de esferas. Franchetto et alii chama a atenção para o fato de que o fe-

minismo viria a representar mais um desdobramento dessa ideologia individualis-

ta, investindo sobre um dos domínios mais renitentes â destotalizaçáo; a famr-

lia. Embora levantando questões de natureza distinta, os movimentos de libera-

ção homossexual também se colocam ao lado do feminismo, elaborando novas identi

dades sexuais, subtraindo a sexualidade â família e a constituindo como domínio

autonomo , totalmente independente da reproduçao da especie.

A luta feminista, porém, no se restringe somente a preocupações com a

autonomia da sexualidade feminina, dedicando uma grande, se não a maior, parce-

la de seus esforços para consolidar a cidadania das mulheres. Existe uma acentua
N

da defasagem entre os processos de individualizaçao dos dois sexos .A identidade

masculina jã se encontra fortemente ancorada na esfera pública, no trabalho, na

política etc ., enquanto as mulheres só agora começam a se emancipar do domínio

exclusivo da famíli a e passam também a exigir igualdade de condições no trabalho
M

e na educaçao. Portanto o feminismo, ou mesmo a sua expressão menos elaborada

presente no senso comum das mulheres contemporâneas, abrange uma vasta gama de

questões. Mesmo ao tratar da sexualidade a nova contestação feminina no pode

deixar de levar em conta os problemas levantados pelo potencial reprodutivo de

sua prática heterossexual, o que inevitavelmente leva ã necessidade de abordar

temas pertinentes ao futuro do conjunto da sociedade. Conseqüentemente, a conso

lidação da plena individualizaçáo feminina requer um certo grau de solidarieda-

de grupai e uma identificação com mulheres oriundas de um amplo espectro social

com reivindicações mõltiplas.

Já os homossexuais , embora frequentemente agredidos em seus direitos

humanos , são menos presos a essa identidade que se revela parcial, podendo vari

ar no tempo e no espaço . Grande parte deles pode utilizar a tática do " passing"

e assegurar os seus direitos de cidadáos manipulando sua identidade deforma qua

se imr^ossivel ãs mulheres, para quem é muito mais difícil "virar homem".Para os
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homossexuais a questao se coloca de forma mais individualizante ainda e muitos
escritos ou pronunciamentos recentes têm se colocado contra a enfatização de uma

categoria homossexual, favorecendo, ao invés disso, a autonomia individual. To-'

memos como exemplos três artigos escritos por Peter Fry, Jean Claude Bernirdet
M

e Joao Silvério Trevisan.

Em um artigo publicado pela Folha de São Paulo, Fry distingue entre du

as formas de abordar a homossexualidade. Segundo ele pode--se fazer duas pergun-

tas: "Fulano é ou não é homossexual?" ou então; " Sicrana transa mulher?". Des-

ta^ duas ele prefere a segunda, pois como diz:

"A pergunta supoe que o desejo sexual para um parceiro do mesmo

sexo é apenas um aspecto das atividades da pessoa, e que qual-

quer um tem esse aspecto em potencial. Em suma, a primeira per
N N

gunta supoe que as pessoas sao homossexuais, heterossexuais ou

bissexuais, enquanto a segunda tem como pressuposto que as pes
M

soas estao circunstancialmente qualquer uma dessas coisas.....

• . • ... • • . 1 • • • • • • • • • • • . • • • • • ..... • • . • • • • .. • • . • . • • . • • • • . • .. .

N

A movimentaçao em torno da defesa dos "homossexuais" tem por

objetivo a libertação sexual, mas contribui noutro sentido, pa

ra um novo controle da sexualidade.,. Ao pressionar pessoas a

seguirem determinadas carreiras sexuais, corre-se o risco de de

sempenhar o papel de eliminar a anomalia e a ambiguidade na vi
w

da da sociedade e do indivTduo. Sao apresentadas duas opçóes

excludentes cue deixam de lado muitas outras." (Fry 1982)

Embora reconhecendo a importãncia da consolidação da categoria "homosse

xual" para combater o estigma social, ele pergunta se o conforto de um gueto bem

arrumado é tudo que se pode desejar e termina:

Four. ier sonhou com uma sociedade assim, toda divididinha em com

partimentos especiallzados.Masnáo seria possível sonhar com

um outro tipo de sociedade menos categórica? Talvez não, mas a

supressão da pergunta"afinal, de contas é ou no?", e a sua def i

nitiva substituiçao pela segunda, "sicrana (fulano) transa mu

lher (homem ) ?", poderia ser um passo , ao menos, interessante."
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Jean Claude Bernardet, discutindo a questáo de se definir ou nio como

homossexual diz que entrar numa categoria pode ser tranquilizador, mas é também

castrador:

"Homossexualidade não é privativo dos homossexuais, nem hete-

rossexualidade de heterossexuais, nem masculinidade de homens,

nem feminilidade de mulheres. Homo e heterossexual.idade náo dew

signam estados , mas formas ou possibilid ades de comportamento

extensivas ao conjunto do corpo social,envolvendo todas as pes

soas independentemente da forma especifica de sua genitalida-

de e da prática sexual a que se entregam exclusiva ou predomi

nantemente,.. A definiçáo como homo ou heterossexual remete ao

ser, â essência de um ser, idéntico a si próprio, pedra de to

que, principio central organizador e aferidor de tudo o mais.

Fissuras profundas desestabilizaram esse ser e as colmatagens

aqui e lá não convencem muito. Esse ser (aos pedaços) no se-

duz mais, nao e mais o rei de nosso imaginário, no e mais um

principio produtor de poesia. 0 que nos atrai, nos seduz,o que

vivemos hoje como principio produtor é o movimento, ofluir am
N

biguo. Antes as funçoes que o ser." (Bernardet 1982)

^i`anfo Pry quanfõ °r rdei, o r j it ttti1 õ " t`t', favor+ e@ndo um

tar" ou Um "fluir" estio, em última instância , defendendo a liberdade do indiví-

duo de ser incoerente consigo mesmo e com qualquer categorização ou essência

que o transcenda e tenda a impor limites em sua liberdade existencial.

Em um artigo onde ocorre o sugestivo intertitu1o "Contra o herói,a poe
N

eia do indivíduo", Trevisan deixa totalmente explicita a conexo entre sua ma-

nelra de encarar a homossexualidade e o individualismo:

"Pensar em formas subversoras de política significa subverter

a prõpria subversão, aquela que se institucionalizou dentro

e fora de nós: chega de modernizar o discurso das esquerdas

patriarcais, que buscam recuperar os homossexuais ãs causas

partidárias... Contra isso, as formas de realizara Utopia tal.

vez se encontrem em nós mesmos: desenvolver portanto cada um
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de nós , com nossas mais profundas especificidades de seres únicos.

Partir de nossas individualidades para transformar - porque só so

mos verdadeiramente proprietários de nós mesmos . Dar, ser o indi-

vzduo subversáo á vista : nossa infinita variedade impulsiona uma
M

invençao continua e exige o novo,.. E como a individualidade ë o

terreno do improvável, estaremos adentrando o universo da poesia

onde, ao contrario da militncia, tende-se a abolir a doutrina e

a normalidade... Quanto mais aprofundarmos nossas diferenças com

a normalidade instituída (a sociedade heterossexual compulsória),

tanto mais difícil será nos digerir. E tanto maior será nossa ca-

pacidade de virar mesa Tentemos no recriar heróis, no copi-

ar modelos ou inaugurar santos , quer sejam o Travesti Mârtir.,o Vi
N

ado Padrao ou a Grande Sacerdotisa Lesbica ... Se for preciso termi

nar, introduzo o desejo contundente : Senhores Juizes , vossa media

cridade amaldiçoou as diferenças e arquitetou a loucura. Meu deli

rio é que sou apenas o universo do meu eu, minha única l e g i t ima

propriedade . E vossa condenação não chega até lâ , graças ás deu-

sas." (Trevisan 1980)

Colocando esses artigos em seus respectivos contextos poirticos, vemos

que o interlocutor escolhido nos trés casos ë o movimento homossexual e outras

tentativas auto designadas como "progressistas " de efetuar mudanças no relacio-

namento entre. os sexos.

Entre os grupos autônomos que compunham o chamado "movimento homossexu

ai" era comum a defesa de uma especificidade homossexual . Embora nunca tenham

oficialmente tentado explicitar causas ou etiologia para acondiáo homossexual,

esses grupos partiam do pressuposto que os homossexuais eram diferentes dos he-

terossexuais ou por razões Inatas ou entgo por razões sociais e culturais, o ar

tigo de Ery foi severamente criticado por alguns militantes que consideravam qie

ele servia para enfraquecer a sua posiçáo de luta. Também entre os habituais fre

quentadores do gueto é comum a idéia que o "se assumir " como homossexual ë sim-

plesmente o reconhecimento de uma realidade pr& existente e não a criação de uma

nova categoria social. Porém é importante levar em conta aqui a relativa falta

de sucesso dos grupos em aglutinar os homossexuais , uma vez passada a euforia

nacional de miiitância polrtica de todas as espëcies que se seguiu á "abertura
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democrát 'ica" no pais. Mesmo a simples fregtiencia do "gueto" é mal vista por mui

tos que apesar de se considerarem homossexuais rejeitam a incipiente subcultura

gay. A grande variedade em estilos de vida , idade , classe social , nTvel educacio

nal, além das diferenças básicas entre homossexuais masculinos e femininos, tor

nam muito difíceis as tentativas empreendidas pelos grupos de se criar uma"cons

ciência homossexual".

Mesmo se fizermos um salto e deixarmos de lado as pr.eocupaçbes humanis
N

tas e existenciais de autores interessados em combater massificaçoes e promover
N

a poesia , voltaremos a encontrar a ligaçao entre homossexualidade e individua-

lismo . Estudando os trabalhos de Masters e Johnson que procuram aplicar princi

pios positivistas de ciéncia ao estudo da sexualidade , voltamos a encontrar are

petição do tema . Apesar de adotarem uma postura de aceitação positiva emrelação

á homossexualidade , os dois sexólogos americanos chegam ã conclusão que entre os

homossexuais predominaria o padrão de relações sexuais que eles denominam de

"minha vez, sua vez", e que nôs poderíamos chamar de "individualista", onde to-

do o foco da concentraçao sexual recai sobre a própria gratificaçáo . Segundo eles:

"Em um relacionamento homossexual comprometido , cada parceiro

retém a liberdade psicossexual de gozar por si só o intercãmbio

sexual . Por isso , é muito maior a sua liberdade de apreciação

dos aspectos subjetivos da interação s exual , sentas impor tantes

distorções inerentes na assunção, culturalmente orientada, do

casal heterossexual da responsabilidade pelo grau de envolvi -

mento subjetivo do parceiro. Esse conceito cultural de respon-

sabilidade pelo parceiro torna-se, é claro,particularmente apa
w

rente durante o coito ,.. Embora haja também as técnicasde pseu

docoito , a penetração retal e o emprego do dildo , além de opor

tunidades de masturbação mutua , trata-se de formas de interação

empregadas por uma minoria dos homossexuais comprometidos que

foram voluntários para colaborar com a investigação do lnstitu

to." (Masters e Johnson 1919:175)

Apesar de sua aparente "cientificidade", a validade dessas afirmações

ë provavelmente restrita á população especifica estudada pelos pesquisadores.Uma

rápida pesquisa feita " ad hoc" com informantes brasileiros de alta confiabilida
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de sugere urna preocupação muito maior, com o gozo ntituo, sendo o orgasmo siriu1ta

neo geralmente considerado o ideal, embora não imprescindível em uma relação ho

mossexual . Para tanto parece ser comum aqui o emprego de técnicas de estimulação

simultánea dos dois parceiros como masturbação , felação ou cunilingua mútuas ou
M /v

no caso de uma relação anal entre homens, a masturbação concomitante do agente

"passivo" pelo "ativo".

Reconhecidamente é difícil generalizar a respeito de tais detalhes da

prática sexual que indubitavelmente devem variar de acordo comas representaçes

adotadas a respeito das categorias classificatórias da sexualidade , 5e aceitar-

mos a visco de Fry ( 1982 b : 87) podemos pressupor que entre os "entendidos" que

enfatizam a igualdade dos parceiros , esta preocupação com a satisfação simultâ-

nea seria mais presente que entre aqueles que enfatizam a hierarquia dos papéis

"ativo" e "passivo".

Cm termos da própria pesquisa de Masters e Johnson , esse dado parece

contraditório pois, como veremos mais adiante , eles enfatizam o nível elevado de

envolvimento subjetivo dos homossexuais comprometidos , refletido na verbaliza

ção franca de informaçóes sobre as necessidades sexuais dos parceiros tanto no

decorrer da interação sexual quanto antes e depois dela. Apesar de tudo isso, a
N

percepçao dos pesquisadores foi a predominância do padrao "minha vez, sua vez".

Mesmo duvidando da justeza de suas concepçóes , devemos admitir a existéncia de

um vi.es cultura ; existente na sociedade que os cerca e que é suficientemente for

te para contaminar a sua ciencia, Este vis enfatizaria o individualismo impll

cito em uma sexualidade totalmente desvinculada da reprodução, do qual a pomos-

sexu a lidade e um exemplo consumado,

A própria sexologia parece ser uma cicncia individualista . Sua preocu--

pação com função sexual adequada e com o corrigimento de disfunções através de

técnicas de cunho behaviorista , dâ muito importáncia ã "performance"dos casais,

deixando de lado qualquer énfase na procriação ou considerações de natureza so-

da1 mais amplas . Escolhendo como seu objetivo principal promover o orgasmo sa-

tisfatc^rio , a sexologia combate principalmente a impotência , a frigidez, a eja-

culação precoce e a auséncia de ejaculação . Não ocorrendo disfunções desse tipo,

qualquer orgasmo parece valer a pena e os velhos tabus contra a homossexualidá

de, a masturbação, o sexo entre idosos etc, são combatidos . unia ciéncia em
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expansão e os conceitos com que opera estãosendo crescentemente veiculados corno

as novas verdades do sexo.

Entre estas destaca-se a equivaléncia em termos de funcionalidade or--

gásmica das atividades hetero e homossexuais, o que tende a atenuar cada vez rna

is qualquer diferença que pudesse ser considerada como inerente ás duas catego-

rias. Uma vez efetuada a desvinculaçáo do sexo com a reprodução da espécie, tor

na-se possível comparar os comportamentos hetero e homossexual em pê de igualda

de. Masters e Johnson constatam assim que é absolutamente clara a inexístência

de qualquer diferença estatisticamente significativa de facilidade de resposta

a níveis orgãsmicos ás técnicas estimulativas da masturbaçáo, manipulação pelo

parceiro e felação/cunilingua, entre homens e mulheres homossexuais, sexualmen-

te experientes e homens e mulheres heterossexuais igualmente experimentados.(Mas

ter e Johnson 1919:169)

Quando os pesquisadores constatam diferenças entre as performances dos

heterossexuais e dos homossexuais, a diferença favorece os homossexuais. Estes

últimos alcançariam um nível mais elevado de envolvimento subjetivo nainteraçao

sexual, sendo mais relaxados, atuando com vagar e menos direcionados á meta do

orgasmo. Entre os casais homossexuais "comprometidos" a troca de prazeres em to

dos os níveis de excitação sexual aparecia como sendo da maior importãncia, a ex

periência do orgasmo figurando somente como mais um passo na sequéncia de grati

ficaçóes, ,.1Ã os heterossexuais pareciam atuar sob uma pressão para "cumprir a ta

reta" e a maioria dos casais levava menos tempo em todo o processo, do inicio ao

fim, do que os pares homossexuais dispendiam em cada fase do incremento da ten--

sio sexual, os heterossexuais davam âs vezes a impresso de valorizarem a expe-

riéncia objetiva do atingimento da meta quase tanto como a experiéncia subjeti-

va do orgasmo (Masters e Johnson 1970:56) , Estas con9i.deraçóes se referem aos ca

sais homossexuais "comprometidos" comparados aos heterossexuais casados, os ca-

sais "designados" pelos pesquisadores tendiam a ter, tanto os heteros quanto os

homossexuais, um comportamento mais parecido, buscando atingir a descarga final

da forma mais rápida e eficaz possível (Masters e Johnson 1979;76).

Masters e Johnson tamb&m enfatizam o fato de que o relacionamento pomo
r.w

ssexual parece ser mais fâcil devido ã empatia intrassexual e a liberdade de

identificar necessidades sexuais , distraç^es, prazeres, antipatias , o que sustêm
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em níveis altos o envolvimento subjetivo dos casais homossexuais comprometidos

na interaçao sexual que tendia a ser marcada por um livre fluxo de comunicação

verbal e no - verbal (Masters e Johnson 1979:175). Devido a essa facil i dade hou-

ve vários exemplos de casos em que temores multidimensionais em relação ao de-

sempenho sexual impeliram homens e mulheres a trocarem uma orientação heteros-

sexual insegura e ansiosa por uma orientação homossexual confiante. Como dizem

os pesquisadores;

"Quando o indivíduo se encontra sob pressão para atuar sexual

mente , a interaçao intersexual obviamente apresenta uma maior

possibilidade de fracasso que a intrasexual " (Masters e John-

son 1979:184).

o próprio desenvolvimento de uma ciência como a sexologia, mais preocu
N

pada com a produção do orgasmo e da satisfação sexual individual do que coma re

produção da espêcie já pode ser tomado como um indicio importante da ênfase que

se dã hoje entre nós ao indivíduo , A homossexualidade sempre representou uma das

maneiras mais comuns e eficientes de manter a separação entre sexo e procriação

e não ê de se estranhar que hoje, quando o sexo descompromissado passa a fazer

parte da vida de urna parcela cada vez maior de membros da nossa sociedade, que

os homossexuais ocupem uma posição de pioneiros de um novo estilo de vida. Pode
N

riamos quase falar em uma homossexualizaçao da sociedade.

Hoje, dizer que alguém ê homossexual significa muito mais do que comeu

tar com quem essa pessoa tem relaçoes sexuais . Nos EUA já está muito desenvolvi

do o chamado " estilo de vida gay" que enfatiza o hedonismo , o sexo descomnromis

safio , e o consumo . Edmund White ( 1980 ) comenta sobre a "juventude eterna" dos

gays modernos , preocupados com cultura física e com o seu desenvolvimento psico

lógico . No passado a maioria da população passava quase instantaneamente da ado

lescência ( sensual, vivaz , aberta a experiências novas ) para uma maturidade opri
M

mida , sacrificada e de decadência física acelerada . Só uma minoria aristocráti-

ca conseguia escapar desta transição repentina, prolongando um pouco o período

de introspecção , namoros , egocentrismo e beleza física. Mesmo assim, este perlo

do de graça terminava pouco depois de completos os trinta anos . Como di. White,

hoje, nos Estados Unidos e especialmente entre os homossexuais masculinos, este

período de " adolescéncia " esta sendo estendido até a casa dos quarenta, cinquen
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ta e mesmo sessenta anos . Tornou-se unia #or.ma de vida. importante frisar aqui

que isso nãca ê o mesmo que dizer que os homossexuais sao "imaturos", mas somen

te que têm uma preocupação em se manterem atraentes, mais f lexíveis e abertos a

mudanças (White 1980;66)

As tendências detectadas nos Estados Unidos tambérn começam ase reprodu

zir no Brasil , especialmente entre as classes médicas urbanas e esta maior fie

xibilidade vem muito de encontro as necessidades da sociedade moderna. Esta é

presidida por grandes burocracias estatais e privadas , torna-se cada vez mais im

pessoal e sua dependéncia no crescimento econômico permanente requer um público

cada vez mais desenraizado, cujos gestos e necessidades sejam facilmente molda

veis às necessidades do momento , ora, apesar de todas as suas fraquezas, a fami

lia tem fornecido ao indivíduo um lastro de permanência , e uma base para seus va

lores . Talvez isto entre em conflito com o capitalismo de hoje , que nas grandes

cidades , não sô americanas e europêias , mas também algumas brasileiras como sáo

Paulo e Rio , enfatiza cada vez mais a importância de um individualismo consumis

ta. Dentro deste contexto pode se entender melhor porque hoje nos centros mais

desenvolvidosdo mundo o ideal da família tradicional começa a ser questionado e

passa -se a cogitar sobre o aborto livre , os veículos de comunicação de massa vei

colam as idéias de libertação feminina e o divórcio torna- se cada vez mais rota

neiro . Rapidamente a sociedade esta caminhando em direção a um modo de vida que

antes cabia somente no homossexual que, por causa de sua marginalização social,

muitas vezes era levado a um individualismo exacerbado , relevante notar que

em Nova York jâ existem bares , salóes de dança , saunas etc ., onde os heterosse-

xuais podem compartilhar do hábito de sexo descompromissado que antes era uma

marca do estilo de vida homossexual . Este fenômeno embora menos desenvolvido tam

bém ocorre entre nas,e tanto Sáo Paulo quanto Rio já têm seus "single bars".

Portanto , não é de estranhar que o homossexualismo , de repente , parece

tornar-se mais aceito , pois agora , em vez de ser uma ameaça ao sistema , ele po-

de até tornar -se um padrão a ser imitado . t claro que isto esta sendo somente co

locado como uma possível tendência, contra a qual persistem fortes barreiras so

ciais, estruturais e atitudinais,
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