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Résumé: On crédite généralement les minorités sexuelles d’une plus grande réflexivité et d’une plus 
grande inventivité en matière normative. Les pratiques des minorités sexuelles et les enjeux qui les 
concernent ont-ils une influence sur la majorité hétérosexuelle, et un effet sur la hiérarchie des sexualités. 
Classiques, ces questions ont été posées au début des années 1980, indépendamment l’un de l’autre, par 
Michael Pollak et Michel Foucault. Cet article les reprend en examinant l’évolution des relations entre 
homosexualité et hétérosexualité à l’ère du sida, puis du pacs et du mariage homosexuel. Il montre que de 
nombreux changements sociaux ont affecté parallèlement la minorité et la majorité. 
 
Mots-clé: Sexualité, normativité, sida, mariage homosexuel, Foucault. 
 
 
Resumo: Se pensa, geralmente, que as minorias sexuais têm uma maior reflexividade e uma maior 
inventividade no que diz respeito às normas. As praticas das minorias sexuais e o que elas representam 
têm uma influencia na maioria heterossexual, e um efeito sobre a hierarquia das sexualidades? Essas 
questões clássicas foram colocadas no inicio da década de 80 por Michael Pollak e Michel Foucault, de 
forma independente um do outro. Este artigo retoma estas questões, examinando como as relações entre 
homossexualidade e heterossexualidade mudaram na época da Aids,do Pacs e do casamento 
homossexual. Mostra que muitas mudanças sociais afetaram paralelamente a as minorias e a maioria.  
 
Palavras chave:Sexualidade; normatividade, AIDS; casamento homossexual; Foucault 
 
 

                                                        
Michel Bozon é sociólogo, diretor de pesquisa do Institut National d’Etudes Démographiques de Paris, 
pesquisador associado à Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (ao IRIS). Foi redator chefe da 
revista bilíngue Populatioet co-responsável da unidade de pesquisa “Démographie, genre et société”. A 
lista completa de suas publicações encontra-se no site: http://www. 
Ined.fr/ficher/t_recherche/biblio_cher/026.pdf e em:http://michelbozon.site.ined.fr 
Deyse dos Santos Moreira fez graduação em Letras pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas (FFLCH) da Universidade de São Paulo (USP). Atualmente é mestranda em Literatura 
Portuguesa pela Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 e Universidade do Porto, bolsista Erasmus, 
desenvolvendo pesquisas em torno da Poesia Portuguesa Contemporânea, Estudos Feministas e Estudos 
do Queer. 
Lettícia B. Rodrigues Leite é graduada em História (2002-2006) – Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP). Mestre em História Cultural (2007-2009) – Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP). Doutoranda em História da Grécia Antiga – Université Paris-Ouest Nanterre-La Défense 
(2009-2011), Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (2012). Bolsista de Doutorado Pleno – CAPES. 



BOZON / Passages de Paris 7 (2012) 23–33 
 

 

24

DEMOCRATIZAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DAS NORMAS SEXUAIS 

 
A partir de 1960, mudanças profundas afetaram a sexualidade e as práticas sexuais, 
tanto na relação que os atores mantêm com as normas, quanto na forma de significar a 
vida sexual. O poder de imposição das instituições de controle tradicionais (religião, 
comunidades de interconhecimentos, família) desmoronou, na medida em que 
emergiam novos padrões de normas mais difusos (a escola, as mídias, a medicina, etc). 
A partir de então, a legitimidade e o conteúdo das normas sexuais podem ser debatidos 
e suas práticas passam a ser individuais. Ao possível debate sobre as normas e a 
difusão de um ideal de negociação interindividual, que podemos reunir sob o termo de 
democratização1, soma-se um movimento em torno da interiorização e individualização 
das normas, que faz pesar sobre cada um a obrigação pessoal de garantir a coerência de 
suas condutas2, bem como a preocupação de si e dos outros, por vezes denominada 
responsabilidade3. Um traço comum a essas mudanças – identificáveis igualmente na 
esfera do trabalho, da família e nas trajetórias da vida em geral – é o fato de que, 
atualmente, os comportamentos sexuais constroem-se muito mais a partir do 
engajamento das pessoas do que por influências das instituições. Se as mudanças 
sexuais fazem parte da renovação dos modos de construção de si, resta saber se elas 
abalam profundamente as bases desiguais do mundo social, não somente no que 
concerne à hierarquia das sexualidades, mas também no que diz respeito à desigualdade 
de gênero, de classe ou entre grupos étnicos4.  
 
A recomposição e a complexificaçao da normatividade sexual na época contemporânea 
implicam uma circulação e fluididade maiores de normas. Em geral acredita-se que as 
minorias sexuais tem uma maior reflexividade e uma maior inventividade em materia de 
normas. As praticas das minorias sexuais e o que está em jogo respeito a elas tem uma 
influencia na maioria heterossexual, e um efeito sobre a hierarquia das sexualidades? 
Classicas, essas questões foram planteadas no inicio da década de 80 independemente 
por Michael Pollak e Michel Foucault. Este artigo as retoma, examinando como as 
relações entre homossexualidade e heterossexualidade mudram na época da Aides, e 
logo do Pacs e do casamento homossexual.  
 
 

POLLAK, OU A VIDA HOMOSSEXUAL COMO MODELO PARA TODOS 

 

                                                        
1Béjin André, Le Nouveau Tempérament sexuel, Paris, Kiné, 1990; Fassin Éric, “Démocratie sexuelle”, 
Comprendre, revue de philosophie etde sciences sociales, nº6 (« La sexualité »), automne 2005, p. 263-
276. 
2Michel Bozon, « A nova normatividade das condutas sexuais ou a dificuldade de dar coerência às 
experiencias intimas » in M.L. Heilborn (dir), Familia e sexualidade, Rio de Janeiro, Editions de la 
Fondation Getulio Vargas, 2004, p.119-153 
3Giami Alain, “Sexual Health: The Emergence, Development and Diversity of a Concept”, Annual 
Review of Sex Research, 2002, 13, p.1-35. 
4Jackson Stevi, Heterosexuality in Question, Londres, Sage, 1999. 
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Em um célebre artigo publicado em 19825, o sociólogo Michael Pollak convida a 
ultrapassar as questões das origens da homossexualidade (o porquê) para se interessar 
pelos modos de vida (como vivem os homossexuais?). Ele apontou “o caráter de 
modelo [subentendido,para os não homossexuais] que a vida homossexual tendia a 
assumir, num momento de liberação geral dos costumes sexuais”. O amplo interesse 
pela cultura homossexual parecia-lhe ter duas características. Em primeiro lugar, o fato 
de que a vida homossexual é estreitamente submissa a um cálculo racional. Segundo 
Pollak, a fonte dessa racionalização extrema da busca de prazer é a “separação do 
interesse sexual e da procriação”, que eleconsidera ser a própria “definição da 
homossexualidade”. O motor dessa sexualidade racionalizada, pouco preocupada com 
relacionamentos duráveis, segundo ele, é o “proibido”: “Toda atividade clandestina 
restringe-se a uma organização que minimiza os riscos otimizando a eficácia”, daí a 
curta duração das fases de preparação e dos atos sexuais em si próprios. 
 
Entretanto, um segundo traço intervém no fascínio que a homossexualidade exerce 
sobre “todos osque criam modelos culturais”: a “cultura homossexual” propõe 
estruturas, uma organização e recursos os quais permitem “o desenvolvimento de estilos 
de vida muito diversificados em função de desejos sexuais e afetivos cada vez mais 
específicos”, isso fora dos limites das relações estáveis e duráveis.Pollak evidencia que 
essas características vanguardistas, paradoxalmente, devem-se à situação de gueto (o 
que chamaríamos hoje de estigmatização e discriminação) e ele indica que elas não são 
sistematicamente bem vividas. Assim, ele aponta que “o casal, submisso à norma 
heterossexual e à falta de modelo de vida social própria, permanece o ideal sentimental, 
apesar dos sucessivos fracassos quase inevitáveis”. 
 
A sua conclusão, todavia, apresenta-se como uma profecia ou uma esperança de ver 
diluir-se, progressivamente, a forte diferença social estabelecida entre 
homossexualidade e heterossexualidade em favor de uma lógica de 
diferenciaçãoinfinita entre os grupos e movimentos que “reivindicam um espaço social 
que lhes sejapróprio e que lhes permita, sob o preço da segregação, o desenvolvimento 
da sexualidade”. A institucionalização de casais ou de relacionamentos entre pessoas do 
mesmo sexo não aparece, no texto de Pollak, como uma questão prioritária, e a 
influência da cultura homossexual é vista mais como uma capacidade de propor uma 
estilização de contatos efêmeros e de transformar a busca de prazeres em modos de vida 
os quais escapam dos limites das instituições, em específico, da organização da família.  
 
 

FOUCAULT: CHAMADA A CRIATIVIDADE RELACIONAL 

 
A ideia de uma criatividade homossexual em termos de estilos de vida, de formas 
culturais e de modos de relações também é trabalhada por Michel Foucault, em um 
conjunto de entrevistas realizadas em 1981 e 1982 e publicadas em Dits et écrits. 
                                                        
5Pollak Michael, “L’homosexualité masculine: ou le bonheur dans le ghetto?”, in Aires Philippe er Béjin 
André, Sexualités occidentales, Paris, Seuil, 1984, p. 56-78 ( 1er publication in Communications, 1982).  
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Assim, no texto “Le triomphe social du plaisir sexuel”6, Foucault, que nesta época 
estudava a antiguidade, refere-se às relações de amizade entre homens no mundo 
helenístico e romano como um “sistema de relações flexíveis porém relativamente 
codificado”. Segundo ele, a contemporaneidade é radicalmente diferente: 
 
Nós vivemos em um mundo legal, social, institucional onde as únicas relações possíveis 
são bem pouco numerosas, extremamente esquematizadas, extremamente pobres; 
existem as relações de casamento e as relações familiares, mas quantas outras relações 
deveriam existir e poder encontrar seus códigos não nas instituições, mais em suportes 
eventuais, o que não é o caso7. 
 
O movimento gay apresenta, portanto, um futuro que o ultrapassa completamente. 
 
A questão da cultura gay - que abrange não somente os romances escritos por pederastas 
sobre a pederastia- o que é menos interessante, mas sim uma cultura em um sentido 
mais amplo, uma cultura que inventa modalidades de relação, modos de existência, 
tipos de valores, formas de trocas entre indivíduos que sejam relativamente novas, que 
não sejam homogêneas, nem sobrepostas às formas culturais gerais. Se isso é possível, 
então, a cultura gay não será simplesmente uma escolha de homossexuais por 
homossexuais. Ela vai criar relações as quais são, de certa forma, transferíveis aos 
heterossexuais.8 
 
Assim, as relações de coexistência provisória ou as relações de adoção entre adultos 
poderiam ser reconhecidas.Foucault emprega a noção de direito relacional para indicar 
que é necessário que “a relação entre dois indivíduos [possa] ser aceita pela sociedade e 
sebeneficiar com as mesmas vantagens das únicas relações que são reconhecidas: 
relações de casamento e parentesco.9 
 
Na obra de Foucault há, portanto, uma chamada a uma verdadeira criação relacional que 
lhe parece poder ganhar impulso a partir da homossexualidade, “não tanto [em virtude] 
das qualidades intrínsecas ao homossexual, mas porque a posição deste, de certa 
forma“marginal”, e as linhas diagonais que ele pode traçar no tecido social permitem 
desvelar essas virtualidades10. Se Foucault, mais do que Pollak, interessa-se pela 
eventual institucionalização das formas de relações entre dois homens, ele a encara não 
tanto como ampliação dos direitos até então reservados aos heterossexuais, como o  
 

                                                        
6Foucault Michel, Dits er écrits, 1954-1988, t.II: 1976-1988, Paris, Gallimard, Coll. « Quarto », 2001, 
« Le triomphe social du plaisir sexuel », p 1127-1133. 
7Ibid, p. 1128 
8Ibid, p.1130 
9Ibid, p 1133 
10FOUCAULT MICHEL, Dits et Écrits, 1954-1988, t.II: 1076-1988, Paris, Gallimard, coll. « Quarto », 
2001, « De l’aimité comme mode de vie », p.985. 
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casamento e a família11, mas, sobretudo, como um suporte social que favorece a 
criatividade relacional.  
 

MINORIAS SEXUAIS: INFLUENTES OU INFLUENCIAVEIS?  

 
Após vinte e cinco anos de protestos e sonhos em voz alta, nos quais os homossexuais 
de ambos os sexos eram vistos mais como precursores do que como indivíduos em 
busca de integração social, podemos dizer que as minorias sexuais são, sem dúvida, 
mais conhecidas, mais visíveis socialmente e mais aceitas. Um bom exemplo é o início 
da institucionalização, na Europa, da luta contra a discriminação em função da 
orientação sexual. Na França, essa luta, entre outras, é uma das missões da Alta 
Autoridade de Luta contra as Discriminações e pela Igualdade (HALDE), criada em 
200412. Os anos de 1980 foram também marcados pela emergência fulgurante da AIDS, 
que atingiu fortemente os homossexuais do sexo masculino e que, durante mais de uma 
década, foi o cerne das lutas do movimento gay13. A partir de 1996, a difusão, na 
França, de tratamentos contra a AIDS - quea transformam em uma doença crônica nos 
países cujo tratamento é garantido - conduz a um novo período caracterizado porsua 
normalização14, ou seja, ela deixa de ser excepcional e passa a integrar o setor de saúde 
comum. Por fim, as mudanças jurídicas que, a partir dos anos 1990, favorecem em 
diversos países europeus o reconhecimento das uniões entre pessoas do mesmo sexo, 
também tendem a aproximar a situação dos homossexuais, homens e mulheres, àquela 
da maioria heterossexual15. 
 
No que concerne à sexualidade e à intimidade, as práticas das minorias sexuais, bem 
como as suas questões, podem influenciar a maioria, no sentido que Pollak e Foucault, 
cada um a sua maneira, imaginavam? Podemos dizer que para além de um simples 
efeito de banalização, decorrente de uma maior visibilidade dos comportamentos, vários 
tipos de relação podem se estabelecer entre as minorias e a maioria. 
 
 

                                                        
11Uma análise dos textos de Foucault sobre a criatividade relacional, utilizando algumas das citações 
mencionadas acima e outros textos, foi apresentada por Éric Fassin (“Lieux d’invention; l’amitié, le 
mariage et la famille d’après Michel Foucault, in L’inversion de la question homosexuelle, Paris, Éditions 
Amsterdam, 2005, p. 93-102). Fassin destaca a posição não libertaria do autor, cujo interesse volta-se 
mais a invenção que a transgressão nas relações. Ele sugere que Foucault teria se interessado, vinte anos 
após a sua morte, pela ideia de uma invenção jurídica” que moveria as fronteiras da família e da amizade. 
12HAUTE AUTORITÉ DE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET POUR L’ÉGALITÉ 
(HALDE), Rapport Annuel2006, Paris, 2007. 
13PINEL PATRICE (dir.), Une épidémie politique. Histoire de la lutte contre le sida en France (1981-
1996), Paris, PUF, 2002. 
14STEFFEN, Monika, « Les modèles nationaux d’adaptation aux défis d’une épidémie. France, Grande-
Bretagne, Allemagne, Italie », Revue française de sociologie, vol. 41, no1, janvier-mars 2000, p. 61-78. 
15FESTY, Patrick, « La légalisation des couples homosexuels en Europe », Population, no 4, 2006, p. 491-
531 



BOZON / Passages de Paris 7 (2012) 23–33 
 

 

28

AS MINORIAS VANGUARDISTAS 

 
Seguindo a linha de Pollak, cujos trabalhos sobre a mobilização dos homossexuais 
contra a AIDS16foram desenvolvidos na segunda metade dos anos 1980, podemos 
considerar que a ação dos movimentos homossexuais direcionou fortemente as medidas 
da saúde pública na luta contra a AIDS, convidando a uma prevenção baseada na 
responsabilidade dos atores e apelando tambempara novas relações entre doentes, 
médicos e pesquisadores. A recomendação do safer sex (sexo seguro), caracterizada, 
entre outras coisas, pelo uso sistemático do preservativo, nasceu no âmbito das redes 
comunitárias gays, que se mobilizaram em torno de uma verdadeira autogestão da 
prevenção, que não implicava uma mudança radical do estilo de vida (não havia apelo à 
redução do número de parceiros, por exemplo), mas uma proteção sistemática17. 
Considerados co-gestores da epidemia, cabia aos homossexuais um comportamento 
responsável18. 
 
Quais as mudanças causadas pela mobilização homossexual no âmbito da saúde 
pública? Tradicionalmente, a saúde pública privilegiava a injunção autoritária ao 
cuidado de si, quer seja na tradição higienista de controle das doenças infecciosas ou 
ainda na tradição repressora do controle da toxicomania: era preciso sacrificar um pouco 
a liberdade individual a favor da segurança coletiva. Ora, com a emergência da AIDS, e 
apesar de temores dum retorno à ordem moral, a perspectiva de limitar as liberdades dos 
soropositivos visando garantir a segurança de todos, bem como a estigmatização dos 
grupos de risco, foram desde cedo, rejeitadas pelas autoridades políticas e sanitárias. Na 
França, as estratégias de prevenção postas em prática em nível nacional, assim como as 
ações locais, tiveram como objetivo a responsabilizaçao dos individuos. Os indivíduos 
são considerados aptos (e moralmente obrigados) a decidir por eles próprios, levando 
em conta os outros, os meios e os objetivos de sua saúde e de seu bem-estar sexual. 
Assim, sob a influência dos movimentos homossexuais masculinos, tornou-se possível 
conduzir uma política de saúde pública voltada à sexualidade, direcionada tanto às 
minorias quanto às maiorias, e fundada em uma nova norma, a norma da 
responsabilidade, através da qual cabe a cada um interiorizar a proteção de si e dos 
outros. Essa orientação foi seguida por associações como a Aides ou a Act Up. Dessa 
maneira, os homossexuais aparecem como uma vanguarda que permite afastar as 
estratégias moralistas (como o apelo à abstinência ou à fidelidade).  
 
Esta nova filosofia de saúde pública a favor da prevenção individual não é nem liberal 
nem libertária: nesta lógica é inaceitável que os indivíduos mantenham comportamentos 
hostis ou ambivalentes face à proteção, o que refletiria a não interiorização da norma de 
responsabilidade, nesse caso a condenaçao moral como acontece com relação aos 

                                                        
16POLLAK, Michael, Les Homosexuels et le sida. Sociologie d’une épidémie, Paris, Métailié, 1988. 
17ADAM, Philippe, Expérience intime et action collective: sexualité, maladie et lutte contre le sida, thèse 
de doctorat en sociologie, Paris, EHESS, 1997. PINELL PATRICE (dir.), Une épidémie politique. 
Histoire de la lutte contre le sida en France (1981-1996), op. cit. 
18DEFERT, Daniel, « Le malade, réformateur social », Gai Pied Hebdo, no 376, 29 juin 1989. 



BOZON / Passages de Paris 7 (2012) 23–33 
 

 

29

barebakers, que declaram praticar a penetração sem proteção e que, por isso, são 
objetos de uma violenta crítica da associação Act Up.19 
 
A mobilização dos homossexuais também abarcou as relações entre médicos, doentes e 
pesquisadores. Ou seja, o doente aparecia como um reformador social. A forma como os 
ensaios terapêuticos foram conduzidos20 e a relativa rapidez na proposição de 
tratamentos eficazes, devem muito ao sentimento de urgência e à renovação das regras 
éticas que os homossexuais souberam impor21. As mobilizações das pessoas afetadas 
pela AIDS, em grande parte homossexuais, influenciaram a organização de outros 
movimentos, tais como aqueles formados por pessoas portadoras de câncer. 
 
Além disto, nos anos 1990, a mobilização em torno de um contrato civil acessível aos 
casais formados por pessoas do mesmo sexo, concretizado posteriormente no Pacs 
(Pacto Civil de Solidariedade)22, foi inicialmente uma reivindicação dos homossexuais, 
cuja justificativa apoiava-se na necessidade de garantir uma proteção aos sobreviventes 
dos casais, cujo parceiro fora vítima da AIDS23. Esse contrato passou a ser aberto a 
todos os casais que buscavam uma alternativa legal ao casamento. Entre as novidades 
abertas por este novo cenário, podemos citar a ausência da exigência da fidelidade e a 
facilidade com a qual a união pode ser dissolvida. Dessa maneira, o Pacs rompe com o 
monopólio do casamento e, apesar de não conceder todos os direitos do casamento, ele 
acabou por atrair o interesse dos casais heterossexuais – que desde 200524 representam 
mais de 90% dos contratantes –, ainda que não tenha sido concebido para os mesmos. A 
instauração do Pacs desloca a desigualdade entre casais de pessoas do mesmo sexo e 
casais de pessoas de sexos diferentes, masnão a suprime25, já que, na França, o 
casamento continua inacessível aos casais de pessoas do mesmo sexo.  
 
 

                                                        
19Le TALEC JEAN-YVES, La figure de la folle. Approche sociologique de l’homosexualité masculine, 
thèse de sociologie, Toulouse, 2003; BROQUA CHRISTOPHE, Agir pour ne pas mourir ! Act up, les 
homosexuels et le sida, Paris, Presses de Sciences-Po, 2006. 
20BARBOT JANINE, « Agir sur les essais thérapeutiques. L’expérience des associations de lutte contre le 
sida en France », Revue d’épidémiologie et de santé publique », no 46, 1998, p. 205-215. 
21PINELL PATRICE (dir.), Une épidémie politique. Histoire de la lutte contre le sida en France (1981-
1996), op. cit. 
22Nota das tradutoras: o Pacs (Pacte Civil de Solidarité), trata-se de um contrato estabelecido entre duas 
pessoas maiores, do mesmo sexo ou de sexo diferente, que visam a organizar legalmente uma vida em 
comum. 
23BORRILLO DANIEL, FASSIN ÉRIC et IACUB MARCELA, Au-delà du Pacs. L’expertise familiale à 
l’épreuve de l’homosexualité, Paris, PUF, 1999. 
24CARRASCO VALÉRIE, « Le Pacte Civil de Solidarité: une forme d’union qui se banalise », Infostat 
Justice, no 97, octobre 2007. Em 1999, 42% dos contratos de Pacs foram assinados entre pessoas do 
mesmo sexo, passando a representar 24% em 2000. A partir de um dado momento, o número absoluto de 
Pacs assinados entre pessoas do mesmo sexo estabilizou-se em 5000 e, desde então, mantém-se a cada 
ano. O que muda é sua proporção com relação ao total. 
25RAULT WILFRIED, Donner sens au Pacs. Analyse sociologique du pacte civil de solidarité par son 
enregistrement, thèse de doctorat en sociologie. Université Paris-V, 2005. 
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MINORIAS E NORMALIZAÇÃO MAJORITARIA 

 
O que interpretamos como uma influência das minorias sexuais foi, ao contrário, 
interpretado por certos autores como uma tentativa de normalização dos homossexuais 
por parte do Estado. Nesse sentido, o Pacs foi considerado como um dispositivo 
destinado a estabilizar o casal homossexual, de modo que ele possa constituir um ponto 
de apoio da ação do Estado26. Algumas pessoas fizeram essa mesma interpretação no 
que concerne ao desenvolvimento de um programa de prevenção e do safer sex, 
entendendo-os como tentativas de enquadrar a sexualidade dos homens gays por meio 
de uma organização dessa comunidade e da introdução da prevenção nos locais 
comerciais de sexo27. Esta interpretação revela a manutenção de um ponto de vista 
libertário e antiautoritário nos meios homossexuais, que se defende tanto do risco de 
integração por parte do Estado quanto da homonormatividade identitária, o avesso 
dominado da norma heterossexual28. A referência a uma cultura de sexualidade 
bareback pode também ser vista como uma maneira de pôr em cena a resistência à 
normalização pelo safer sex29. 
 
Outro aspecto da influência majoritária, segundo certos autores, é a forte presença de 
modelos de amor romântico entre os jovens homossexuais, já apontada por Pollak. 
Além disso, a vida cotidiana dos casais homossexuais masculinos é influenciada pela 
divisão sexual do trabalho existente nos casais formados por pessoas de sexo diferente, 
que definem como femininas as tarefas mais árduas ou não valorizadas que, nos casais 
gays, devem ser feitas por homens30. Assim, as desigualdades existentes nos casais 
formados por pessoas do mesmo sexo, cujas origens são diversas, tendem a se 
traduzirem em formas hierárquicas quereproduzem as desigualdades presentes entre os 
casais heterossexuais. 
 
 

PROCESSOS E EVOLUÇÕES PARALELAS 

 
No entanto, mais do que uma influência sistemática das minorias sobre a maioria, ou o 
contrário, a normalização majoritária, parece que, em várias esferas, minorias e maiorias 

                                                        
26BUSSCHER PIERRE-OLIVIER (DE) et THIAUDIÈRE CLAUDE, « Le Pacs: un progrès social ou une 
avancée de l’État? », Mouvements, no 9-10, juillet-août 2000, p. 48-53. 
27BUSSCHER PIERRE-OLIVIER (DE), MENDÈS-LEITE ROMMEL et PROTH BRUNO, « Lieux de 
rencontre et backrooms », Actes de la recherche en sciences sociales, no 128, 1999, p. 24-28. 
28LE TALEC JEAN-YVES, La Figure de la folle. Approche sociologique de l’homosexualité masculine, 
op.cit.; GAISSAD LAURENT, Une forme notoire de sexualité secrète: chronique territoriale du désir 
entre hommes dans le Sud de la France, thèse de sociologie, Toulouse, 2006. 
29LE TALEC JEAN-YVES, « Bareback et construction sociale du risque lié au HIV chez les hommes 
gay », in BOZON MICHEL et DORÉ VÉRONIQUE, Sexualité, relations et prévention chez les 
homosexuels masculins. Un nouveau rapport au risque, Paris, ANRS, coll. « Sciences sociales et sida », 
2007, p. 71-86. 
30COURDURIÈS JÉRÔME, « Les couples gays et la norme d’égalité conjugale », Ethnologie française, 
no 4, 2006, p. 705-711. 
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vivem simplesmente processos e evoluções paralelos. O desenvolvimento de espaços 
comerciais dedicados aosexo,os bares com backroomsdestinados a um público 
homossexual masculino, ocorre paralelamente ao aparecimento de casas de swing: 
lugares destinados à prática sexual entre casais heterossexuais31. A medicalização da 
sexualidade afeta tanto os homossexuais como os heterossexuais, ainda que ela tome 
diferentes formas. A mudança do estilo dos encontros por meio da Internet, que 
inicialmente afetou massivamente os homossexuais e permitiu a criação de um espaço 
concreto para estilos de vida sexuais muito específicos32, atingeigualmente os 
heterossexuais, mesmo que ainda não seja possível dizer qual influência que, a longo 
prazo,a Internet vai exercer sobre eles33. A complexidade das trajetórias pessoais dos 
indivíduos é maior entre os homossexuais, mas é crescente entre os heterossexuais. Por 
fim, se uma individualização nas práticas sexuais foi apontada entre os heterossexuais, 
pode-se dizer que o enfraquecimento do núcleo comunitário e a ascensão de tendências 
individualizantes entre os homossexuais criaram, igualmente, uma nova relação mais 
individual face às normas, ao risco sexual e à exigência da prevenção34.  
 
 

A RESISTENCIA AO DESAPARECIMENTO DAS FRONTEIRAS 

 
Devemos pensar que estamos a caminho de uma diluiçãodas fronteiras estabelecidas 
entre heterossexualidade e homossexualidade? Ao longo dos anos 1980, houve, na 
França, uma grande transformação das atitudes referentes aos homossexuais. Enquanto, 
no começo da década, apenas um terço dos franceses pensavam que os homossexuais 
eram pessoas iguais as outras, no final de década35 este número corresponderá a dois 
terços da população e, no final da década de 1990, ele passará a quatro quintos. No 
entanto, existem sólidas resistências à aceitação desse princípio na esfera privada: 
interrogados sobre esse ponto, os indivíduos aceitam mais dificilmente que seus filhos 
possam ser homossexuais ou que os homossexuais adotem ou tenham crianças. Essa 
resistência privada tem efeitos no desenvolvimento dos jovens homossexuais, marcados 
pela dupla intolerância dos pares e da família, pela saída precoce do ambiente familiar 

                                                        
31WELZER-LANG DANIEL, La Planète échangiste: les sexualités collectives en France, Paris, Payot, 
2005. 
32VELTER ANNIE, Rapport sur l’enquête «Presse Gay » 2004, Saint-Maurice, Institut de veille 
sanitaire, 2007.  
33BAJOS NATHALIE, BOZON MICHEL et GROUPE CSF, Premiers résultats de l’enquête « Contexte 
de la sexualité en France », ANRS, Inserm, mars 2007. 
34BOZON MICHEL et DORÉ VÉRONIQUE, Sexualité, relations et prévention chez les homosexuels 
masculins. Un nouveau rapport au risque, op. cit. 
35LHOMOND BRIGITTE et STUART MICHAELS, « Homosexualité/hétérosexualité: les enquêtes sur 
les comportements sexuels en France et aux USA », Journal des anthropologues, no 82-83, 2000, p. 91-
111. 
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de origem36 e por “problemas de superexposição com riscos de depressão e de 
suicídio37”.  
 
Da mesma forma, o ambiente profissional continua fortemente dividido entre atividades 
e lugares tradicionalmente tolerantes, e lugares e meios onde é melhor esconder a 
orientação sexual e jamais falar da vida privada quando se é homossexual. 
 
 

RECONHECIMENTO E UTOPIA 

 
Oacesso dos homossexuais aos direitos dos quais usufruem os heterossexuais não são 
suficientes para produzir as mudanças necessárias nas relações existentes entre maiorias 
e minorias sexuais, da mesma forma que a obtenção da igualdade formal e jurídica pelas 
mulheres, por volta da metade dos anos 1980, não foi o bastante para produzir 
mudanças maiores na situação das mesmas38. A igualdade formal pode dissimular, de 
várias formas, a desigualdade de tratamento. A luta das mulheres pela igualdade foi, 
portanto, seguida por políticas mais afirmativas de igualdade de oportunidades, das 
quais faz parte, por exemplo, a lei de paridade de 2000. A política familiar que, desde os 
anos 1980, na França, inscreve-se em um referencial mais feminista, também trouxe 
contribuições. Todavia, não existem políticas afirmativas a favor das minorias sexuais, 
na medida em que, o queasdistingue é, com frequência, considerado como um aspecto 
privado que convém dissimular. O que existem são apenas ações contra as 
discriminações, mas elas são difíceis de serem estabelecidas uma vez que os indivíduos 
não as denunciam: o número de casos relacionados à orientação sexual tratado pela 
Halde, mal chega a 2% do total, e esses raramente tem relação com o local de 
trabalho39. No entanto, 8% das pessoas que responderam à pesquisa “Presse gay”, 
realizada em 2004, assinalaram caso de insulto ou de isolamento no espaço 
profissional40. O melhoramento do Pacs, ou o acesso ao casamento por parte dos 
homossexuais, poderia dar a esses últimos a possibilidade de contar com o benefício do 
suporte estabilizador do Estado. Mas podemos nos perguntar se o Estado deseja, de fato, 
por meio de sua política, favorecer,ativamente, a igualdade entre casais formados por 
pessoas do mesmo sexo e casais compostos por pessoas de sexo diferente. 
 
No âmbito da influência que as minorias sexuais podem ter sobre a maioria, resta 
explorar, como Foucault sonhava há mais de 20 anos, a invenção de formas relacionais 
que não tomem como referência o modelo familiar e que possam, assim, concernir tanto 
as minorias como as maiorias. Pierre Bourdieu acreditava, igualmente, que o 
                                                        
36SCHILTZ MARIE-ANGE, « Parcours de jeunes homosexuels dans le contexte du VIH: la conquête de 
modes de vie », Population, no 6, novembre-décembre 1997, p. 1485-1537. 
37VERDIER Éric et FIRDION JEAN-MARIE, Homosexualités et suicide, Aubenas, H et O Éditions, 
2002; VELTER ANNIE, Rapport sur l’enquête « Presse Gay » 2004, op. cit. 
38MARUANI MARGARET, Femmes, sexe et genre. L’état des savoirs, Paris, La Découverte, 2005. 
39HAUTE AUTORITÉ DE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET POUR L’ÉGALITÉ 
(HALDE), Rapport annuel 2006, Paris, 2007. 
40VELTER ANNIE, Rapport sur l’enquête « Presse Gay », op. cit. 
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movimento homossexual pudesse constituir uma vanguarda para os movimentos sociais 
que procuram subverter as formas simbólicas41. Paralelamente ao Pacs, ao casamento 
gay e lésbico e à homoparentalidade, que constituem o reconhecimento e a transcrição 
de formas relacionais próximas àquelas da maioria heterossexual, não seria possível 
propor e imaginar outras possibilidades, “utopias relacionais” como, por exemplo, 
relações estabelecidas entre mais de duas pessoas?  
 
Na última entrevista feita antes da sua morte, concedida no dia 20 de agosto de 2004 ao 
jornal LeMonde (“Je suis en guerre avec moi-même”), Jacques Derrida declarou apoiar 
a iniciativa do prefeito de Bègles, Noël Mamère, a favor do casamento homossexual, 
porque ela “constitu[ia] um exemplo desta bela tradição que os americanos haviam 
inaugurado no século passado, a qual deram o nome de civil desobedience: não era um 
desafio à lei, mas uma desobediência a um dispositivo legislativo feito em nome de uma 
lei melhor”. Mas Derrida mencionou logo em seguida que, para ele, o objetivo era 
suprimir o casamento: 
 
Se eu fosse legislador, eu simplesmente proporia o desaparecimento da palavra e do 
conceito “casamento” do Código civil e laico. O “casamento”, valor religioso, sagrado, 
heterossexual – e que implica voto de procriação, de fidelidade eterna, etc. -, trata-se de 
uma concessão feita pelo Estado laico à Igreja cristã – particularmente no seu 
‘monogamismo’ que não é nem judeu [...] nem muçulmano. Suprimindo a palavra e o 
conceito “casamento”, - esse equívoco ou esta hipocrisia religiosa e sagrada, que não 
tem espaço algum dentro de uma Constituição laica -, substituiríamos esta palavra e 
conceito por uma “união civil” contratual, uma espécie de Pacs generalizado, 
melhorado, refinado, leve e ajustado entre parceiros de sexo ou número não imposto... 
(É uma utopia, mas com dias contados.)  
 
No espaço das relações e contratos que os indivíduos podem estabelecer entre si, é sem 
dúvida possível sonhar com uma possibilidade para além do casal monogâmico. 
 

                                                        
41BOURDIEU PIERRE, « Quelques questions sur le mouvement gay et lesbien », in id., La domination 
masculine, Paris, Seuil, 1998, p. 129-134 


