




Construir alternativas antipatriarcais é
cuestionar os roles que marcan a vida
das mulleres e os homes, o modelo im-
posto de sexualidade, a reflexión sobre
os nosos corpos, sobre as nosas relacións
e mesmo o cuestionamento da propia
norma, do propio binomio home-muller
sobre o que enmoitas ocasións seguimos
a sustentar o noso discurso de loita pola
nosa emancipación. Ante estes retos
constantes de reflexión por parte domo-
vemento feminista compre seguir a ex-
plorar e artellar os debates cos que
desaprender o que somos, o que nos en-
sinaron e criarmos discursos para rea-
prender e resistir.

Nesta ocasión recollemos neste Caderno
unha serie de textos que abren debates,
inspiran reflexións e marcan opinión
sobre a necesidade de cuestionar a
norma heterosexual en base á cal cons-
trúe o patriarcado a base da opresión
que nos impide vivir a nosa sexualidade
en liberdade e explorar os discursos da
disidencia sexual, de aquelas e aqueles
que se negan a vivir na normaque obriga
a definirse en coordenadas masculinas
ou femeninas, hetero ou homo, home ou
muller.

Dende Isca! queremos contribuir a tra-
vés dos nosos Cadernos de Formación á

divulgación dos discursos feministas
máis combativos, incluso daqueles que
forman parte da periferia do propio fe-
minismo, pois entendemos que só a for-
mación pode ser base sólida para a
transformación do noso discurso nunha
ferramenta válida para a loita antipa-
triarcal.

Facemos neste Caderno un achega-
mento aMoniqueWittig, comprometida
co combate da heterosexualidade e do
discurso que nos sitúa irremediable-
mente a todas e a todos na necesidade de
definirnos nas coordenadas do sistema
patriarcal en torno ao suxeito muller ou
o suxeito home. Un percorrido pola ba-
talla contra a homofobia daman deBár-
bara Smith. O testemuño das mulleres
que practican unha sexualidade que o
sistema sitúa fóra da norma. E un inte-
resante ponto de vista, dende América
Latina, sobre a potencia dun discurso
político dende as disidencias sexuais.

Queremos que este Caderno sirva como
reivindicación da loita daquelas mulle-
res que elaborando o seu discurso resis-
tindo dende a periferia do sistema son
tamén en ocasións a resistencia dende a
periferia do propio movemento femi-
nista.

Un saúdo feminista e revolucionario.

[construindo alternativas feministas]
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"Que nos experimentemos a nós mesmos ou
aos outros como "homes" e "mulleres" son
categorías políticas e non feitos naturais"

Monique Wittig

Editorial:



Os discursos que particularmente nos
oprimen a todas nosoutras e a todos
nosoutros, lesbianas, mulleres e homo-
sexuais, son aqueles que dan por sen-
tado que o que funda unha sociedade,
calquera sociedade, é a heterosexuali-
dade. Esos discursos falan de nosoutras
e de nosoutros e presumen de estar di-
cindo a verdade nun terreo apolítico,
como se houbera algunha cousa signi-
ficábel capaz de escapar do político
neste momento histórico e como se, no
que a nosoutras e nosoutros atinxee,
puideran existir signos sen significado
político. Esos discursos da heterose-
xualidade oprimennos no sentido de
que nos impiden falar a menos que fa-
lemos nos seus termos. Todo o que os
cuestiona éinmediatamente descalifi-
cado como elemental. O noso rexeita-
mento ás interpretacións totalizadoras
da psicoanálise faille dicir aos seus que
desprezamos a dimensión simbólica.
Esos discursos négannos toda posibili-
dade de crear as nosas propias catego-
rías. Pero a súa acción máis feroz é a
tiranía inflexíbel que exercen sobre o
noso ser mental e físico.

Cando usamos o máis que xeneraliza-
dor termo ideoloxía para designar a
todos os discursos do grupo domi-

nante, estamos relegando esos discur-
sos ao terreo das ideas irreais e esque-
cemos así a violencia material (física)
que exercen directamente contra as
persoas oprimidas, unha violencia que
é producida tanto polos discursos abs-
tractos e”científicos“; como polos dos
medios.

Gustaríame insistir nesta opresiónma-
terial que exercen os discursos sobre as
persoas.

Non hai nada abstracto no poder que
teñen as ciencias e as teorías, opoder de
actuar de forma material e concreta
sobre os nosos corpos e mentes, aínda
cando o discurso que as produce sexa
abstracto... Todas as persoas oprimidas
coñecen ese poder e tiveron que en-
frontarse con el. É o que di: non tes de-
reito a falar porque o teu discurso non
é científico nin teórico, porque estás
nun nivel equivocado de análise, estás
confundindo os discursos coa reali-
dade, o teu discurso é inxenuo, enten-
des mal tal o cal ciencia, etc.

Se o discurso dos modernos sistemas
teóricos exerce poder sobre nós, é por-
que traballa con conceptos que nos
tocanmoi de cerca. Malia ao xurdir his-
tórico do movemiento de lesbianas, do
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A mente hetero

Monique Wittig



feminismo e do de liberación gay, cuxa
actuación xa ten sacudido as categorías
filosóficas e políticas dos discursos das
ciencias sociais, esas categorías seguen
siendo porén utilizadas pola ciencia
contemporánea sen maior análise.
Funcionan como conceptos primitivos
dentro dun conglomerado de discipli-
nas, teorías e ideas actuais que chama-
rei a mente hetero.

Nos conceptos inclúo “muller”, “home”,
“sexo”, “diferenza” e toda a serie de
conceptos que levan a súamarca, entre
eles “historia”, “cultura” e o “real”. E se
ben nos últimos anos se aceptou que
non existe nada ao que se poida chamar
“natureza”, que todo é cultura, segue
habendo dentro desa cultura un núcleo
de natureza que se resiste a todo
exame, unha relación excluída do social
na análise, unha relación cuxa caracte-
rística é ser ineludíbel na cultura así
como na naturaleza, e que é a relación
heterosexual. A isto chámolle a relación
social obrigatoria entre “home” e “mu-
ller”... Con ese carácter ineludíbel,
como coñecemento, como principio
obvio, como algo dado previo a toda
ciencia, a mente hetero desenvolve
unha interpretación totalizadora da
historia, da realidade social, da cultura,
da linguaxe e de todos os fenómenos
subxectivos asemade. Apenas podo su-
bliñar o carácter opresor que reviste a
mente hetero na súa tendencia a uni-
versalizar inmediatamente todo con-
cepto que produce como lei xeral e
soster que é aplicábel a todas as socie-
dades, épocas e persoas. Aí falan do in-
tercambio de mulleres, da diferenza
entre os sexos, da ordee simbólica, do
inconsciente, desexo, cultura, historia,
dándolle un significado absoluto a
todos esos conceptos que en realidade

son só categorías baseadas na hetero-
sexualidade, ou sexa o pensamento que
produce a diferenza entre os sexos
como dogma político e filosófico.

A consecuencia desta tendencia a uni-
versalizar todo é que a mente hetero
non pode concibir unha cultura, una
sociedade onde a heterosexualidade
non ordene no só todas as relacións hu-
manas senón tamén a mesma produ-
ción de conceptos e inclusive os
procesos que escapan á conciencia.

Rexeitar a obriga do coito e as institu-
cións que esa obriga produciu como ne-
cesarias para a constitución dunha
sociedade é simplemente imposíbel
para a mente hetero, dado que facelo
significaría rexeitar a posibilidade de
constituír outra e o rexeitamento da
“orde simbólica”, e tamén faría imposí-
bella constitución de significados, sen
o cal ninguén pode manter a súa cohe-
rencia interna. Así o lesbianismo, a ho-
mosexualidade e as sociedades que
formamos non poden ser pensadas ni
faladas, aínda cando sempre existiron.
Así a mente hetero continúa afirmando
que o incesto, e non a homosexualidad,
á a súa principal prohibición. Así,
cando é pensada pola mente hetero, a
homosexualidade non é outra cosa que
outra heterosexualidade.

Si, a sociedade hetero baséase na nece-
sidade do diferente/outro en todo
nivel. Non pode funcionar económica,
simbólica, lingüística ni politicamente
sen ese concepto. Esa necesidade do di-
ferente/outro é ontolóxica para todo o
conglomerado de ciencias e disciplinas
que eu chamo la mente hetero. Pero,
que é o diferente/outro senón o domi-
nado? Porque a sociedade heterosexual
non só oprime a lesbianas e homose-



xuais senón a moitas e moitos diferen-
tes/outras/outros; oprime a todas as
mulleres e a moitas clases de homes, a
todas aquelas persoas que están na po-
sición de dominadas. Constituír unha
diferenza e controlala é un acto de
poder, dado que é esencialmente un
acto normativo. Todas as persoas tra-
tan de mostrar que a outra ou o outro
son diferentes. Pero non todas teñen
éxito na súa empresa. Hai que ocupar
unha posición social de poder para lo-
gralo.

Por exemplo, o concepto da diferenza
entre os sexos constitúe ontoloxica-
mente ásmulleres como diferentes/ou-
tras. Os homes non son diferentes, a
xente branca non é diferente, nin o son
los amos. Pero a xente negra, así como
as escravas e os escravos, sí o son. Esa
característica ontolóxica da diferenza
entre os sexos afecta a todos os con-
ceptos que son parte domismo conglo-
merado. Pero para nosoutras ou
nosoutros non existe eso de ser-muller
ou ser-home. “Home” e “muller” son
conceptos políticos de oposición e a có-
pula que dialecticamente os une é, á
vez, a que os fai desaparecer. É a loita
de clases entre mulleres e homes a que
vai facer desaparecer a homes e mulle-
res (o mesmo sucede con todas as ou-
tras loitas de clase onde as categorías
en oposición se “reconcilian” mediante
a loita cuxa meta é facelas desapare-
cer). O concepto de diferenza nno ten
de por sí nada de ontolóxico. É só a
forma que teñen os amos de interpre-
tar unha situación histórica de domi-
nación. A función da diferenza é
enmascarar en todo nivel os conflitos
de intereses, incluidos os ideolóxicos.

Noutras palabras, para nosoutras e

para nosoutros, isto significa que xa
non pode haber mulleres e homes e
que, como clases e categorías de pensa-
mento ou linguaxe, teñen que desapa-
recer política, económica e
ideoloxicamente. Se nós como lesbia-
nas e vostedes como homosexuais se-
guimos falándonos e pensándonos
como mulleres e como homes, estare-
mos preservando a heterosexualidade.
Estou segura de que ningunha trans-
formación política nin económica pode
quitarlle o seu dramatismo a esas cate-
gorías de linguaxe. Podemos redimir as
palabras escrava ou escravo. Podemos
redimir nigger, negress (termos derro-
gatorios para as personas negras). En
que difire “muller” de esas palabras? A
transformación das relacións económi-
cas non alcanza. Debemos producir
unha transformación política dos con-
ceptos claves, isto é, dos conceptos que
son estratéxicos para nós. Porque hai
outra orde domaterial, da linguaxe, e a
linguaxe vaise elaborando en base a
estos conceptos estratéxicos. Está ase-
made profundamente conectado ao
campo político, onde todo o que atinxe
á linguaxe, á ciencia e ao pensamento,
refírese á persoa como subxectividade
e á súa relación coa sociedade. E non
podemos deixar isto dentro do poder
da mente hetero, ou sexa do pensa-
mento baseado na dominación.

... Rompemos o contrato heterosexual.
Isto é o que as lesbianas estamos di-
cindo por todas partes, se non con teo-
rías, mediante prácticas sociais, e aínda
non sabemos cales poderán ser as re-
percusións disto na cultura e na socie-
dade hetero. Alguén que se dedique á
antropoloxía poderá dicirnos que
temos que agardar cincuenta anos. Si,
se unha quere universalizar o funcio-

no
rm

at
iv

id
ad

e
e
di
si
de

nc
ia

se
xu

al

4



namiento destas sociedades e facer
aparecer os seus trazos invariantes.
Mentres, os conceptos hetero vanse
afundindo. Que é a muller? Pánico,
alarma xeral para unha defensa activa.
Francamente, é un problema que as
lesbianas non temos porque fixemos un
cambio de perspectiva, e sería inco-
rrecto dicir que as lesbianas nos rela-
cionamos, facemos o amor ou vivimos
con mulleres, porque o termo “muller”
ten sentido só nos sistemas económicos
e de pensamento heterosexuais. As les-
bianas non somos mulleres (como non
o é tampouco ningunhamuller que non
estea en relación de dependencia per-
soal cun home).

[construindo alternativas feministas]
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LEONORE GORDON invitoume a es-
cribir este artigo para un monográfico
do Interracial Books for Children Bu-
lletin, que editou sobre o tema «Homo-
fobia e educación: como enfrontarse co
insulto». É importante recordar que a
data de publicación do Bulletin foi
1983. Nesa época , poucas lesbianas ou
homes gai Negros escribiran sobre a
homofobia, especialmente en publica-
cións ao alcance das propias audiencias
Negras. Dado o papel innovador que o
Council on Interracial Books for Chil-
dren desempeñara ao expandir os cu-
rrículo escolares para que incluísen
materiais sobre persoas de cor e mulle-
res, estaba emocionada; este traballo
ofrecíame a rara oportunidade de che-
gar a persoas de cor que non fosen les-
bianas nin gais, moitas das cales eran
educadoras.

Un cambio que aconteceu desde que foi
escrito é que hai máis e máis retratos
de lesbianas e gais, sobre todo brancos,
nosmedios populares. Sería difícil ima-
xinar en 1983 o número de personaxes
lesbianas, gais, bisexuais e transxénero
agora visibles en televisión e en cine.
Este xiro é en gran medida o resultado
da organización de lesbianas e gais, e
particularmente dunha organización

dirixida aos medios de comunicación.
O impacto da epidemia da SIDA na in-
dustria do espectáculo e as artes tamén
axudou a elevar a conciencia sobre os
asuntos das lesbianas e os gais nestes
contextos.

Homofobia, por que falar diso? En 1977
o Combahee River Collective, unha or-
ganización Negra feminista de Boston
da que funmembro, escribiu: A descri-
ciónmáis xeral da nosa política nomo-
mento actual é que estamos
activamente comprometidas na loita
contra a opresión racial, sexual, hete-
rosexual e de clase, e consideramos que
a nosa tarefa concreta é o desenvolve-
mento dunha análise integrada e unha
práctica baseada no feito de que os
principais sistemas de opresión están
interconectados... Nós... atopamos a
miúdo difícil separar a raza da clase da
opresión sexual, porque nas nosas
vidas habitualmente experiméntanse
de forma simultánea. 1

A pesar da lóxica e da claridade da aná-
lise da simultaneidade de opresións das
mulleres do Terceiro Mundo, persoas
de todas as razas, incluídas as progre-
sistas, parecen curiosamente pouco
dispostas a asumir estas verdades bási-
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Homofobia, Por que falar diso?

Barbara Smith



cas, especialmente cando se trata de in-
corporar unha resistencia activa cara á
homofobia nas súas vidas diarias. A ho-
mofobia é normalmente a última opre-
sión en sermencionada, a última en ser
tomada en serio, a última que queda.
Pero é extremadamente seria, e en oca-
sións, ata o punto de resultar fatal.

Consideremos que na noite do 29 de
Setembro de 1982, de vinte a trinta po-
licías da cidade de Nova York irrompe-
ron sen avisar no Blues, un bar de
Estafes Square. Acosaron e golpearon
severamente aos clientes, esnaquizaron
o establecemento, baleiraron a caixa
rexistradora e marcháronse sen facer
un só arresto. Que motivou semellante
comportamento brutal? A resposta é
sinxela. Os policías estaban inspirados
por tres aclamados principios da nosa
sociedade, racismo, clasismo, e homo-
fobia: a clientela do bar é Negra, de
clase traballadora e gai. Mentres a poli-
cía abría cabezas, gritaba epítetos ra-
cistas e homófobos familiares para
calquera escolar. O odio dos atacantes
cara á xente queer e de cor, lonxe de fa-
celos excepcionais, situáballes rotun-
damente na corrente dominante. Se as
súas acións resultaron máis extremas
que as da maioría, as súas actitudes
certamente non o foron.

O Blues bar está situado cruzando a rúa
desde as oficinas do New York Estafes.
O persoal branco, de clase media-alta,
presumiblemente heterosexual do pri-
meiro xornal da nación, efectuaba re-
gularmente chamadas de queixa sobre
o bar á policía. Non resulta sorpren-
dente, que ningún dos diarios de Nova
York, incluído o Estafes, molestásese
en informar do incidente. Unha coali-
ción de lesbianas e homes gai do Ter-

ceiro Mundo e brancos organizaron
unha gran manifestación de protesta
pouco despois de que ocorrese o ata-
que.

Organizacións antirracistas e de derei-
tos civís, tanto moderadas como mili-
tantes, estiveron notablemente
ausentes e aínda non presentaron un
rexeitamento público ante este inci-
dente verificable de brutalidade poli-
cial, sen dúbida porque as persoas
Negras involucradas non eran hetero-
sexuais.

Entretecendo “Ismos”:

O que ocorreu no Blues ilustra perfec-
tamente osmodos nos que os principais
«ismos» incluíndo o heterosexismo
están íntima e violentamente entreteci-
dos. Non me é difícil ver como os siste-
mas de opresión interconéctanse, aínda
que só sexa por razón de que a súa exis-
tencia afecta a miña vida moi frecuen-
temente. Durante as décadas de 1970 e
1980 as lesbianas políticas de cor foron
a miúdo as máis agudas en destacar a
necesidade de desenvolver unha com-
prensión das conexións entre as opre-
sións. Tamén se opuxeron á
construción de xerarquías e desafiaron
a «fácil saída» de escoller unha «opre-
sión primaria» e minimizar a impor-
tancia desas enredadas inconsistencias
que ocorren sempre que raza, sexo,
clase e identidade sexualmestúranse de
feito. Ironicamente, para as forzas da
dereita, odiar ás lesbianas e aos homes
gais, ás persoas de cor, aos xudeus e ás
mulleres, vai da mán. Eles realizan co-
nexións entre opresións nas súas for-
mas máis negativas, con resultados
terroríficos. Persoas supostamente pro-

[construindo alternativas feministas]
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gresistas, doutra banda, que se opón á
opresión en calquera outro ámbito, re-
sístense a recoñecer que o abuso social-
mente sancionado de lesbianas e homes
gais é un problema serio. A súa actitude
tácita é: «Homofobia, por que falar
diso?».

Existen numerosas razóns que explican
a resistencia de persoas, sensibilizadas
con outras cuestións, a confrontar a ho-
mofobia, tanto nelas mesmas como
noutros. Unha razón fundamental é
que as persoas síntense xeralmente
ameazadas sobre cuestións de sexuali-
dade, e para algunhas a mera existen-
cia de homosexuais pon en cuestión a
súa sexualidade/ heterosexualidad. A
diferenza demoitos outros grupos opri-
midos, os homosexuais non constitúen
un grupo cuxa identidade estea defi-
nida por nacemento.

Mediante o proceso de “saír do arma-
rio” , unha persoa pode, de feito, ad-
quirir a súa identidade en calquera
momento da súa vida. Unha forma de
protexer as credenciais e privilexios he-
terosexuais é rebaixar en todo mo-
mento ás lesbianas e homes gai, abrir
unha sima tan ampla como sexa posi-
ble entre «nós» e «eles».

Hai algunhas actitudes e ideas erróneas
que atopo particularmente destrutivas
pola forma na que traballan co fin de
illar as preocupacións de lesbianas e
homes gais:

a) As opresións de lesbianas e homes
gai non son tan serias como outras
opresións. Non é un problema polí-
tico, senón unha preocupación pri-
vada. O impacto vital destrutivo de
perda de traballos, fillos, amizades, e
familia; o desmoralizante peaxe de

vivir co constante temor a ser descu-
berta pola persoa equivocada, que
impregna as vidas de todas as lesbia-
nas e homes gais, tanto dentro como
fose do armario; e a violencia física e
as mortes reais que homes gais e les-
bianas sofren en mans de homófo-
bos, poden ser, se se subscribe este
mito, completamente ignoradas.

b) «Gai» significa homes brancos con
substanciosos ingresos e sen cargas,
punto. Percibir as persoas gais desta
forma permite ignorar que algunhas
de nós somos mulleres e persoas de
cor, e de clase traballadora, e pobres,
e con discapacidade, e vellas. Pensar
limitadamente que as persoas gais
son homes, de clase media, brancos,
tal e como os medios de comunica-
ción do sistema queren que pense a
xente, socava a conciencia de como
se superpoñen identidades e confli-
tos. Resulta esencial, con todo, ao
facer conexións entre a homofobia e
outras opresiones, non caer presa do
razoamento distorsionado de que a
xustificación para abordar seria-
mente a homofobia é que afecta a al-
gúns grupos que están
«constatablemente» oprimidos, por
exemplo, persoas de cor, mulleres, ou
persoas con discapacidade. A homo-
fobia é, en e por si mesma, unha
opresión constatable, e nun sistema
heterosexista, todas as persoas non-
heterosexuales son vistas como «des-
viadas» e están oprimidas.

c) A homosexualidade é un problema
branco ou ata unha «enfermidade
branca». Esta actitude é bastante
predominante entre as persoas de
cor. Individuos que se opoñen mili-
tantemente ao racismo, en todas as
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súas formas, continúan considerando
o lesbianismo e a homosexualidade
masculina como algo do que rirse di-
simuladamente ou, peor aínda, des-
prezar. As persoas de cor homófobas
non só son opresivas cara a persoas
brancas, senón cara a membros dos
seus propios grupos -polo menos un
10% dos seus propios grupos

d) As expresións de homofobia son
lexítimas e aceptables en contextos
onde outro tipo de fanatismo verbal
estaría prohibido. Humillacións e
bromas sobre «bolleras» e «maricas»
pódense facer sen amáis mínima crí-
tica en círculos nos que bromas sobre
«negratas» [nigger] e «chineses»
[chink], por exemplo, levarían unha
censura instantánea ou ata ostra-
cismo. Unha noite vendo a televisión
indica o aceptables que resultan as
expresións públicas de homofobia.

Como poden ser confrontadas e trans-
formadas actitudes e comportamentos
tan profundamente atrincheirados?
Certamente o activismo gai e les-
biano/feminista realizou incursións sig-
nificativas desde finais da década de
1960, tanto na esfera pública como na
conciencia dos individuos. Estes move-
mentos desempeñaron unha función
principalmente educativa, pero nin se-
quera tiveron un impacto suficiente
sobre o sistema educativo en si. Currí-
culos que enfocan de forma positiva
cuestións de identidade sexual, sexuali-
dade e sexismo continúan sendo raros,
particularmente en primaria e secunda-
ria. Con todo as escolas son caldeiras
virtuais de sentimentos homófobos,
como testemuña todo o que vai desde as
pintadas nos baños e os insultos grita-
dos nos patios, ata os sesgos heterose-

xistas da maioría dos textos e o despe-
dimento de profesores sobre a única
base de que non son heterosexuais.

No actual clima político, as escolas
están baixo un constante e hostil escru-
tinio de forzas conservadoras ben orga-
nizadas. Necesítase bastante valor para
desafiar as actitudes negativas dos es-
tudantes sobre o que significa ser ho-
mosexual, muller, do Terceiro Mundo,
etc., pero estas actitudes deben ser des-
afiadas para que a homofobia, permi-
tida e tomada por evidente, acabe
nalgún momento. Atopei, tanto dando
clases como impartindo conferencias a
unha ampla variedade de audiencias,
que facer conexións entre as opresións é
unha forma excelente de introducir as
cuestións referidas á identidade les-
biana e gai e á homofobia, porque
ofrece ás persoas un marco de referen-
cia sobre o que construír. Este é espe-
cialmente o caso se previamente
fixéronse esforzos no aula para abordar
o racismo e o sexismo. É obxectiva-
mente incorrecto e estratexicamente in-
adecuado presentar materiais gai coma
se toda acódelas gais fosen brancas e
homes. Afortunadamente, hai un cre-
cente volume de traballo dispoñible, ha-
bitualmente escrito por feministas do
TerceiroMundo, que proporciona unha
perspectiva integrada da intersección
dunha multiplicidade de identidades e
problemas.

Quizais algúns lectores aínda se pre-
guntan, «Homofobia, por que falar
diso?». Unha razón para falar diso é
que polo menos o dez por cento dos
teus estudantes serán ou xa son lesbia-
nas e homes gai. Un dez por cento dos
teus colegas sono tamén. A homofobia
ben pode ser a última opresión que
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quede, pero desaparecerá. E desapare-
cerá máis rapidamente se as persoas
que se opoñen a calquera forma de
opresión traballan en coalición para
facer que isto suceda.

1- The Combahee River Collective «A Black Fe-
minist Statement», in All the Women Are
White, All the Blacks AreMen, But Some of Us
Are Brave. Black Women’s Studies, ed. Gloria
T. Hull, Patricia Bell Scott, and Barbara Smith
(Nueva York, The Feminist Press at The City
University of New York, 1982), num. 13, pp. 13,
16.
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Que é ser lesbiana?

Fai moitos anos aprendin que lesbiana
era uhna muller que estaba por pracer
con outra muller. Podía ser por afecto,
amor, sexo, etcétera.

Co tempo comprendín que dicirnos
lesbianas era, ademais, un feito político
de visibilidade nun mundo patriarcal,
moi diferente que denominarnos “ho-
mosexuais femininas”. A palabra ho-
mosexual está no imaxinario destinada
aos homes, e aquelo de “feminino” vol-
veríase un adxectivo arbitrario. Nunca
adherin á definición de que lesbiana
era unha muller que amaba a outra
muller. Entendo a lesbianidade como
unha categoría política e non como
unha circunstancia amatoria/ amo-
rosa/ coxuntural? Se non amo, non
son? E se non son amada, volvo á
norma heterosexual?

Máis adiante, no meu camiñar pola
vida, decateime de que ser lesbiana era
ser anormal, xa que non seguía a
norma estabelecida social e cultural-
mente queme tiñan asignado ao nacer.
Estabame rebelando á heteronorma e
elixía ser parte dunha disidencia se-
xual.

Desde esta visión, fóra do cadradiño
normativo e coa liberdade que me ou-
torga a rebeldía, tiven a posibilidade de
seguir observando a través de condutas
que se opoñen ás regras estritas do sis-
tema opresor e ordenador. Así foi como
empecei a desconfiar do casamento
monogámico de amor e pracer.

A idea é revisar e (re)crear s formas de
vida que nos leven a vivir en harmonía
cos nosos corpos, praceres, desexos,
amores, reinventando os nosos propios
códigos. Sen propiedade privada de
corpos, nin desexos instituidos. Ser
unha amante en liberdade non implica,
necesariamente, estar todos os días con
alguén diferente: é revolucionar prácti-
cas e formas; é reapropiarnos dos
nosos corpos; é estar en permanente
comunicación con nósmesmas. Tamén
coas nosas fantasías e necesidades.

Seguín camiñando e observei que o
meu desexo non sempre se corres-
ponde co meu xénero. Se ben sempre
souben que non era nin desexaba ser
“feminina” senón feminista, ser muller
non é sinónimo de feminina. Os xéne-
ros son nómadas. Imaxino que se con-
seguiramos rompelos, caerían un
montón de anacos e así se desintegra-
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rían. Finalmente acabaríamos co bino-
mio hexemónico damasculinidade ver-
sus a feminidade, deste xeito
poderiamos abrir a puerta e invitar a
entrar a tantas variedades intermedias
e inimaxinábeis até agora. A mesma
ruptura poderiamos facela respecto das
sexualidades. Nun dos atallos asumín
que, como diría a Beauvoir, muller non
se nace, faise; algunhas lesbianas non
nos queremos “ facer” mulleres.

Un dos últimos descubrimentos é que
hai lesbianas que están, ás veces, con
varóns e seguen a ser lesbianas. Hoxe
volvo ao comezo: Que é ser lesbiana?
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Este texto foi presentado como relatorio
noX Simposio da Asociación Iberoame-
ricana de Filosofía Política A Igualdade,
antigos e novos desafíos. Seción 6 Xé-
nero e igualdade. Universidade Autó-
nomaMetropolitana. Outubro, 2007.

“Esquecemos facilmente que a liber-
dade non é xamais garantía para

sempre, que ela esixe unha incesante
vixilancia e o valor para defendela.
Hai sempre nas nosas sociedades as
forzas que están listas a destruír a li-

berdade [?] O noso ceo non está
nunca sen nubes, e sempre isto é así”.

Leszek. Kolakowski. La détresse de
notre Bela époque (inédito).

Introdución

Interésame expor aquí un esbozo sobre
as posibilidades e rumbos a seguir
dunha ética política desde a disidencia
sexual. Omeu interese céntrase en bus-
car os orzamentos teóricos dunha prác-
tica política que poida guiar o activismo
para a emancipación e a vindicación
das disidencias sexuais. Optei polo con-
cepto de disidencia sexual e non o de

diversidade sexual polas seguintes ra-
zóns:

1. Entendo que diversidade sexual é
unha noción omniabarcante, é dicir,
comprende tanto as prácticas e iden-
tidades heterosexuais como as ho-
mosexuais (femininas emasculinos),
bisexuais, transexuais, transxénero e
o travestismo, así mesmo, o sadoma-
soquismo e outros desexos transgre-
sores.

2. Disidencia sexual refire ás prácti-
cas e identidades sexuais que se
achan nunha posición crítica ante a
heteronormatividade e propugnan o
recoñecemento dos múltiples xeitos
de entender e vivir a sexualidade hu-
mana. Disidencia sexual é un con-
cepto combativo ante as estruturas
de poder dominante, hetrocentrista e
androcéntrico e, á súa vez, propón a
lexitimidade dunha sexualidade per-
versa no sentido que lle dá Sigmund
Freud, é dicir, como a reivindicación
das múltiples versións da sexuali-
dade.

3. Disidencia sexual é un concepto
que inclúe unha postura de ruptura,
afastamento e crítica damoral domi-
nante sobre a sexualidade humana e,
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ademais, posibilita a articulación dun
discurso disruptivo, doutro xeito que
o dominante para inspirar unha
práctica política, sempre en estado
combativo, que poña o acento na dig-
nidade do ser humano, a súa prote-
ción e promoción a través de facer
válidos, aquí e agora, os dereitos hu-
manos condensados nos diferentes
instrumentos sobre a materia tanto
no nivel nacional como internacio-
nal.

Neste traballo primeiro farei unha pre-
sentación sobre o concepto de ética po-
lítica como eu o entendo, trátase da
relación entre o poder e os valores mo-
rais tal como pode estruturarse dentro
das disidencias sexuais. Nun segundo
apartado examinarei o tema das disi-
dencias sexuais desde unha crítica que
establezo como proposta de ética polí-
tica fundamentada no pensamento de
Michel Foucault. Finalmente, farei
unha revisión crítica da relación entre
as sexualidades disidentes e os dereitos
humanos considerando a igualdade
como principio reitor para a reivindi-
cación de dereitos humanos e sexuais.

Achega do concepto de ética polí-
tica

Será necesario precisar aquí a noción
de ética política que guiará as seguin-
tes reflexións en torno das sexualidades
disidentes.

A ética, como eu a entendo, é unha re-
flexión filosófica sobre a moral vivida.
Como reflexión crítica, a ética non pre-
tende impor ningún tipo de comporta-
mento moral, neste sentido sosteño
que a ética non é prescriptiva. O labor
da ética filosófica é cuestionar os prin-

cipios e valores damoral vixente, co fin
ulterior de descubrir cales deses man-
datos están racionalmente xustificados
e cales non, pois diso dependerá a prác-
tica da moralidade.

Por outra banda, a moral é un código
de conduta que, como tal, establece
mandatos ou imperativos que obrigan
á comunidade humana dentro da cal
configurouse dito código. A moral
constrúese histórica e socialmente e só
é válida dentro da comunidade hu-
mana que a creou no lugar e en tempo
determinado da súa creación. A dife-
renza da ética, a moral, tal como se des-
envolveu na historia de Occidente, si é
prescriptiva, responde a problemas que
se refiren a situacións moi concretas,
non é necesariamente crítica e, o máis
importante, a moral hexemónica esta-
blece as normas e valores para xulgar
que comportamento é bo ou malo,
xusto ou inxusto, lícito ou ilícito, nor-
mal ou anormal, natural ou antinatu-
ral, etcétera.

O concepto de ética política xorde no
noso tempo como unha necesidade por
facer da ética unha reflexión que se
ocupe da vida social dos seres huma-
nos. Este concepto, así articulado,
quere propor a posibilidade dunha
ética elaborada a partir dos procesos de
vida política das persoas e non allea aos
intereses, desexos e ideais destas. É por
iso que me pareceu imperante tratar
aquí este concepto xa que a miña pre-
tensión é que non se teña a impresión
de que parto de análises academicistas,
teóricos ou abstractos que nada din
sobre a situación real, concreta e des-
afiante do que se chamou as disiden-
cias sexuais.

A ética política é unha formulación
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sobre as relacións entre o poder e os va-
lores morais. Trátase de dúas formas
de percibir, entender, construír e inter-
pretar a organización das sociedades
humanas e a súa relación cos mecanis-
mos, instrumentos e institucións de
control político.

Desde agora quero sinalar que o meu
pensamento inscríbese dentro da ver-
tente que considera a política como o
exercicio do poder público non para
exercer o poder polo poder mesmo,
senón como un medio que estaría des-
tinado a establecer o benestar da co-
munidade humana tomando como
criterio último de acción o recoñece-
mento dos dereitos cidadáns dos indi-
viduos. Desde esta perspectiva, o poder
político e todos os subsistemas que del
se despregan, teñen como finalidade
última procurar o estado de cousas
onde os individuos podamos gozar das
prerrogativas dos dereitos inherentes á
nosa igual dignidade humana, así como
gozar das liberdades públicas máis am-
plas tal como desexámolo apelando aos
valores que inspiran o espírito da de-
mocracia occidental contemporánea.

I. Ética política e as sexualidades
disidentes

A antropóloga Gayle Rubin afirma o se-
guinte nun coñecido texto: “O reino da
sexualidade posúe tamén a súa propia
política interna, as súas propias des-
igualdades e as súas formas de opre-
sión específica. Do mesmo xeito que
ocorre con outros aspectos da conduta
humana, as formas institucionais con-
cretas da sexualidade en calquera mo-
mento e lugar dados son produtos da
actividade humana. Están, xa que logo,

imbuídas dos conflitos de interese e a
manobra política, tanto os deliberados
como os inconscientes. Neste sentido,
o sexo é sempre político, pero hai perí-
odos históricos nos que a sexualidade é
máis intensamente contestada e máis
abertamente politizada. En tales perío-
dos, o dominio da vida erótica é, de
feito, renegociado”.

As sexualidades disidentes sono en re-
lación cun sistema de poder que tende
a lexitimar as expresións eróticas que
se adecúan ao esquema heteronorma-
tivo. Chamámolas disidentes porque se
trata de marcar a diferenza crítica res-
pecto dese sistema de poder e, ade-
mais, abrir as posibilidades de pensar
a sexualidade doutro xeito que a hete-
ronormativa.

Fronte ao heteronormativo suxírese o
diverso, pero non como norma, senón
como as posibilidades múltiples de ser
do ser humano. Fronte ao poder, pro-
ponse as posibilidades multidiversas
do valorativo respecto das expresións
sexuais. Neste sentido, penso que unha
ética política das disidencias sexuais
debe ser unha crítica disruptiva da orde
social hegemónico e, aomesmo tempo,
a proposta dunha dinámica social dis-
tinta onde queden diluídas as catego-
rías fortes como o “normal”, o
“natural”, o “san”, o “debido”, o “bo” e
as súas contrarias lingüísticas.

A categorización das disidencias se-
xuais con referencia ás estruturas de
poder e de pensamento dominantes
adoitan ser situadas por aquelas como
o que habería de ser evitado e ata ex-
terminado co fino propósito de mello-
rar os costumes sociais erradicando os
focos de infección que, eventualmente,
puidesen contaminar a outros seres hu-
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manos principalmente, nenos ou ado-
lescentes. Este tipo de pensamento cri-
minaliza no imaxinario colectivo as
prácticas sexuais disidentes e pon os ci-
mentos dunha política nítidamente dis-
criminatoria e, porén, antidemocrática
nun país que, noutros rubros, podería
ser considerado polos seus artífices
como democrático.

Unha primeira dimensión da ética po-
lítica das disidencias sexuais é o reco-
ñecemento destas como parte
integrante do armazón social multifa-
cético. Ser visto é o primeiro paso para
ser recoñecido. Os disidentes sexuais
habemos de aparecer e reaparecer cada
vez e onde se requira a visibilidade que
outrora o sistema de dominio quería
manter no oculto do psiquiátrico, o cár-
cere, o tabú e o pecado.

A ética política enarbora como un dos
seus valores máis importantes a conse-
cución do benestar de todos os cida-
dáns sometidos ao dominio do Estado.
Creo que a inclusión non necesaria-
mente garante ese ben común. Existen
procesos de inclusión que implican a
desaparición das características pro-
pias dunha identidade concreta de
seres humanos. Neste caso, a inclusión
é, necesariamente, erradicación da di-
ferenza e non a súa afirmación. Non se
busca a igualdade, senón a homogeni-
zación. Penso que ser diferente non só
é un dereito dos seres humanos, senón
a condición mesma do noso ser. Neste
sentido, o benestar común debe procu-
rar o respecto e a promoción das dife-
renzas culturais, sociais e sexuais.

Existe unha crenza arraigada que sos-
tén que os disidentes sexuais poderia-
mos ser aceptados sen problema nunha
sociedade, se nos apegamos aos canons

morais vixentes de devandita socie-
dade, é dicir, a condición de ser ou pa-
recer ser como os “heterosexuais”. Pola
contra, quedarían xustificadas todas as
acións que impiden o acceso aos bens e
servizos públicos por quen optamos ra-
cionalmente por manter unha postura
de disidencia sexual. Os disidentes se-
xuais non queremos ser incluídos den-
tro da norma, queremos seguir sendo
diferentes, queremos seguir disin-
tiendo da estrutura de dominio que
tende a controlar os nosos desexos e os
nosos corpos. Os disidentes sexuais
queremos ser parte beneficiada das po-
líticas do benestar común. Non quere-
mos ser “normais” queremos ser nós
mesmos na nosa identidade e na nosa
diferenza.

A ética política que nace da disidencia
sexual pon o seu centro de gravidade
no recoñecemento das diferenzas; a
non inclusión no sistema patriarcal de
dominio que, paradoxicamente remata
por seguir sendo excluínte; a tolerancia
cara aos diversos modos de ser como
persoa; a responsabilidade, de face á
historia do presente e fronte á concien-
cia moral crítica, para asumir a respon-
sabilidade ética da confección dunha
sociedade, estruturada desde a súa raíz,
como un espazo público de aparición
onde ser diferente non signifique cons-
tituír unha identidade deteriorada,
senón revalorada, aceptada e promo-
vida.

Ademais, a ética política das disiden-
cias sexuais busca nutrirse dos valores
morais e políticos da solidariedade, a
xustiza, a liberdade e a igualdade, pois,
penso que sen eles non é posible nin-
gunha asociación política que poida ga-
rantir o goce dos dereitos individuais e
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colectivos de ningún ser humano.

De feito, o sexo é político, e as deman-
das de quen estamos nalgunha trin-
cheira das disidencias sexuais teñen
que ser renegociadas pois xa non é po-
sible deter os achados da conciencia
moral histórica, xa non podemos nin
debemos permitir que os prexuízos do
pensamento conservador pretenda de-
linear a conduta sexual de todos os
seres humanos.

Hoxe hai disidentes sexuais e mentres
haxa poder de dominio totalitario ha-
berá resistencia, mentres persista o dis-
curso normalizador moralizante,
deberemos disentir para inventar outro
modo de ser máis aló da esencia, como
afirmou o filósofo Emmanuel Levinás
ou como pensou a nosa Rosario Caste-
láns: “Debe haber outro xeito… Outro
xeito de ser humano e libre. Outro xeito
de ser”.

II. Sexualidades disidentes e de-
reitos cidadáns

As democracias contemporáneas ten-
den a estar fundamentadas nunha teo-
ría política que privilexia os dereitos
humanos dos cidadáns respecto do
exercicio do poder do Estado. Pero, por
moito que esa sexa a súa fundamenta-
ción teórica, a súa práctica aínda está
lonxe de ser unha práctica democrática
xa que atopamosmoitos casos en que os
dereitos humanos fundamentais son
sistematicamente conculcados polo
poder do Estado. Con todo, ao estar
estes orixinados nunha razón de estado
de dereito iso constitúe a pedra de
toque para reclamar o xusto e debido
respecto aos dereitos cidadáns, sobre
todo os de quen pertencemos a algún

tipo de disidencia sexual ou marxinali-
dade.

Penso que é equivocado falar dos derei-
tos das “minorías sexuais”, pois este
concepto conduce a considerar as dife-
rentes expresións disidentes da hetero-
normatividad sexual coma se fosen
casos illados do comportamento sexual
que se dá entre algúns poucos desvia-
dos aos que non habería que facer
moito caso á hora de que reclamen de-
reitos sexuais. Pero, ademais, existe
unha contabilidade exhaustiva e exacta
sobre o número de persoas que se saben
e acéptanse como disidentes sexuais
para comparalos cos heterosexuais a fin
de establecer cal é o grupo verdadeira-
mente maioritario?. Ese tipo de com-
paracións non estará funcionando
como un reforzo dos binarismos sexuais
inconcluintes pero opresores?

Por iso, creo que o concepto “minorías
sexuais” é inútil e discriminatorio tendo
en conta que deslexitima e despreza a
priori a quen pertencemos ao grupo de
sexualidades disidentes baixo pretexto
de demostrar a “naturalidade” e “nor-
malidade” da heterosexualidade.

O respecto e a promoción das diferen-
zas nas sexualidades disidentes necesa-
riamente pasa pola disolución do
estigma adxudicado a estas sexualida-
des. Por estigma entendo o atributo
dunha persoa, polas súas calidades físi-
cas ou polo seu comportamento, que a
constrúe como suxeito desacreditado ao
non apegarse á identidade estereoti-
pada por quenes estableceron o sistema
de poder dominante na sociedade.

A estigmatización dos disidentes sexuais
representa un contrapeso á vontade de
facer visibles as versións da sexualidade
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humana; representa, tamén, un retro-
ceso ou un estancamento no proceso de-
mocratizador das sociedades que, neste
momento, tende a ser máis conscientes
da multiplicidade de comportamentos
morais lexítimos e da pluralidade de for-
mas de pensamento que motiva eses
comportamentos.

Ante as diversas formas de discrimina-
ción e de estigmatización, sociais e po-
líticas, abertas ou veladas, propoño a
organización social e política ao redor
da vindicación dos dereitos humanos,
cidadáns e sexuais, de quen disentimos
da heteronormatividade. Non se trata
de reinventar os valores da democracia,
senón de reorientar o seu espírito plu-
ralista cara á lexitimación das prácticas
sexuais diversas. Trátase de organi-
zarse e comprometerse ao redor dunha
política sexual de resistencia ás repre-
sentacións heteronormativas que estea
constituída polas seguintes calidades:
non asimilacionista, hedonista, ex-cén-
trica, disruptiva, anti-hexemónica e
abertamente transgresora.

Doutra banda, as sexualidades disiden-
tes reclamamos o dereito a posuír unha
comprensión diferente da identidade e
do poder, isto é, dunha identidade al-
ternativa, con prácticas alternativas. En
definitiva, trátase de reivindicar outra
subxetividade esta vez construída a
partir das prácticas sexuais disidentes
non controladas ou non producidas
polos discursos e saberes do status quo.

Deconstruir culturalmente o xénero
tórnase imprescindible para realizar
unha lectura e interpretación dos de-
reitos humanos que poida dicir algo e
facer algo para os disidentes sexuais. A
materia central dos dereitos sexuais é o
corpo, de modo que, ao buscar o res-

pecto e promoción dos dereitos se-
xuais, estase buscando o respecto e
promoción dos dereitos do corpo: o
corpo é a superficie onde a historia es-
cribe ou imprime os valores culturais.
Para Judith Butler, é mediante a repe-
tición estilizada de actos, xestos e mo-
vementos corporais específicos como
se crea o efecto de xénero, entendido
como temporalidade social. Non nos
comportamos de certo xeito debido á
nosa identidade de xénero, senón que
obtemos dita identidademediante esas
pautas culturais, que sustentan as nor-
mas do xénero.

A ética política que propoño, en defini-
tiva, está orientada pola teoría postes-
tructuralista de Foucault da destrución
do “sexo rei”, do “sexo verdadeiro”, da
“ciencia do sexo”. A nova subxetividade,
manifesta nas disidencias sexuais, re-
clamapara si o recoñecementodemocrá-
tico dos dereitos de igualdade inherentes
á condición da diversidade. O sexo é po-
lítico, en efecto, e a súa normatividade
nonpodeocultar a súaperversidade,me-
llor aínda, é a súa perversidade oquede-
bería instituir unhanormatividadepara o
benestar, o pracer e a felicidade comúns,
peronunca establecer unhanovanorma-
lización ou naturalización que nos con-
ducirán sen dúbida a novas formas de
discriminación.

A antropóloga mexicana Marta Lama
afirma: “Hoxe, o desafío democrático
de alcanzar a igualdade require recoñe-
cer e superar a lóxica do xénero. Este
dilema resume a contradición entre os
valores que sostemos e a visión da so-
ciedade xusta, ou polo menos demo-
crática, que queremos construír. A
lóxica do xénero funciona tanto como
unha especie de “filtro” cultural con
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que interpretamos o mundo, e tamén
como unha especie de armadura coa
que constreñimos a vida. Sómediante a
crítica e a deconstrución de certas prác-
ticas, discursos e representacións so-
ciais que discriminan, oprimen ou
vulneran ás persoas en función da ló-
xica do xénero achegarémonos a un ob-
xectivo ético-político primordial:
reformular, simbólica e politicamente,
unha nova definición de que é ser un
suxeito. Recoñecer que, a pesar das di-
ferenzas evidentes, non hai unha dife-
renza “esencial” entre a sexualidade,
entre corpos iguais ou corpos diferen-
tes é un gran paso de gran transcen-
dencia política para establecer novas
relacións sociais menos opresivas e dis-
criminatorias”.

Conclusión: O vello puritano reprimía
o sexo e era apaixonado, nós, os novos
puritanos, liberamos o sexo e reprimi-
mos o amor. ( Michel Foucault).

Michel Foucault di que o seu concepto
de ética pode ser resumido nas seguin-
tes proposicións:

1. A filosofía ten como núcleo central
a ética.

2. A liberdade é o fundamento da
ética.

3. A ética xira ao redor das técnicas
de subxetivación, é dicir, ao coidado
de si mesmo.

4. A ética como coidado de si consti-
túese como unha estética da existen-
cia, como unha obra de arte, xusto a
obra de arte que eu mesmo podo
crear con respecto á miña propia
existencia.

5. O coidado de si faime forte para a
resistencia política.

6. O coidado de si implica tamén
unha disposición ao coidado polo
outro ser humano.

7. As técnicas de subxetivación danse
en cada cultura e non están separa-
das dos xogos de verdade e dos xogos
de poder.

8. Pódese constituír unha técnica de
si, un coidado dun, nun ámbito de li-
berdade.

A súa proposta final está inspirada na
moral grega. Para os gregos, a ética era
unha proposta de renovación e inven-
ción permanentes non supeditada a
unha lei universal. Houbo un rexeita-
mento do postulado universal de indi-
vidualidade e unha afirmación de
singularidades irredutibles á lei de
comportamento algunha. A moral
grega está centrada na ética e non no
código. A ética é para Foucault, “esté-
tica da existencia”. A construción do
suxeito enténdea como traballo de re-
novación infinita onde a estilización da
conduta é literal recreación estética.
Nesta inventiva e constante eleción non
cabe concibir a ación como satisfacción
dunha débeda ou a emenda dun pe-
cado, xa que a ación encamíñase á con-
secución da felicidade neste mundo.

O esforzo por encarnar unha “estética
da existencia” sobreponse a calquera es-
tructuración legal dos comportamentos.
Foucault pensa que outros mundos son
posibles cuxamaterialización require de
nós, xa que non acaecerán de forma ne-
cesaria. Por iso é polo que a ética deba
desembocar nunha política como praxe
revolucionaria que dea lugar a novas
formas de subxetividades “singulares e
diferentes” que proliferen máis aló dos
efectos do poder e do saber.

[construindo alternativas feministas]
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Escritora francesa. Naceu en Danne-
marie, Alto Rin.

Estudou na Universidade de París e
traballou na Biblioteca Nacional da ca-
pital francesa e nunha editorial. Tradu-
ciu a Herbert Marcuse ao francés.
Colaborou con Simone de Beauvoir e a
economista socialista Christine Delphy
na revista Questions feministes.

En 1976 fixou a súa residencia en Ari-
zona, Estados Unidos, onde traballou
como profesora universitaria. Monique
Wittig é unha das escritoras crave no
contexto das teorías e as prácticas liga-
das á liberación das mulleres.

A súa obra de ficción, os seus ensaios e
as súas declaracións públicas insisten,
ademais, na importancia dun cuestio-
namiento do tema dos xéneros. Par-
tindo da súa experiencia lesbiana,
afirmaba a necesidade de saír do es-
quema home-muller fixado pola cul-
tura e a norma heterosexual. Nun
intento por superar a determinación
biolóxica e por abarcar a condición hu-
mana máis aló do puramente sexual -
entendido como unha redución da
diversidade-, Monique Wittig tam-
pouco aceptaba a noción dunha “escri-
tura feminina”.

Publicou en 1964 L´opopomax, que re-
cibiu o PremioMédicis, en cuxo xurado
participaba Marguerite Duras. Seguí-
ronlle As guerrilleiras (1969) e a súa
obra máis importante e máis lida en
aulas universitarias e por lectores de
diversa formación cultural: O corpo
lesbiano (1973). O valor desta obra re-
side non só na súa base ideolóxica
senón na riqueza da súa prosa poética.
Escribiu ademais Dicionario das aman-
tes (1975), Virgile, no (1985), ensaios
críticos, contos e pezas teatrais. Unha
delas, Lle voyage sans fin (1985), é
unha reelaboración do Quixote de Cer-
vantes na que o cabaleiro e o escudeiro
son substituídos por dúas mulleres.no
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