
Lesbianismo — Quebrar o silêncio

Quando abandonamos os hábitos e estruturas
convencionadas e nos atrevemos a pisar urn terreno
novo e diferente temos que ter coragem e corremos
sempre riscos. A desaprovação das pessoas que
sentem a sua própria segurança posta em causa,
pode às vezes ser grande e algumas até podem ter
uma reacção violenta, se não tivermos cuidado. Mas
há ainda outros perigos: o de nos perdermos na vastidão

desse campo e sermos apanhadas na engrenagem
maquiavélica que está sempre à nossa espera,

quando saímos das margens às quais nos podemos
agarrar.

É assim que sente uma mulher que quer falar
do lesbianismo duma forma objectiva e nova, pois do
lesbianismo ou não se fala ou então fala-se duma
forma negativa. Eventualmente também se aceita que
o lesbianismo existiu em tempos remotos, ou então
que existe nalgum país estrangeiro, mas sempre bem
longe de nós, o que não é verdade. Há lésbicas em
todos os países.

As pessoas heterossexuais normalmente pouca
compreensão mostram, para com as lésbicas porque
não aceitam que haja alguém que tenha uma sexualidade

diferente e como estão tão acostumados à
sua universal normalidade sentem-se muito inseguros
perante uma pessoa que é diferente pois é a prova
concreta e viva da invalidez dessa universalidade.
Toda uma filosofia de vida de uma pessoa heterossexual,

pode ruir em menos de um segundo. O que
normalmente também acontece é que os heterossexuais

projectam nos homossexuais todos os seus
fantasmas e pesadelos, apenas por serem diferentes
e por pouco de bom se dizer deles.

Por o termo que designa a maneira de ser das
lésbicas (homossexualidade) incluir a palavra sexualidade,

há a tendência de se pensar que não se
ocupam de mais nada na vida senão de sexo. E como
são um grupo marginalizado logo são equiparadas
com as características de todos os outros marginais
como criminoso's, doentes mentais, etc. que nada
têm de comum com elas.



O lesbianismo também parece quase não existir
na nossa sociedade que não aceita que as mulheres
também têm tal coisa chamada sexualidade e desse
modo muito menos poderá haver tal coisa como
homossexualidade feminina.

O PAÍS DAS MÁSCARAS

Não foi fácil para nenhuma lésbica encontrar o
seu caminho invulgar neste mundo vulgar. E a satisfação

que resta aos grupos de lésbicas é gozar com
a ignorância das pessoas que não sabem que elas
vivem num mundo bem fantástico, cuja existência
mal sonham. Também há quem tenha a opinião de
que se o lesbianismo não fosse tão submerso não
seria tão interessante. Para as mulheres lésbicas é
Carnaval todo o ano, pois usam disfarce todos os
dias e não só nos dias que antecedem a 4.a-feira de
cinzas. Mas o lesbianismo existe e nem por isso Ihe
agrada a eterna clandestinidade. Sempre as desculpas,

as histórias a inventar, para toda a gente acreditar
ou não poder provar que não são mulheres de

«formato normalizado». «Vivemos juntas pois assim a
renda é mais barata». «Vamos juntas para casa, pois
temos medo de ir sozinhas». «O meu marido é
viajante e passa muito tempo fora e como eu não gosto
de estar sozinha, esta amiga faz-me companhia». E
apesar de haver muitos inimigos e muitas pessoas a
tentarem fazer a vida negra, com bisbilhotices, calúnias,

e sobretudo por parte de certos homens que
ficam com medo da ideia de haver uma mulher que
nao precisa deles, também há pessoas que as apoiam
e defendem: As mulheres de meia-idade ou idosas
que já viveram muitas situações e talvez muitas desilusões

e que já perceberam quanto muitas mulheres
sofrem com os homens e maridos, essas apoiam-nas
por terem a coragem de se opor a essas situações.
Outras acham que são umas raparigas muito sérias,
pois nunca as vêem em companhias masculinas, não
recebem ou só raramente recebem visitas de homens.
«Faz muito bem que não queira casar, que isso só traz
desgostos. Se eu fosse nova hoje, é o que fazia, ia

viver com uma amiga». «Nao tenha pressa em casar,
que os casamentos tardios não são os mais infelizes».

«Uma mulher não precisa de um homem para
viver; mas terá de ter o dobro da inteligência». E isso
é verdade, pois tiveram que aprender muito bem a
moldar o jogo da vida, para poderem sobreviver como
mulheres lésbicas, que não correspondem aos
padrões ditos normais e sobretudo que vivem sem a
protecção dum homem. Têm que dispor de inúmeras
defesas que outras mulheres não necessitam. Mas
também é verdade que era bom acabar com esse jogo
do esconde-esconde, do fingir, do disfarce, das
máscaras, que são indispensáveis a uma mulher lésbica
que queira viver uma vida digna e em paz com os
outros e consigo própria.

Como sair desse mundo fantástico que é o
«ghetto» das lésbicas e como falar duma forma
objectiva dos problemas que as lésbicas enfrentam? E
falando de «ghetto» também cheguei à barreira difícil
de transpor. No entanto concluí que não é
fundamental falar do «ghetto», pois não é o que elas
querem ser; e o que o mundo heterossexual quer que
elas sejam: animais raros e exóticos mantidos em
«reservas». E as lésbicas não sao raras e não querem
viver numa reserva. A heterossexualidade dominante
tolera as lésbicas se aceitarem as suas leis: usar a
máscara e não se dar a conhecer, portanto não se
assumir no quotidiano. Talvez se Ihe possa chamar
lesbianismo tradicional, pois sempre existiu
independentemente de qualquer movimento feminista ou
político organizado. Sempre houve mulheres que
vivem disfarçadamente a sua vida dupla por vezes
bem difícil mas permitida. E falando da nossa história,

que tem milhares de anos... mesmo a famosa
grega Safo não foi a primeira lésbica. Ela além de
belos poemas, deu-nos o nome. Vivia numa grande
comunidade só de mulheres numa ilha chamada
«Lesbos», donde derivou o nosso nome.

E por hoje é tudo. Mas ainda há muito por dizer.
São inumeros os conceitos e preconceitos que pesam
sobre a mão duma mulher que quer dar a mão a outra
mulher.

Joana


