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INTRODUÇÃO

Pesquisas atuais na área da sexualidade indicam formas emergentes
tradicionais de
de relações,
o deslocamento das concepções
masculinidade e feminilidade, e o desvinculamento entre a vida
sexual e a reprodução. Apontam ainda a busca de novas relações
afetivas, de convivência e novas opções de viver a sexualidade
(Loyola, 1991).
Na década de 80, como assinala o trabalho de Loyola, houve uma
série de mudanças que provavelmente trouxeram conseqüências para o
campo da afetividadejsexualidade. A pesquisa mostra um campo
complexo de alterações sociais: a ampliação do mercado de trabalho
para a mulher; modalidades diversas de coabitação, como alternativa
ao modelo da família nuclear; reivindicações das mulheres por
relacionamentos igualitários com os parceiros; uniões "livres",
deslocando progressivamente o casamento legalizado; a opção ou não
pela gravidez, substituindo a imposição social de ter filhos; a
autonomização da sexualidade, dando lugar ao direito do sexo pelo
prazer; e o crescente número de mulheres que estaria optando por
ter filhos a despeito da não coabitação com os parceiros. Observamse, assim, alterações no sistema de reprodução tradicional e nas
relações
de
gênero,
cujas
concepções
de
masculinidade
e
feminilidade sofrem transformações,
formas de união e arranjos amorosos.

abrindo

espaços

para

novas

A partir desse referencial, apoiada em bibliografia sobre o tema
e em uma pesquisa de campo, este trabalho busca compreender a
trajetória
de
mulheres
que
privilegiaram,
em
um
período
significativo
de
suas
vidas,
os
contatos
afetivosjsexuais
masculinos
mulheres.

e,

hoje,

mantêm

relações afetivasjsexuais com

outras

A investigação etnográfica foi realizada em Belo Horizonte e
dividida
em
quatro
etapas,
sendo
a
última
considerada
complementar(*). Foram entrevistadas vinte e cinco mulheres(**). As
(*) Para construir com maior precisão minhas hipóteses de trabalho,
realizei, nos meses de janeiro e fevereiro de 1990, uma pesquisa
"experimental" entrevistando seis mulheres.
Na segunda fase,
realizada nos meses de janeiro e fevereiro de 1991, foram
entrevistadas nove mulheres; na terceira etapa, realizada nos meses
de maio e junho de 1992, foram ouvidas dez mulheres. Na fase
complementar realizada em fevereiro e março de 1995, foram
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às
dar
foram
conduzidas
de
forma
a
acesso
representações
sobre a
sexualidadejafetividade. As
perguntas
referiam-se às esferas familiares, sociais e de trabalho. Foram

entrevistas

anotados os códigos de uma- terminolo9ia concernente a este
universo, o jogo de poder envolvido no interior das relações, como
também as noções de fidelidade e as de tempo nos relacionamentos.
As entrevistas tiveram duração de duas a três horas, conformando
"histórias de vida". Os nomes usados neste trabalho são fictícios.
Neste texto, estarei ressaltando o rompimento dos relacionamentos
heterossexuais
e
a
passagem
para
os
relacionamentos
homoeróticos (*). Dois aspectos desse processo destacam-se: 1) a
procura de relações de simetria nas experiências homoeróticas, ao
contrário das relações heterossexuais passadas, quando viviam
relações hierárquicas com seus parceiros; 2) a procura de uma
sociabilidade, que não configure esse universo como um grupo à
parte ou ~stigmatizado, e de uma gramática corporal que expresse o
"gênero feminino" na gestualidade, roupas e estilo de vida,
diferenciando-as das "homossexuais clássicas"(**).

I -

QUEM SÃO ESSAS MULHERES

Nascidas ou morando em Belo Horizonte há mais de cinco, oito,
quinze, vinte anos, estas mulheres estão integradas à vida urbana.
Embora haja entrevistadas de vinte e três a vinte e nove anos
(nove) e de quarenta e quatro a sessenta anos (três), existe uma
maior concentração etária entre os trinta e trinta e seis anos
(treze)(***). Com exceção de uma entrevistada de cor negra e uma
reintrevistadas seis mulheres. Esta fase foi necessária para
explorar algumas questões que julguei incompletas.
(**) Entre as vinte e cinco entrevistadas cinco são parcerias (dez
mUlheres) e duas são ex-parceiras.
(*) Concordando com a argumentação de Costa (1992) utilizo o termo
homoerótico, em razão da palavra homossexual estar impregnada do
discurso médico do século XIX, que contribuiu para construir o
sujeito homossexual enquanto portador de uma sexualidade perversa
(Foucault, 1985). Ao longo deste texto empregarei o termo
"homossexual" entre aspas.
(**) Designo aqui "homossexuais clássicas" , as mulheres que
caricaturam o gênero masculino, via a performance da mulher-macho e
cuja sociabilidade, na maioria das vezes, se restringe aos guetos
"homossexuais".
(***) É importante lembrar que a idade das entrevistadas se refere
a época das entrevistas - realizadas entre 1990 e 1992.
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mulata, todas

as outras são de cor branca, de acordo com minha

percepção. A grande maioria (dezenove) tem formação universitária,
enquanto as mulheres que têm o segundo grau trabalham com moda
I

estética, massagem oriental, produção de s tiow s ou em bancos. Os
salários variam de quatrocentos e cinqüenta a três mil dólares,
embora haja uma área de concentração de renda entre mil e duzentos
a mil e oitocentos dÓlares(*). A maioria das.mulheres (dezenove) é
independente
financeiramente
e considera-se
em movimento
de
ascenção social frente aos ascendentes. Pelo nível dos salários e
tipo de trabalho, elas pertencem à classe média. Apesar das
desigualdades salariais, não são muito diferentes o tipo de lazer,
hábitos, estilo de vida, critérios de atribuição de status e
prestígio a determinados bens sociais e culturais. São pessoas
relativamente intelectualizadas e a metade do grupo entrevistado é
ou foi psicanalisado ou se submeteu, ou se submete a outros tipos
de psicoterapia.

II- REVISITANDO

O PASSADO

As
experiências
das
entrevistadas
apresentam
diferentes
trajetórias
afetivo/sexual.
Para facilitar a compreensão do
universo analisado, o grupo de mulheres pode ser dividido em três
subgrupos: a) as que, pela coabitação ou namoro, tiveram uma ou
duas relações heterossexuais significativas em menores períodos de
tempo: meses,
e até dois, três anos; b) as que
tiveram
relacionamentos heterossexuais por mais de quatro anos; c) as
mulheres cujos casamentos perduraram de sete a vinte e dois anos.
Ao formar essa rede de mulheres privilegiei, além do tempo gasto
nos relacionamentos, a intensidade e importância das relações
passadas. Como o processo do desejo é marcado por impulsos, há
mulheres que voltaram a ter experlencias com homens, nos intervalos
de alguns relacionamentos com mulheres.
No levantamento do passado heterossexual das mulheres, há vários
níveis de queixas e insatisfações em meio aos prazeres e alegrias
que, também, permeavam os relacionamentos. O descaso dos homens
frente as tarefas domésticas e a conseqüente sobrecarga para as

(*) Cotação do dólar em torno de R$ 0,920 - julho de 1995.
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mulheres; a fantasia constante da traição com que o homem alimenta
seu desejo e a obrigação de seduzir as mulheres; o abandono de
responsabilidades nas horas criticas; a pobreza das relações com o
homem
porque
este
não
explicita
seus
sentimentos
temendo
compromissos e cobranças; o comportamento machista e a tentativa de
controlar os relacionamentos. Esse descompasso de sensibilidades
gerava insatisfações no dia a dia, que se não chegavam a ser
sufocantes, eram incômodas.
No campo da sexualidade, há queixas referentes ao ritmo apressado
das relações sexuais e à falta de continuidade após estas práticas.
Alguns depoimentos indicam diferenças existentes na estrutura do
ato sexual entre um homem e uma mulher e entre duas mulheres. O
ritmo do homem é mais rápido, muitas vezes apressado, com um fim
objetivo a ser atingido. Ao atingir esse objetivo o homem sai
daquele contexto, sai do clima, e traz a mulher de volta para a
realidade cotidiana. É ilustrativa a fala de patricia(*):
"Os homens que eu transe i até hoje são uns incompetentes. Eles

não sabem como tocar uma mulher, você tem que ficar ensinando, uaa
chatice (•••) eles são muito rápidos, não sabem o que é beijar cada
pedacinho do seu corPO, sentir o cheiro, o paladar, goza depressa
demais e depois que gozou acabou (•••) o homem não sabe transar a
emoção:

se

ele goza, ele dorme,

se ele não dOrJIe, ele

fuma ••.

(risos) não que a mulher não fume, mas ele faz alglDla coisa
diferente, ele sai dali, ele sai do contexto, a mulher fica no
contexto, porque sexo prá ela não é gozar e pro hOBem é".
Contudo, essas queixas devem ser relativizadas. Apenas uma
minoria das entrevistas indica frustração nas relações sexuais
passadas. De fato, as queixas se localizam, mais na estrutura do
relacionamento como um todo, do que nas práticas sexuais. As
mulheres, com reclamações dos
apenas às práticas sexuais os

antigos parceiros, não conferem
fatores motivadores da busca de

relações com mulheres. As queixas geralmente recaem sobre a
"mentalidade" do gênero masculino. Na verdade, algumas falas
atribuem à sexualidade o fator motivante da vontade de conhecer
(*) Patricia foi entrevistada em 1992, aos 30 anos. Relata uma
paixão por uma amiga na adolescência. Depois teve vários namorados.
Passou a ter relações homoeróticas, em torno dos 25 anos. No
momento da entrevista namorava uma moça há 5 meses e estava saindo
da casa dos pais. Nivel escolar: superior.
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intimamente outra mulher, mais no sentido de seguir o processo do
desejo
do
que
de
compensar
uma
falha
no
relacionamento
heterossexual, embora poucas admitam "abertamente" que a atração
sexual seja
mulheres.

indutora

111- V1~C1A

A

vivência

da

busca

de

relacionamentos

com

outras

HOMOERóT1CA

homoerótica das

mulheres

é

igualmente variada.

No

momento da pesquisa, quatro entrevistadas viviam seus primeiros
relacionamentos com mulheres: estavam com suas parceiras há sete
meses, um ano, sete anos e nove anos. Quinze entrevistadas que já
tinham vivido alguns relacionamentos homoeróticos anteriores (três
a
sete),
considerados
como
"namoros
sériosft,
estavam
se
relacionando com suas namoradas atuais há cinco meses, oito meses;
um ano, dois, três, sete e nove anos. cinco mulheres haviam rompido
relações que duraram de oito meses a três anos e uma estava
namorando um rapaz.
Como as mulheres representam o homoerotismo?
"A Leila

foi

UlIla

surpresa prá mim, é a pessoa, não é porque é

mulher ou homem. A primeira vez não foi porque ela era mulher, foi
porque e a era aquela pessoa (..•) o motivo de eu estar com ela,
não é porque ela é uma mulher, é porque ela é o que éft• Marina(*).
í

É

interessante perceber como o tratamento de "pessoa" dado às

parceiras minimiza a sexualidade, enquanto o elogio ao sentimento
ocupa o primeiro plano (principalmente se for levado em conta que
Marina já teve três relacionamentos homoeróticos duradouros). Este
é um tema recorrente não s6 nas minhas entrevistas e em pesquisas
sobre o amor entre mulheres, como em poemas, prosas e manifestos
sobre o homoerotismo feminino (Mott, 1987).
O deslocamento da sexualidade para um plano menos importante
traduz uma contradição. É como se as mulheres repetissem um
discurso já conhecido, que tenta negar a importância da sexualidade
nas relações entre mulheres. A transferência da sexualidade para um
(*) Marina foi entrevistada em 1992, aos 36 anos. Após vários
relacionamentos heterossexuais teve a primeira relação homoerótica
aos 29 anos em 1985. continua se relacionando com mulheres, porém
no intervalo entre esses relacionamentos, teve um filho. Nível
escolar: superior.
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nível secundário denota mais urna aparência, quase urna figura de
retórica.
Foram poucas mulheres que colocaram com total desenvoltura, ainda
na metade da entrevista, a -importância da prática sexual no
relacionamento afetivo. Entre essas, uma é militante de movimentos
gays e outra é urna das mais velhas em relação à média de idade do
universo entrevistado, que se expressou da seguinte maneira:
eu diria que prá miJll,é tesão, eu tenho
mais tesão numa mulher do que eu tenho num homem, alguma coisa, o
"(... ) é...

(suspiro)

cheiro (•••) não, a penetração não incomoda, eu tenho mais tesão,
entende?". Laura(*).
Meu questionamento sobre o lugar da sexualidade nas relações
homoeróticas baseia-se no desenrolar dos depoimentos. No início das
entrevistas
o discurso tende a relegar a sexualidade ao segundo
plano. Porém, essa aparente desatenção perde o poder da retórica
inicial quando, no fim das entrevistas, estando as mulheres mais à
vontade, a sexualidade é enaltecida. Todas as entrevistadas gostam
de "transar" com as parceiras e exaltam as afinidades descobertas
no contato entre os corpos.
É possível que a inversão inicial de lugares, entre o afeto e o

sexo, resida nas diferenças

de duas

práticas sexuais

distintas.

Para as entrevistadas, a estruturação do ato sexual entre os sexos
opostos é diferente das práticas sexuais entre duas mulheres. Na
verdade, não é só a estrutura que é diferente. É todo o contexto. O
ato sexual não se distingue muito do carinho enaltecido que permeia
o relacionamento. O sentimento de continuidade não é interrompido
ao término do contato sexual entre os corpos. O lugar do afeto, e a
função amorjsexo são muito mais presentes. A sexualidade está de
tal forma integrada nos relacionamentos afetivos que abrange o
corpo como um todo, ao contrário de algumas
práticas sexuais
heteróticas dessas mulheres
e algumas práticas homoeróticas
masculinas (Perlongher, 1987) que, muitas vezes, fixam-se em
objetos parciais, caracterizando um tipo de contato chamado "órgão

(*) Laura foi entrevistada em 1991, aos 47 anos. Foi casada durante
14 anos. Tem três filhos adultos. Teve várias experiências
homoeróticas e no momento da entrevista estava com a parceira há 9
anos, morando na mesma casa. Nível escolar: superior.
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a órgão" (Hocquenghen, 1980). Apesar destas diferenças, percebe-se,
nas entrevistas, que este
discurso sobre as mulheres darem mais
atenção ao afeto vale para as mesmas, à despeito delas "transarem"
com homens ou com mulheres.
Os

trabalhos

sobre

homoerotismo

masculino

ou

feminino

sempre

tocam
na questão da atividade e passividade sexual. Parker
interpreta
a
polaridade
entre
.atividade/passividade,
dominação/submissão, penetrar/ser penetrado, como tradutora de
nossa tradição patriarcal, que se reflete tanto na linguagem
corporal quanto nas classificações sexuais (Parker, 1991). Quer nas
relações homoeróticas masculinas, quer nas femininas, a postura
ativa é associada à masculinidade/superioridade e a passiva à
feminilidade/inferioridade,
como
de
resto,
nas
relações
heterossexuais.
Mas

esta

correlação

entre

a

aparência

das

"ativas"

e

suas

práticas e a dificuldade de identificar as "passivas" não pode ser
seguida à risca. As entrevistadas informam que as práticas sexuais
são intercambiáveis. Nem sempre o gestual feminino corresponde a um
papel mais "feminino" na relação sexual. Há mulheres com visual
"andrógino" e que assumem um papel mais "feminino" nas relações
corpóreas. No campo da sexualidade, a divisão por essas categorias
corresponde às iniciativas no ato sexual.
A questão da atividade/passividade remete à discussão de uma nova
postura de alguns segmentos médios e superiores da homossexualidade
masculina, em torno da década de 70. Fry (1982), elabora uma
classificação indicando dois modelos de relacionamentos designados
"tradicional" e "moderno". A diferença entre os dois modelos reside
tanto na rejeição das
sexual. Para o modelo

funções ativo/passivo quanto
"moderno" não importam mais

na
as

postura
funções

ativo/passivo,
importa
a
"transa" entre os parceiros,
sua
orientação sexual. O ponto chave do deslocamento da ênfase do
comportamento sexual para a orientação sexual é a desestigmatização
do ato passivo, que prescreve a simetria entre os parceiros. De
maneira análoga, MacRae (1990) confirma que as mulheres tentavam,
já desde os anos 70, romper com os rótulos de "lady" e "fanchona",
disseminados entre as freqüentadoras dos guetos lésbicos, aludindo
à dicotomia ativo/passivo nas práticas entre as mulheres.
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No

entanto,

até hoje

o tema da

ativ i.dade Zpass vidade
í

povoa o

imaginário sexual do "senso comum" que invoca a pergunta clássica:
"O que duas mulheres fazem na cama?" Uma das dificuldades para se
entender a possibilidade de duas mulheres juntas reside na
igualdade dos corpos e seus orifícios. A ausência do falo dificulta
a compreensão da união entre dois corpos iguais, à medida que não
existe o corpo penetrado e o corpo penetrante. A homossexualidade
masculina seria mais "compreensível", enquanto contato dos corpos
justamente por conter os dois elementos que se completam, ou se
penetram (Muniz, 1992). Todavia, é justamente essa ausência que
permite, para algumas entrevistadas, maior facilidade em lidar com
o corpo de outra mulher.
Algumas mulheres colocam como transitivas suas práticas sexuais.
Existiria uma harmonia em relação à iniciativa do ato sexual, da
mesma forma que as duas transitam igualmente pelo corpo uma da
outra durante o ato, havendo uma participação mútua dos carinhos e
carícias. Desta forma, a maioria não acredita que desempenhe uma
atuação mais ativa do que a outra e considera o modelo
ativo/passivo como pobre e ultrapassado. Quando as entrevistadas se
referem às posturas sexuais e não sexuais nas relações, recorrem
aos termos "feminino" e "masculino". A maioria das mulheres não
separa a esfera dos contatos corporais do restante da relação. Em
meio às considerações sobre a sexualidade, as questões cotidianas
aparecem entrelaçadas, como expressa Simone(*):
"Não se destaca muito do resto das questões. No expl1cito queJl
manda nessa relação é ela, e na sexualidade também.. Eu .ando no
impl1cito (risos). A gente transa quando ela quer, porque quando eu
quero e ela não quer a gente não transa, e quando eu não quero, ela
me faz querer, é muito por ai".
interessante ressaltar nesta fala a supremacia do afeto que
ocorre, muitas vezes, na relação entre o gênero feminino. É
É

possível igualmente, que em uma relação heterossexual, a mesma
questão fosse colocada como uma queixa com referência à um jogo de
poder.
(*) Simone foi entrevistada em 1991, aos 30 anos. Teve alguns
namoros heterossexuais e sua primeira experiência homoerõtica foi
em torno dos 26 anos. No momento da entrevista morava com a
parceira. Nível escolar: superior.
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o tempo é considerado o responsável

pela mudança

da

postura

sexual no relacionamento de algumas mulheres, independente
morarem juntas, separadas ou mesmo em cidades diferentes.

de
Na

verdade, tanto o cotidiano, quanto o tempo de relacionamento são
duas variáveis que se entrelaçam. Isto se deve ao fato de que mesmo
morando em cidades diferentes, com o tempo, as mulheres passam a
desenvolver uma rotina de vida.
De um modo geral, nos primeiros meses, até os primeiros anos, as
mulheres se relacionam sexualmente de forma igualitária. Ambas
tomam a iniciativa da procura sexual e se tocam transitivamente.
Com o passar do tempo, há mudanças quanto essa transitividade. Essa
passagem varia de acordo com a dinâmica interna de cada par. Há
mulheres que indicam uma mudança de postura já no primeiro ano.
Outras, com relacionamento mais duradouro, informam que a postura
sexual era ou é sempre transitiva. Ainda há aquelas que levam mais
tempo para mudar a forma de se relacionar sexualmente.
Como procuram manter uma simetria nas relações como um todo, a
sexualidade igualmente é sentida
como uma troca. Para a maioria,
I
não existe relação sem poder, ou melhor, o poder está instalado na
relação, poder esse que independe da igualdade ou diferença entre
os sexos. Esse poder reflete em quem toma mais iniciativas nas
diversas áreas do cotidiano, ou quem tem o temperamento mais
dominante. No entanto, a teritati
va das parceiras é negociar esse
poder no dia a dia, em todas esferas do cotidiano, pois rejeitam o
modelo dominante/dominada.
A maioria é unânime ao afirmar viver relações igualitárias. Mesmo
que algumas vezes o relacionamento resvale para a hierarquia das
relações de gênero, a vontade é que não haja predominância de uma
sobre a outra. É possivel constatar que uma mesma mulher pode ter
vivido anteriormente uma relação assimétrica
em todos seus
aspectos
e viver no momento um relacionamento considerado
igualitário. O fato é que as relações não são absolutas. São
construidas, elaboradas no cotidiano, e sofrem modificações com o
passar do tempo.
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IV-

A GRAMÁTICA CORPORAL

difícil perceber na aparência da maioria
das mulheres
entrevistadas, os signos cantados e decantados pelo "senso comum",
que caracterizam a "homossexual" feminina como uma caricatura do
É

gênero masculino. As mulheres que entrevistei aproximam-se, nos
códigos não-verbais, de modelos visuais femininos contemporâneos e
têm aparência bem cuidada. Nota-se, na maneira de vestir e falar,
uma gramática corporal que recusa a imitação do modelo masculino.
Por

outro

lado, há

também

a

negação do modelo

feminino

típico

caracterizado pela mulher "v emp'", aquela que faz o gênero fatal,
usa roupas colantes, muita maquilagem e acessórios exagerados(*).
Embora em algumas parcerias um dos pólos inspire-se um pouco no
modelo masculino, na etapa complementar da pesquisa de campo,
observei modificações sutis nas entrevistadas, na direção de uma
maior feminilidade, no gestual e nas roupas. Inclusive, uma delas
comentou,
nlevezan.

que

sua

imagem

estava

passando

por

um

processo

de

A concepção sobre a forma de vestir e tratar o corpo, externaliza
um estilo de vida. Em termos da aparência do grupo entrevistado,
pOde-se traçar um continuum entre a feminilidade e a masculinidade
encontrando-se, além do desenho do corpo, uma série de símbolos
usados pelas mulheres que ora evocam o masculino, ora o feminino:
pulseiras, colares, cordãos, lencinhos, maquilagem, corte de
cabelo, calças compridas, saias ou vestidos e botinhas. Símbolos
tradutores de
feminilidade
e masculinidade, que
no limite
aproximam-se do modelo andrógino, mesclando nuances do feminino e
masculino.
Ariés (1982) sugere que a imagem do homossexual masculino teria
um papel simbólico importante no processo de mudança de estilo de
vida dos indivíduos na sociedade moderna. Ao refletir sobre a
história da homossexualidade masculina, observa que o modelo
efeminado do homossexual, predominante até recentemente, vem sendo
substituído por um modelo viril. O tipo efeminado daria lugar a um
tipo machista, esportista e másculo, apesar deste modelo guardar
certos traços do corpo do adolescente como a cintura delgada. As
(*) De todas mulheres ouvidas apenas uma entrevistada
aproxima-se
deste tipo, que no meio gay é chamada de "mulher-bicha".
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mulheres

também sofreriam esta influência: na busca de modelarem

seus corpos, suas silhuetas tenderiam a aproximar-se ambigüamente
deste modelo, abandonando as formas femininas arredondadas que
inspiraram os artistas do século passado. Loyola (1991) reflete
sobre
o
pensamento
de
Ariés:
liA tolerância
para
com
a
homossexualidade estaria, segundo o autor, associada às mudanças
nas representações sobre os sexos e a sociedade como um todo
tenderia a se adaptar com maior ou menor grau de resistência ao
modelo homossexual. O obscurecimento das diferenças entre os sexos,
ou seja, o intercâmbio de papéis experimentado na sociedade
encontraria na homossexualidade - precisamente em sua configuração
viril - um exemplo significativo" (Loyola 1991, pág. 8).
Heilborn

(1992)

reitera

homossexual masculino,

a

idéia

sobre

a

masculinização

do

processo desencadeado desde os anos 70, e

que, em sua transformação, nega a caricaturização feminina. Reforça
também a constatação de que, em alguns universos de mulheres
lésbicas, existiria uma forte tendência a recusar o paradigma da
mulher masculinizada.
Mas o que é uma mulher feminina, masculina ou andrógina?
"Eu não deixo de ser o que sou, eu sou uma mulher, sou feminina,
uso saia, eu passo meu baton". sandra(*).
"Tem gente que não tem jeito. Tenho uma amiga que é um amor, mas
o físico é péssimo, a pele, o jeitão de andar, anda coa a perna
aberta, tipo guarda-roupa, não liga prá aparência, anda mal
arrumada, não faz as unhas... Agora, no caso da Luisa (sua
parceira) ela tem bo. gosto. Não gosta de usar sandália, tem cabelo
curto, prefere calça com cinto e camisa prá dentro, mas usa brinco,
batom. É como se fosse um rapazinho, usa sapato de homeJll,
usa bota,
mas ela é .uito feminina. É um estilo. Não posso falar que ela é ...
sapatão, ela é andrógina". Marina.
No

universo

estudado,

a

aparência

feminina

e

andrógina

é

construída como um diferencial da lésbica masculinizada. De fato,
uma das palavras mais usada pelas entrevistadas é andrógino (a),
seja

para se referirem

ao aspecto

físico,

seja para definir

a

(*) Sandra foi entrevistada em 1992, aos 31 anos. "Morou junto" 4
anos com um rapaz. Teve sua primeira relação homoerótica aos 24
anos, em 1985, e estava junta com a companheira até o momento da
entrevista. Nível escolar: superior.

"

.
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possibilidade
da maioria
roupa"

que

das

ou

persegue
em

mulher

sapatão

ou

tipos

apontando

e há

mudanças

experiência

em

tipo

de

mulher.

representação

guarda-roupa,

mesma

que

1992).
do

assombra

feminino

e,

na

ou

tipos,

no

outro

andrógina

a

e abr.iga uma plural idade de

o universo

mulher,

"guarda-

Os vários

encontram

é ampla

A preocupação

da espécie

fantasma

(Muniz,

que habitam

uma

de

homoerótico

acordo

feminino

com

o momento

outros

estudos

e a

vivida.

SOCIABILIDADE
destacar

homoerotismo

feminino,

e

sobre

pesquisas

(1977), Perlongher
a ser

uma

momento

intensidade

destas

relacionamentos

de

conceito

minorias
território

geográfico

nas

minhas
de

concei to se

amplia

engloba

também

sobrecarga
Algumas

a noção
e no caso

simbólica.

um

tipo

espaços

de

Aspecto

fazendo

no

parte

não trazem

determinado,

envolvidas

satisfação

além

mentais

urbanas

gueto

utilizo
que

em

hoje

em

em

viver

uma

de

apenas

também

circunscrita

o termo
o

gueto

simbólicos

para

gay.

a espaços
onde

a

a partir

conceito

sociabilidade

se referir

ou

se concentram

remete

há

traduzem
de

onde

não

analisado,

específico

porque,

dos códigos
das

a regiões

entrevistas,

territórios

Guimarães

gay não chega

ao gueto

estarem

(1992),

principalmente
Mesmo

as incursões

encontrarem

remete

Mas,

uma territorialidade
falas

grupo,

de

sobre

e em função de suas idades.

de gueto

sociais.

deste

mulheres

"estáveis",

vida mais "doméstica"

(1987), a errância

homossexual".

as

e Muniz

corno os

as entrevistas.

mulheres,

"busca

(1989)

masculino,

marcante

realizadas

fato

de

como os de Portinari

(1987) e Pollak

da

pelo

ao contrário

homoerotismo

em que foram

parte,

que,

característica

da sociabilidade

o

a

Esta escala

nuances

i importante

a

um

homossexuais
têm

mediadora.

de outra

em se distinguir

indica

extremo,
o

gostar

entrevistadas

as mulheres

extremo,

v-

uma

"sapatão"

um

espécie

de

um
das
os

Este

físicos,

existem

uma

"entendidos"(*).

entrevistadas

viveram

a vida

do

gueto

e a errância

(*) Entendido
é um termo
criado
no final
da década
de 60,
correspondente
ao termo gay dos Estados
unidos,
representando
aqueles que se relacionam sexualmente com o mesmo sexo a partir de
um modelo simétrico de relações (Fry, 1982). Por extensão, o termo
refere-se aos lugares freqüentados por aqueles que "entendem".
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sexual, principalmente na fase do coming out. Hoje, volta e meia,
algumas continuam passeando pelos bares e boates do circuito gay,
sem, todavia, estarem ávidas por novas parceiras. Aqui faço
referência principalmente às mulheres que estão namorando ou estão
casadas - como elas próprias se definem pois as solteiras são
mais assíduas aos guetos.
Vivendo uma vida mais a duas e pretendendo.trocas igualitárias no
campo do afeto, das práticas sexuais, financeiro e na divisão das
tarefas diárias (mesmo as que moram separadas quando se encontram
na casa de uma delas, dividem as eventuais tarefas cotidianas),
estas mulheres afastam-se em, certa medida, dos guetos, da errância
sexual, vivendo uma sociabilidade, mais plural, entre as várias
redes sociais que percorrem.
Existem outros fatores que afastam igualmente as mulheres dos
guetos. Como grande parte das entrevistadas se situa em urna faixa
etária acima dos trinta anos, passando por um processo de mudança
na
escala de
valores,
o
interesse por
outras
formas de
sociabilidade, desloca a atração pelos lugares predominantemente
"entendidos". Além desse fator há ainda a necessidade de preservar
os relacionamentos. Este aspecto é importante, porque à medida que
as mulheres têm relações "fixas" , há uma recusa em freqüentar as
.
(**).
.
..boates do Imel0"
,evl tando o rlSCO
de poss
s
E
tve

recorrente nas entrevistas

relacionar

í

tanto o meio

t.re

í.cões

•

"homossexual"

feminino quanto o masculino com a constante "furação de olho". Ir
às boates aos pares é uma forma de defender os relacionamentos.
Como a maioria das entrevistadas está satisfeita com suas
relações afetivojsexuais, as eventuais incursões aos guetos são,
geralmente, em parceria. O ir juntas a esses territórios lhes
confere mais um sentido de busca de sociabilidade, de pertencer a
um grupo, de espaço de liberdade entre iguais, do que de "sair à
noite para caçar". Portanto, o gueto apesar de não ser o lugar
••
ideal 11 de sociabilidade, tem um caráter positivo. Afinal, lá é
também um lugar para conversar, dançar, ver e ser visto.

(**)
Muniz, a partir de pesquisa sobre homossexualidade feminina,
indica que o "meio" "(...) é uma expressão nativa empregada para
marcar a relação de inclusividade e exclusividade dos sujeitos no
universo homossexual" (Muniz, 1992, pág. 140). A definição vem ao
encontro dos relatos das minhas entrevistadas.

·

~,
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CONCLUSÕES
Ficam bastante evidenciados, nas entrevistas, vários aspectos do
grupo estudado apontando mudanças das relações heteróticas do
passado, para as relações homoeróticas, recompondo-as do ponto de
vista das concepções de gênero feminino.
Ao nível da performance
corporal observa-se a afirmação da
maioria dessas mulheres para esse gênero. Do gestual às roupas, a
utilização de signos femininos compõe uma gramática corporal que
valorizando esse ethos, recodifica-o, à medida que nega a cópia do
"modelo masculino" e também do "modelo feminino típico". No âmbito
da vida "a duas", sobressaem o estilo de vida mais igualitário, as
incursões em parceria aos territórios de sociabilidade gay e o fato
destas mulheres
estarem presentes
levando-se em conta a
estratégia do jogo de identidade - de forma mais harmônica, nas
diversas redes de sociabilidade que frequentam: as relações de
vizinhança, as relações de trabalho, o contato com seus familiares,
a trajetória no urbano. Ou seja, nâo estão segregadas da
"sociedade", mesmo
(Pollak, 1987)(*).

que

estejam

Outro aspecto interessante,
atribuída aos relacionamentos
do
que
mostram
alguns
médico/biológico, justificando

criando

uma

família

ampliada

é uma conotação mais "feminilizadall
heteróticos anteriores. Ao contrário
trabalhos
inspirados
no
modelo
a homossexualidade feminina a partir

de experiências negativas com o sexo oposto (Caprio, 1965), a
maioria
das
entrevistadas
não
interpreta
suas
relações
heterossexuais anteriores como frustrantes ou infelizes. Consideram
"bons" esses relacionamentos, mas sentem-se mais "felizes", quer
afetivamente quer sexualmente, nas relações atuais.

( *) É comum em alguns universos homossexuais ex-namorados(as ) se
tornarem
amigos (as). Forma-se
assim
uma
rede
que
oferece
oportunidade para novos namoros e aquisição de novo(as) amigos(as).
No caso do universo estudado, esta rede inclui também amigos (as)
heterossexuais.

15
REF~CIAS

BIBLIOGRÁFICAS

ARIÉS,
Philippe.
Reflexões
sobre
a
História
da
Homossexualidade
in Ariés,
Philippe e Béjin, André
(orgs.)
Sexualidades Ocidentais. São Paulo, Brasiliense, 1987.
CAPRIO, Frank. Homossexualidade Feminina. São Paulo, Ibrasa,
1968.
COSTA, Jurandir Freire. A Inocência e o Vício - Estudos Sobre o
Homoerotismo. Rio de Janeiro, Relume-Dumará, 1992.
FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade ~ A Vontade de Saber.
V. 1. Rio de Janeiro, Graal, 1985.
FRY, Peter. Identidade e Política na Cultura Brasileira in Para
Inglês Ver, Rio de Janeiro, Zahar, 1982.
GUIMARÃES, Carmen Dora. O Homossexual visto por Entendidos.
Dissertação
de
Mestrado
em
Antropologia
Social.
Museu
NacionaljUFRJ, Rio de Janeiro, mimeo, 1977.
HEILBORN, Maria Luiza. Dois é Par
Conjugal idade, Gênero e
Identidade Sexual em Contexto Igualitário. Tese de Doutorado, Museu
NacionaljUFRJ, Rio de Janeiro, mimeo, 1992.
HOCQUENGHEN,
Guy.
A
Contestação
Homossexual.
São
Paulo,
Brasiliense, 1980.
LOYOLA,
Maria
Andréa.
Homogamia,
Representações
e
Expectativas em torno do Amor, do Casamento e Reprodução Social.
Relatório apresentado no VI Encontro da Associação Brasileira de
Estudos Populacionais, Olinda, Outubro, 1988.
LOYOLA, Maria Andréa. Sexualidade e Formas de União dos Sexos.
Texto escrito a partir de "Homogamia, Representações e Expectativas
em torno do Amor, do Casamento e Reprodução Social" Campinas,
mimeo, 1991.
MACRAE, Edward. A Construção da Igualdade
Identidade Sexual e
Política no Brasil da "Abertura". Editora da Unicamp, Campinas,
1990.
MOTT, Luiz. O Lesbianismo no Brasil. Porto Alegre, Mercado Aberto,
1987.
MUNIZ, Jacqueline de Oliveira. Mulher Com Mulher Dá Jacaré - Uma
Abordagem Antropológica
Da Homossexualidade Feminina. Rio de
Janeiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional,
Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, 1992.
PARKER, Richard. Corpos, Prazeres e Paixões - A Cultura Sexual no
Brasil Contemporâneo. São Paulo, Best Seller, 1991.
PERLONGHER, Nestor. O Negócio do Michê - Prostituição Viril em São
Paulo. Brasiliense, 1987.
POLLAK, Michel. A Homossexualidade Masculina ou: a
Felicidade
no Ghetto? in ARIÉS, Philippe e BÉJIN, André (orgs.) Sexualidades
Ocidentais, São Paulo, Brasiliense, 1976. PORTINARI, Denise.
Discurso da Homossexualidade Feminina. São Paulo, Brasiliense,
1989.

º

