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Desde meados de 1979 tern existido no Brasil, com niveis de
atividade variavel, grupos dedicados a mudar a forma preconceituosa
com que sao encarados os homossexuais e combater a sua marginalizacao. Mas da mesma forma que os outros movimentos reivindicatorios, como o feminista e o negro, que previlegiam a questao de identidade mais do que a de classe, o movimento homossexual tern sofrido uma serie de questionamentos acerca de sua validade. Uma das
dtividas frequentemente levantadas concerne ao resultado possivelmente opressivo que pode ter a atitude de seus ativistas de aceitarem
e ate exibirem com orgulho o rotulo "homossexual". 0 que se propoe
aqui a pensar um pouco sobre esta questao a luz do pensamento de
Michel Foucault a respeito da questao do poder e do "dispositivo da
sexualidade".
Ultimamente, tern-se procurado entender a sexualidade n5o Como
expressao de uma essencia humana mas como uma construcao social
que deve ser vista dentro de seu contexto historico. Como Padgug diz,
a marca distintiva da sexualidade humana e o papel desempenhado
em sua construcao pela linguagem, consciencia, simbolismo e trabaIho que, tornados como um todo sao praxis, a producao e a reproducao da vida humanar. 0 conteudo da sexualidade e fornecido, em
t ltima instancia, pelas relacoes sociais humanas, as atividades produtivas e a consciencia. A historia da sexualidade e, portanto, a his1. PADGUG, R.A. - "Sexual Matters : On Conceptualizing Sexuality in History", Radical History Review , New York 20:3, 23, 1979.
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toria de algo cujos significados e conteudos estao em urn processo
de mudanca continua. E a historia das relacoes humanas. Embora
certas atividades sexuais, pelo menos quando vistas de um ponto altamente generalizante, sejarn comuns a todas as sociedades humanas,
seus significados nao sao sempre os mesmos. Por exemplo o eroticismo dos misticos cristao nao pode ser reduzido aquele de Henry
Miller, e o ascetismo de urn monge nao e identico aquele de camponeses irlandeses que retardam seus casamentos ate uma idade relativamente avancada. Tampouco e valido igualar o comportamento homossexual da Grecia Antiga aquele de Sao Francisco hoje.
Foucault, para quem a ascensao do "dispositivo da sexualidade"
ocorreu no seculo XVIII, chama nossa atencao para a transformacao
ocorrida entao com o "sodomita", que ate entao era visto como um
mero delinquente e depois comecou a ser considerado membro de uma
especie. Antes, o que era proibido era o ato de sodomia, um termo
vago que cobria varios tipos de sexo nao-procriativo2.
Tentando esclarecer mais as bases para uma historia do homossexualismo, Weeks' examina a cristalizacao da categoria "homossexual" e situa a especulacao medica e cientifica sobre o assunto no
contexto de um processo que ocorreu no seculo dezenove e que levou
a uma diferenciacao entre os tradicionais "crimes contra a natureza".
Estes, ate entao, eram vistos de uma forma monolitica que associava,
por exemplo, o homossexualismo com a masturbacao e o use de contraceptivos. Passou-se a pensar em termos de diversos desvios cujas
etiologias foram tracadas no fim do seculo passado e no comeco deste
por autores como Krafft-Ebbing, Havelock Ellis, Hirschfeld etc. Por
outro lado, como mostrou Foucault, o aparecimento do conceito "homossexual" e tambem relacionado a classi€icacao e articulacao de urna
variedade de categorias sociais: as redefinicoes de infancia e adolescencia, a mulher histerica, o casal que adota o planejamento familiar.
O conceito tambem tem ligacoes com os debates de entao, em torno
da definicao do papel de dona-de-casa e mae. Esta concepcao nao
teria sido o simples resultado da imposicao de uma nova definicao,
2. FOUCAULT, M. - Historia da Sexualidade I - A vontade de saber , 2.a ed.,
Rio de Janeiro, Graal, p. 153, 1979.
3. WEEKS , J. - Discourse, desire and sexual deviance . Some Problems in a
history of homosexuality , In Plummer , K. The making of the modern
homosexual, l.a ed., Londres, Hutchinson , p. 76-111, 1981.
4. FOUCAULT, M. - op. cit.
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mas sim o resultado de varias pressoes e forcas e da fusao de novos
conceitos corn velhas definicoes.
Se adotarmos este ponto de vista , e rejeitarmos a nocao de uma
"essencia" ou de uma "natureza " homossexual , o movimento homossexual entao nos parece como abrigando uma importante contradicao
em seu seio. De urn lado temos o desejo expresso de se acabar radicalmente corn qualquer tipo de regulamentacao da vida sexual, enquanto por outro lado existe um rigido esforcamento de categorias.
No Somos / SP, como em todos os outros grupos homossexuais brasileiros sobre os quais tenho dados, nao se permite a participacao de
individuos que se identifiquern como "heterossexuais " e ate os "bissexuais" sao encarados corn certa reserva e suspeita . 0 GALF vai mais
alem e so admite como integrantes homossexuais femininas . Poderse-ia acusar estes grupos de estarem de fato reforcando o rotulo "homossexual ", uma forma de controle social , seja ele imposto a um
individuo por forcas sociais externas ou seja ele voluntariamente adotado. A pratica de se " assumir" encorajada pelos grupos correria
entao o risco de nao ser nada revolucionaria e o que talvez estaria
ocorrendo seria simplesmente uma acomodac_ ao de comportamentos
e sentimentos, ate entao em desarmonia corn as normas gerais, integrando-as de uma maneira mais funcional a estrutura vigente. Estabelecer-se-iam novos padroes e simplesmente rnudar-se-ia de lugar a
linha de demarcacao entre o permitido e o proibido . Aceitar-se-ia, por
exemplo, o " homossexual comportado", cujos valores e forma de vida
se aproximam bastante das dos heterossexuais mas continuaria a rejeicao daqueles personagens mais incomodos como os travestis , os pedofilos etc. Hocquenghem, urn desiludido ex-militante do grupo homossexual frances FHAR anteve urn momento em que os movimentos
feminista e homossexual , corn suas contestacoes sexuais, se imobilizarao em um novo estatuto que os meios de comunicacao do Ocidente
tratariam de massificar.
"0 desbloqueamento dos impulsos sexuais, a generalizacao do debate radiofonico sobre os segredos do desejo caminharam curiosamente passo a passo corn a reacao moralizadora e afinal de contas anti-sexo do movimento
feminista. De certo modo a "militancia homossexual" no
sentido mais amplo do termo e a unica resposta masculina ao feminino autotranscendentalista, o qual se proclama dotado de uma essencia particular. A liberalizacao
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dos costumes, a pornografia e a explosao homossexual
responde o novo puritanismo das ligas das mulheres contra a violacao. Os dois adversarios se tateiam e sao as
futuras Figuras Dominantes, prontas para entrar em acao.
Organiza-se uma nova paisagem da qual os Estados Unidos ja podem nos fornecer uma primeira imagem. A
futura ordem sexual nao esta fundamentada como algo
que exerca uma ordem repressiva sobre a Natureza. Divide racionalmente um setor liberado, aquele que se refere a um erotismo cada vez mais confessado e comercializado, praticado entre machos e urn setor protegido, mulheres que se recusam as caricias brutais, criancas postas
a salvo da sanha dos pederastas"5.
No Brasil tambem se levantam ddvidas semelhantes. Em artigo
publicado pela Folha de Sao Paulo, por exemplo, Peter Fry distingue
entre duas formas de abordar a homossexualidade. Segundo ele, podese fazer duas perguntas: "Fulano 6 ou nao e homossexual?", ou entao:
"Sicrana transa mulher?" Destas duas ele prefere a segunda, pois como
diz:
"A pergunta supoe que o desejo sexual para um parceiro
do mesmo sexo a apenas urn aspecto das atividades da
pessoa, e que qualquer um tern esse aspecto em potential. Em suma, a primeira pergunta supoe que as pessoas
sao homossexuais, heterossexuais ou bissexuais, enquanto
a segunda tem como pressuposto que as pessoas estao
circunstancialmente qualquer uma dessas coisas .......
................................................
A movimentacao em torno da defesa dos "homossexuais"
tem por objetivo a libertacao sexual, mas contribui noutro
sentido, para urn novo controle da sexualidade. Ao pressionar pessoas a seguirem determinadas carreiras sexuais,
corre-se o risco de desempenhar o papel de eliminar a
anomalia e a ambiguidade da vida da sociedade e do individuo. Sao apresentadas duas opcoes excludentes que deixam de lado muitas outras."
5. HOCQUENGHEM, G. - A Contentaca"o Homossexual, l.a ed., Sao Paulo,
Brasiliense, p. 9, 1980.
6. FRY, P. - Ser ou nao ser homossexual, eis a questao, In Folhetim, Suplemento Dominical da Folha de Sao Paulo, 10 de Janeiro, p. 3, 1982.
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Embora reconhecendo a importancia da consolidacao da categoria "homossexual" para combater o estigma social, ele pergunta se o
conforto de um gueto bern arrumado a tudo que se pode desejar e
termina:
"Fourier sonhou com uma sociedade assim, toda divididinha em compartimentos especializados . Mas nao seria
tambem possfvel sonhar com um outro tipo de sociedade
menos categorica? Talvez nao, mas a supressao da pergunta "afinal de contas a ou nao a?", e a sua definitiva
substituicao pela segunda, "sicrana (fulano) transa mulher
(homem)?", poderia ser um passo, ao menos, interessante."
Jean-Claude Bernardet, discutindo a questao de se definir ou
nao como homossexual, diz que entrar numa categoria pode ser tranquilizador, mas e tambem castrador:
"Homossexualidade nao a privativo dos homossexuais, nem
heterossexualidade de heterossexuais, nem masculinidade
de homens, nem feminilidade de mulheres. Homo e heterossexualidade nao designam estados, mas formas ou possibilidades de comportamento extensivas ao conjunto do
corpo social, envolvendo todas as pessoas independentemente da forma especifica de sua genitalidade e da pratica
sexual a que se entregam exclusiva ou predominantemente... A definicao como homo ou heterossexual remete ao
ser, a essencia de um ser, identico a si proprio, pedra de
toque, principio central organizador e aferidor de tudo o
mais. Fissuras profundas desestabilizaram esse ser e as
colmatagens aqui e la nao convencem muito. Esse ser (aos
pedacos) nao seduz mais, nao e mais o rei de nosso imaginario, nao a mais um principio produtor de poesia. 0
que nos atrai, nos seduz, o que vivemos hoje como principio produtor e o movimento, o fluir ambfguo. Antes as
funcoes que o ser"'.
Tanto Fry quanto Bernardet, ao negarem o "ser", favorecendo
um "estar" ou um "fluir" parecem estar rejeitando qualquer nocao
mais rigida de "essencia" e ate de identidade homossexual. Assim
7. BERNARDET, J. C. - Os homossexuais no momento de sua definicao, In
Folhetim , suplemento dominical da Folha de Sdo Paulo, 11 de Julho, p. 9,
1982.
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como Hocquenghem apontam para o perigo da simples normatizacao
e recuperacao do antigo "desvio" homossexual.
Embora inicialmente alguns dos grupos nao tenham tido muita
consciencia dos perigos que isso representa, hoje nao e mais justo
acusa-los de nao pensar no assunto, e o questionamento da "naturalidade" do homossexualismo se tornou corriqueiro pelo menos entre
os grupos paulistas. Isto apesar de que seus integrantes se mostrassem
um pouco perplexos a respeito das implicacoes concretas desta nova
forma de encararem sua sexualidade, e nos pianos pratico. e afetivo
continuou a predominar uma atitude de "nos e eles" ou homossexuais
versus heterossexuais. Sem duvida o mais importante trabalho dos
grupos continuou sendo a "afirmacao homossexual" (termo usado pelo
Somos/SP como parte de seu nome oficial), ou seja, a constante reiteracao publica ou privada da validade de tal orientacao sexual, alem
do apoio dado as pessoas que se identificam como homossexuais e
a exigencia que seus direitos de cidadaos sejam respeitados. Aqueles
que receiam que isto acabe simplesmente levando a calcificacao de
novos padroes sexuais chamamos a atencao para a seguinte colocacao
de Michel Foucault:
"deve-se conceber o discurso como uma serie de segmentos
descontinuos, cuja funcao tatica nao a uniforme nem estavel. Mais precisamente nao se deve imaginar um mundo do
discurso dividido entre o discurso admitido e o discurso
excluido, ou entre o discurso dominante e o dominado;
mas, ao contrario, como uma multiplicidade de elementos
discursivos que podem entrar em estrategias diferentes...
E preciso admitir urn jogo complexo e instavel em que o
discurso pode ser, ao mesmo tempo, instrumento e efeitos
do poder, e tambem obstaculo, escora, ponto de resistencia e ponto de partida de uma estrategia oposta... Ora o
aparecimento no seculo XIX, na psiquiatria, na jurisprudencia e na propria literatura, de toda uma serie de discursos sobre as especies e subespecies de homossexualidade,
inversao, pederastia e "hermafroditismo psiquico" permitiu, certamente, urn avanco bern marcado dos controles sociais nessa regiao de "perversidade"; mas tambem possibilitou a continuacao de um discurso de "reacao": a homossexualidade pos-se a falar por si mesma, e reivindicar
sua legitimidade ou sua "naturalidade" e muitas vezes den86

tro do vocabulario e com as categorias pelas quais era
desqualificada do ponto de vista medico. Nao existe um
discurso do poder de urn lado e, em face dele, um outro
contraposto... ""
De acordo com Foucault, estamos inevitavelmente emaranhados
em uma malha de micropoderes posicionados em relacoes estrategicas
entre si. Embora nao se possa pular para fora dessa rede, pode-se
procurar efetuar mudancas no posicionamento estrategico dos poderes de acordo com nossos objetivos do momento. 0 proprio Foucault,
em entrevista concedida pouco antes de sua morte, reconheceu a importancia da postura traditional dos grupos homossexuais que, baseando-se na ideia de uma identidade de natureza "essential" para
si, tem-se concentrado nos aspectos de direitos civis, entendendo a
liberacao sexual em termos de simples tolerancia sexual. Ele afirma
ser importante termos a possibilidade e o direito de escolher a nossa
sexualidade, lembrando que os direitos humanos relacionados a sexualidade continuarn a ser importantes e que nem sempre sao respeitados.
Porem seria necessario it um passo alem. Para consolidar os ganhos
recentes da militancia homossexual seria agora tambem necessario
procurar criar novas formas de vida, de relacionamentos, de amizade,
de arte, cultura etc., atraves das opcoes sexuais, eticas e politicas dos
homossexuais. Os homossexuais teriam entao nao so que se defenderem mas tambem se afirmarem tanto como identidade quanto como
forca criativa.
Nao se trata aqui da simples criacao de uma cultura homossexual
e sim de uma cultura da qual o prazer faca parte. Ele nota que durante seculos as pessoas em geral, alem dos medicos, psiquiatras e
movimentos de liberacao, sempre tern falado a respeito do desejo e
nao do prazer. Eles tem procurado liberar os seus desejos, enquanto
Foucault acha que deveriam criar novos prazeres e esperar que o
desejo viesse em seguida.
Continuando sua discussao a respeito de identidades que se formam em volta de novas praticas sexuais ele afirma:
"A identidade a titil enquanto for somente urn jogo, um
procedimento para manter relacoes sociais e de sexo/prazer que criam novas amizades. Mas se a indentidade se
8. FOUCAULT, M. - op. cit., p. 95-96.
9. FOUCAULT, M. - "An Interview: Sex, Power and the Politics of Identity", In The Advocate n.° 400, San Mateo, 7 de Agosto , p. 26, 1984.
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torna o problema da nossa existencia sexual e se as pessoas acham que eles devem " descobrir " a sua "identidade
propria " e que esta deve se transformar na lei , no principio e codigo de suas existencias ; se a sua questao perene
for: "Sera que isto esta de acordo com minha identidade?", nesse caso eu acho que eles voltarao a um tipo de
etica muito proxima da antiga virilidade heterossexual. Se
nos tivermos que nos reportar -mos a questao de identidade
tera que ser uma identidade da nossa pessoa unica. Mas
as relacoes que devemos manter conosco mesmos nao sao
de identidade, mas sim de diferenciacao, criacao, inovacao.
E muito tedioso ser o mesmo. Nao devemos excluir a identidade, se ela da prazer as pessoas , mas nao devemos concebe-la como uma regra universal"".
Entre os estudiosos da obra foucaultiana a maxima " onde ha
poder ha resistencia " ja se tornou lugar comum . Nessa entrevista ele
concorda com a ideia de que a resistencia nao a so uma negacao e
sim um processo criativo. Embora dizer "nao" as vezes seja da maior
importancia, resistir seria tambem um processo de re-criar e de mudar.
Mas como a resistencia nunca se encontra em posicao de exterioridade em relacao ao poder, ela sempre esta dependente da situacao
contra a qual ela luta. Desse modo a definicao medica da homossexualidade foi um instrumento muito importante na luta contra a intolerancia no seculo passado e no inicio do atual. Durante o auge do
movimento homossexual no Brasil (1979 e 1980) talvez se pudesse
dizer que a ideia de uma "essencia homossexual" tambem foi muito
importante para a aglutinacao de pessoas dispostas a levantar a questao. Posicoes que poderiamos chamar de "resistencia criativa", como
as de Fry e Bernardet seriam apropriadas a uma segunda fase que se
seguiria a consolidacao de conquistas no terreno dos direitos civis.
Sintomaticamente seus artigos foram publicados em 1982 ja aproveitando um espaco que talvez nao estivesse tao aberto a esse tipo de
discussao se nao fosse por toda a militancia desenvolvida pelos grupos
homossexuais nos anos anteriores, onde eles mesmos tiveram um importante papel de pioneirismo ao participarem do conselho editorial
do jornal Lampido.

10. FOUCAULT, M. - op. cit., 1984.
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