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RESUMO

Essa monografia investiga o discurso heterossexista da Sociedade Torre de Vigia de Bíblias

e Tratados por meio do estudo das revistas publicadas por essa sociedade religiosa entre os anos de

1970 a 1997 – baliza de tempo em que a homossexualidade mais despontou como tema nos artigos

das revistas analisadas. O primeiro dos capítulos revisa a resistência e os saberes produzidos pelas

pessoas dissidentes da norma heterossexual e o segundo capítulo, as narrativas dos cristianismos

conservadores, ao longo do século XX. Os capítulos seguintes analisam as identidades produzidas

pela Torre de Vigia por meio de suas revistas para informar,  representar  e  converter os corpos

imorais liberados nos anos sessenta do século XX e vingados com enfermidades nos anos oitenta do

mesmo século. Por fim, a monografia conclui que, mesmo afinada com os discursos conservadores

hegemônicos na cristandade contemporânea, a Sociedade Torre de Vigia opera uma neutralidade

estratégica, volátil, com o propósito de negociar sua autoridade religiosa com toda a sociedade civil

transnacional ou globalizada dos anos finais do século XX.

PALAVRAS-CHAVES: Testemunhas de Jeová; Homossexualidade; Mídia Impressa.
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INTRODUÇÃO

Apesar da longevidade e do alcance transnacional da Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e

Tratados, nomenclatura formal das Testemunhas de Jeová, poucas pesquisas em universidades tanto

brasileiras quanto estrangeiras se dedicaram, ao longo dos séculos passado e atual,  ao tema do

cristianismo da Torre de Vigia – criada e sediada na Costa Leste dos Estados Unidos. Conforme

analisa Zoe Knox, a historiografia em língua inglesa devotada ao tema se resumiria em quatro

categorias: os escritos da Torre de Vigia sobre si mesma, as memórias de pessoas expulsas ou saídas

voluntariamente da Sociedade, os exames de pessoas religiosas concorrentes da Torre de Vigia –

repudiada por aquelas como uma seita – e aos estudos de pessoas historiadoras dedicados ao terror

vivido pelas Testemunhas de Jeová durante a Segunda Guerra, vilipendiadas na Alemanha nazista e

proscritas nos Estados Unidos como inimigas nacionais suspeitas de espionagem (2011: 2-3). No

Brasil, quando as pesquisas se dedicam ao tema, a maioria delas opta por examinar uma doutrina

que censura qualquer consumo de sangue entre os membros dessa sociedade religiosa, sobretudo,

proibidos de transfundir, por exemplo. Encontramos somente um trabalho de historiografia, tratando

das contendas entre a Torre de Vigia e os governos do presidente Getúlio Vargas, também durante a

Segunda Guerra e nos períodos imediatamente anterior e posterior (Goes de Castro, 2007).

Assim, motivados por esse lapso, concluímos no ano de 2014 uma pesquisa financiada desde

o ano anterior pelo CNPq, por meio do PIBIC, em que analisamos as identidades de Testemunhas

de Jeová e ex-Testemunhas de Jeová na mídia digital, privilegiando outra perspectiva, procurando

compreender os indivíduos que transitam pelas estruturas simbólicas da Sociedade Torre de Vigia,

sem necessariamente se comprometer ou se confundir com a identidade institucional. Com isso,

percebemos a existência e a dinâmica de tanto uma pluralidade quanto uma autonomia religiosas

criadas por meio da Internet, a despeito da homogênea autoridade exercida pela Sociedade Torre de

Vigia e da recusa dessa em participar nas mídias de massa. Reconhecemos, porém, a importância,

para  as  pessoas  associadas  a  e  desassociadas  da  Torre  de  Vigia,  dos  meios  comunicativos

produzidos  por  essa  sociedade  religiosa,  com  destaque  para  os  impressos  distribuídos  por

colportores Testemunhas de Jeová nas ruas e de casa em casa, de maneira sistemática desde, pelo

menos, os anos trinta do século XX. Impressos também lidos pelas próprias Testemunhas de Jeová,

por desinteressado prazer ou para se educar, em casa, como exercício individual ou familiar, e no

lugar  de  encontro  religioso,  o  Salão  do  Reino,  na  companhia  de  toda  a  comunidade  local  de

Testemunhas. Enfim, as revistas A Sentinela e Despertai! eram citadas nos  sites,  fóruns e  blogs

estudados  como recursos  ou  próteses de  identidade  necessários  para  criticar  ou  aderir  à  Torre,

portanto, respeitadas mesmo por quem havia se desligado, ou sido desligado, dessa Sociedade e

deixado de ser uma Testemunha de Jeová (Arruda, 2016).
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Por isso, ao longo dessa pesquisa inicial, investigamos os motivos apresentados pela Torre

de Vigia, em suas revistas, para desestimular o uso da Internet entre seus membros associados e o

público leitor em geral. As causas principais eram de ordem sexual, tais como a proximidade com

pedófilos  ou  predadores  sexuais,  pornografia,  romances  online  entre  pessoas  casadas,  pessoas

casadas e solteiras, ou pessoas solteiras desconhecidas – enfim, perigos à economia sexual familiar,

desde falar sobre sexo a convidar para encontros. Considerando esses dados e que a sexualidade em

contexto religioso também conta com poucas pesquisas que a escolham como tema, apesar  das

desigualdades sexuais manterem um embasamento religioso mesmo nas sociedades contemporâneas

marcadas por algum descrédito da autoridade religiosa (Duarte de Souza, 2006: 8-9), devotamos

outra pesquisa financiada por meio do PIBIC ao estudo do moralismo sexual presente nas revistas

da  Sociedade Torre  de Vigia,  no  ano de  2015.  Tentamos  compreender  a  apologia  à  submissão

feminina frente ao poder  patriarcal divino e familiar,  em detrimento de uma libertação secular,

feminista, considerada falsa, atentando para a elaboração de uma identidade ou natureza feminina

no decorrer das décadas de 1970 e 1980 – baliza de tempo em que o movimento feminista, da

segunda para a terceira onda, e a condição social das mulheres se transformariam. Adiantamos que,

se o corpo feminino encontrava lugar dentro do patriarcado da Torre de Vigia, com a promessa de

uma  verdadeira libertação das desigualdades de um mundo  satânico misógino, aquele estranho à

heterossexualidade estaria aquém da pertença – sua cidadania no Reino de Jeová dependeria da

renúncia  ou  do  controle  de  sua  natureza desviada,  de  sua  estranheza.  Problema  que  melhor

compreendemos  em pesquisa  financiada  agora  pela  Fundação  Araucária,  também por  meio  do

PIBIC, entre os anos de 2015 e 2016 – constatamos que os redatores das revistas publicadas pela

Torre de Vigia, além de conferir destaque exclusivo à experiência homossexual masculina, ainda

que repudiassem pederastas e andróginos em meados do século XX, passaram a oferecer alento para

homossexuais dispostos a transformar seu amor por pessoas do mesmo sexo ou gênero em amor a

Jeová, nos anos finais do mesmo século.

Dito  isso,  finalmente,  ampliando essa  recente  pesquisa,  propomos  com  essa  monografia

analisar  historicamente  o  discurso  de  homofobia  das  Testemunhas  de  Jeová,  considerando  os

lugares desse discurso – matéria humana elaborada dentro de um contexto de pessoas e narrativas,

capaz, por outro lado, de produzir efeitos no campo da experiência, reverberações nos corpos reais,

como delineia Tânia Sampaio (2006: 116). Portanto, pretendemos observar a homofobia capturada

ou esquivada pela escrita da Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, para compreender de

que lugar falaria o organismo institucional e transnacional das Testemunhas de Jeová, entre uma

direita  religiosa  e  uma  esquerda  renovada,  que  despontam  na  esfera  pública  estadunidense  e

transnacional  em meados  do  século  XX, ao  escrever  sobre  as  homossexualidades.  Depreciadas

como  uma  seita,  as  Testemunhas  de  Jeová  pouco  ou  sequer  se  associariam  com  o  que  elas
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reconhecem como a cristandade – alcunha dada a todos os outros cristianismos que a Torre de Vigia

consideraria falsos e mundanos (Barra, 2010: 143). Inclusive, por isso, no seio da ciência escolar,

Sueli Ramos-Silva optaria por categorizar essas Testemunhas de Jeová como um neocristianismo

(2007: 56) e Silas Guerriero escolheria a expressão  novo movimento religioso para se referir às

Testemunhas (2010: 105). Como explica Ramos-Silva, o uso do nome divino  Jeová se alinharia

com uma necessidade de nomear previamente o que se pretende compreender e aceitar. Por isso, a

expressão Testemunhas de Jeová, retirada de Isaías 43: 10-111, seria muito mais que uma simples

nomenclatura,  mas  aquela  que  melhor  expressaria  os  intentos  dessa  Sociedade  de  Bíblias  e

Tratados2 – o de testemunhar em nome de um deus chamado Jeová, acessado e compreendido por

meio de uma pedagogia e de uma epistemologia de exclusivo domínio da Torre de Vigia (2007: 57-

58).  Como melhor  apontamos no segundo capítulo  desse trabalho monográfico,  a  defesa dessa

prerrogativa  isolaria  as  Testemunhas  vigiadas  por  essa  Torre  como  párias  anti-americanas  no

parecer de evangelicalistas e estadunidenses patriotas, em geral, ao longo do século XX.

Assim, tentamos compreender com que propósito a Sociedade de Bíblias e Tratados que

vigia sobre as Testemunhas de Jeová escreveria em seu material  educativo a respeito de outras

pessoas proscritas pela moral civil americana, como a comunidade homossexual ou queer liberta ao

longo da segunda metade do século XX. Com o fim de responder esse problema, selecionamos para

estudo treze números de A Sentinela editados entre 1970 e 1996 – revista de maior circulação no

mundo, com uma tiragem de 42 milhões de exemplares, publicada em mais de 190 idiomas – e

trinta e três números da revista Despertai! editados entre 1970 e 1997 – com uma tiragem de 41

milhões  de  exemplares,  publicada  em  mais  de  80  idiomas,  desde  1919.  Um  trabalho  de

historiografia atento ao enorme alcance dessa amostra documental e ao caráter transnacional da

cidadania dos estadunidenses e da dissidência homossexual, queer, bem como da direita religiosa

evangelicalista e da Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados. Afinal, por alguma ironia, como

previsto  pelo  cristianismo nacionalista  da  direita  religiosa  conservadora,  os  Estados  Unidos  se

tornaram a  vanguarda  mundial,  o  modelo  de  democracia  capitalista  vencedor.  Assim como  os

vencidos  americanos  atravessaram  a  fronteira  nacional  e  criaram  um  circuito  integrado  de

resistência global, ouvindo os demais vencidos e falando com ou por eles – a depender de como a

colonialidade do poder estaria orientando essas conversas. No caso da Torre de Vigia, a conversa

com o mundo americano internacional se daria por meio de ciborgues ou Testemunhas de Jeová

confundidas com as tecnologias comunicativas usadas para acessar o cristianismo da Sociedade e

1 “'Vocês são as minhas testemunhas', diz Jeová, 'Sim, meu servo a quem escolhi, para que vocês me conheçam e
tenham fé em mim, e entendam que eu sou o mesmo. Antes de mim não foi formado nenhum Deus e depois de mim
continuou a não haver nenhum. Eu sou Jeová, e além de mim não há salvador.'”

2 Nomenclaturas popular e oficial, respectivamente, Testemunhas de Jeová e Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e
Tratados,  que  datariam,  porém,  da  primeira  metade  do  século  XX,  quando o  grupo  abandonou  a  alcunha de
Estudantes  da  Bíblia,  ou  União  dos  Inquiridores  da  Bíblia,  usada  desde  os  primeiros  anos  do  movimento
(Bornholdt, 2004: 17). 
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para  converter  pessoas  interessadas  no  acesso  exclusivo  a  esse  cristianismo  ao  modo  de  vida

ciborguiano da Sociedade. Enfim, de tais próteses textuais usadas por Testemunhas de Jeová se

destacariam as duas revistas quinzenais que escolhemos como o meio para analisar a homofobia, ou

as tecnologias de natureza sexual, da Torre de Vigia.

Dito isso, para elaborar uma resposta ao problema da homofobia religiosa, no contexto das

Testemunhas de Jeová e de sua Torre de Vigia, dedicamos o primeiro capítulo dessa monografia à

escrita de uma genealogia das tecnologias de resistência homossexual no século XX, sobretudo, da

epistemologia produzida pelos corpos ditos estranhos à norma sexual reprodutora e familiar, que

predomina ainda em sociedades transnacionais como a estadunidense – saberes que expressam a

vontade pela cidadania, ou por uma renovada cidadania, em resposta ao lugar marginal, dominado

pelo silêncio e pela morte, historicamente estabelecido para os corpos  queer pelo heterossexismo

normativo que orquestra o mundo globalizado desde o poder euro-americano. O mesmo poder ou

imperativo modernizante e globalizante resistido pela cristandade conservadora – bem como por

outras sociedades religiosas mundo afora, reconhecidas sob a alcunha de fundamentalistas – uma

potente concorrente da contracultura homossexual, gay ou queer, no que se refere ao governo da

cidadania, ou da futura cidadania renovada, imaginada pela contracultura evangelicalista de outra

maneira, divergente das propostas homossexuais. A essa cristandade conservadora, incluída nessa

categoria a ambígua Sociedade Torre de Vigia e suas Testemunhas, dedicamos o segundo capítulo

desse trabalho monográfico. Ambígua porque, ainda que se constitua como uma sociedade religiosa

conservadora, a Torre de Vigia pouco ou nada se comunica com o que ela mesma nomeia como a

cristandade, além de ser repudiada por essa cristandade mais nacionalista, que desconfia da agenda

pretensiosamente neutra e internacional das Testemunhas.

Também, de acordo com o que tentamos analisar nos capítulos terceiro e quarto, os redatores

das revistas da Torre de Vigia acompanham atentamente a agenda homossexual, gay e queer, desde

o movimento liberacionista nos anos setenta do século XX ao problema de saúde pública causado

pela epidemia da AIDS no final do mesmo século, com o fim de converter os sodomitas modernos

ao Reino de Jeová, para que ingressem na cidadania governada pelas Testemunhas da Torre de Vigia

– menos preocupadas com o Estado e com a sociedade civil estadunidenses, se comparadas com os

evangelicalistas, porque possuem sua própria sociedade civil e seu próprio governo transnacionais.

No entanto, uma sociedade e um governo dissidentes ainda orientados pelo mesmo heterossexismo

que fundamenta a moderna e global cidadania capitalista euro-americana,  mundana, preocupados,

portanto, em restabelecer a disciplina sexual clínica contestada nos revolucionários anos sessenta e

setenta, contudo, como uma prerrogativa religiosa, bíblica, da Sociedade Torre de Vigia – objetivo

buscado por meio de uma ofensiva que, no decorrer da segunda metade do século XX, precisa ser

revista, para, finalmente, dar lugar a uma maior diplomacia, em que o governo da disciplina carece
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ser negociado, uma vez que a sociedade imoral dos  alegres homossexuais se afirma, no final do

século passado, mesmo com a revanche conservadora em contexto de AIDS nos anos oitenta, como

uma potência civil e religiosa também irresistível, concorrente das Testemunhas de Jeová na disputa

pela hegemonia de um modo de vida universal. Concluímos a monografia, assim, certos de que o

terrorismo cultural, como analisa Richard Miskolci, ou a pedagogia do medo que perpetua a norma,

por exemplo, sexual por meio da homofobia, ou de outros marcadores de diferença, devora todos os

corpos em disputa por poder num circuito de violência, inclusive aqueles que testemunham o terror,

neutros e passivos (2012: 33-34).
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CAPÍTULO 1:

DAS TECNOLOGIAS DA NATUREZA NOS ANAIS DO SÉCULO XX

Quando escreveram, na segunda metade do século XX, sobre o amor varonil, sobre homens

que se amavam como apenas homem e mulher deveriam se amar, de acordo com o heterossexismo

religioso e secular que orienta a cristandade ocidental e as sociedades que dela se desenvolveram, os

redatores da Torre de Vigia dialogavam, para concordar ou discordar, com certas narrativas e alguns

conceitos produzidos desde pelo menos o final do século XIX. A identidade homossexual, clínica ou

criminal, pode-se dizer que inaugura essa diacronia acumulativa, em nada evolutiva, em torno da

sexualidade alheia, ao longo da recente modernidade – alheia porque o homossexual enfermo que

desponta no século retrasado nunca sou eu, mas o outro. A autoridade homossexual para falar de si,

como pessoa sadia, ressentida, voraz pela busca da sua dignidade humana, negada, sobretudo, pelo

discurso médico autorizado pelo Estado e pela sociedade civil, somente transtornaria essa diacronia,

ao menos nos Estados Unidos e na Europa, em meados do século XX. Assim, quando homossexuais

iniciam esse processo sem volta, irreversível porque insiste em resistir ainda no século XXI, de se

constituirem como sujeitos revolucionários ou detentores de direitos civis, as Testemunhas de Jeová

reagem, como toda a cristandade reagiu, reivindicando a velha autoridade disciplinar, questionada,

para si – a autoridade que criou homossexuais como um dos monstros da cristandade secularizada e

que tenta recriar essa identidade monstruosa ainda no século XXI. Como revisamos nesse capítulo,

essa autoridade tem se valido muito do conceito de natureza, uma tecnologia que Michel Foucault e

Donna Haraway localizam no centro do poder, disputada por revolucionários e ativistas por direitos

civis, intelectuais assumidos e enrustidos, feministas queer e ciborgues, sodomitas e Testemunhas

de Jeová, personagens e contendas de que falaremos agora, para melhor compreender a perspectiva

da Torre de Vigia sobre todos eles.

1. 1. Da Perversa Natureza Homossexual ou da Mais Perversa Disciplina Heterossexista.

De acordo com os editores de A Sentinela – desconfiados de uma certa confusão em torno da

definição  de  homossexualismo –  homossexuais  são  sodomitas,  mas  não se  limitam à  sodomia.

Qualquer carícia apaixonada entre  varões denotaria homossexualismo, ou entre mulheres que, no

entanto, seriam lésbicas (1/8/1970: 694-95). Agora, não seriam todos  travestis – pessoas que se

comportariam e se vestiriam no desejo de pertencer ao sexo oposto. Dessas pessoas, algumas se

submeteriam a processos operatórios e hormonais, as ditas transexuais, de acordo com os editores

desta revista, que informam detalhadamente sobre tais processos. Homossexuais, por seu turno, não

apenas se ressentiriam quando confundidos com travestis e transexuais, como considerariam essa
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gente a ralé entre eles. Feita essa distinção, as profissões exercidas pelos varões homossexuais são

apresentadas como da  preferência deles – todas relacionadas ao teatro, a moda, a decoração e os

cuidados estéticos. Embora, alguns optem por ofícios de homem, com o fim de esconderem quem

realmente são (Despertai, 8/1/1977: 5-6). Assim, a homossexualidade não teria como par oposto

somente a heterossexualidade ou sexualidade normal, mas a própria masculinidade, uma vez que os

homens homossexuais não seriam viris ou machos o suficiente. Por outro lado, careceriam eles do

grau de efeminação necessário para descerem ao supostamente inferior devir das travestis e pessoas

trans. E se a condição binária e heterossexual – macho ou fêmea – deveria ser dada pela natureza, os

corpos deslocados dessas pessoas desnaturadas estariam expostos à eterna vergonha.

Guy Hocquenghem recorda – numa crítica ao Código Penal francês do Pós-Guerra, que para

ele retrocederia ao inscrever a homossexualidade como um  crime contra a natureza, de modo a

contradizer a ideologia burguesa do progresso das leis e dos costumes rumo à liberdade individual –

que a natureza se trata de uma categoria teológica, supostamente superada pelo direito racionalista

moderno herdado da Revolução Francesa e do Império napoleônico (2009: 33-34). Se no Antigo

Regime baseado no poder de tipo soberano se tratava de uma categoria religiosa, a natureza no

regime estatal  de poder  disciplinar  se configuraria  como uma tecnologia médica,  anatômica ou

biológica, localizada nos meandros da nova ciência – cada regime político corresponderia a um tipo

de saber e gestão da saúde, do sexo e do corpo (Preciado, 2013: 2). Ao situar o sexo no âmbito da

natureza, os discursos essencialistas o apartariam do social, como selvageria ou animalismo que

precisava ser adestrado antes de entrar na ágora da cidadania (Córdoba, 2007: 23-24). Afinal, a

universalidade humana proposta pelos filósofos liberais da Ilustração – ainda implícita nas cartas

constitucionais  hodiernas  – não se basearia  em um princípio  de  unidade  ética,  mas  em um de

particularidade anatômica, excluindo os corpos que a ciência demarcava com o gênero ou com a

raça da condição de cidadãos ou humanos (Marinho de Azevedo, 2004: 115-126). Por outro lado,

como a natureza determinaria a humanidade, estando na origem de todas as instituições e de suas

respectivas evoluções, até a mais civilizada das sociedades deveria seu sucesso ou progresso a uma

base inata. Assim, a natureza operaria a perfeição e a moral, entre outras normas que, em comum,

seriam inquestionáveis  porque  naturais.  Esquema que  também se  aplicaria  ao  sexo,  em que  a

procriação seria sua modalidade civilizada, moral e perfeita, isto é, natural. Ao cabo, a diferença

entre cidade e natureza, no que se referia ao Ocidente, desaparecia, dando lugar a um paradoxo

(Córdoba, 2007: 25). Assim, evocar a natureza para chancelar a normalidade de uns corpos e a

monstruosidade dos outros seria como que uma técnica discursiva para tensionar os tratos do poder.

Thomas  W.  Laqueur  explica  que  o  corpo  anterior  à  hegemonia  clínica  era  apenas  um,

masculino, e que a mulher se diferenciava apenas culturalmente enquanto homem/corpo imperfeito.

A mudança de paradigma se daria somente em meados do século XVIII, quando a assimetria seria
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substituída pela diferença anatômica entre sexo masculino e sexo feminino. Giro epistemológico

que se justificaria por motivo de ordem política – diante do descrédito da hierarquia cósmica entre

homens e mulheres, a natureza da diferença sexual serviu como bom argumento contra quaisquer

iniciativas ou reivindicações feministas por igualdade na esfera pública, cada vez mais frequentes e

intensas ao longo do século XIX (Botton,  2015: 180-182).  A diferença política entre homens e

mulheres, portanto, se alinhava com uma diferença física, e os dois corpos resumiam a verdade da

biologia, para além da humanidade – minerais, plantas e outros animais também se organizariam e

somente existiriam em dois sexos. Tal dispositivo de sexualidade, de acordo com Michel Foucault,

ainda diferenciaria os corpos em normais e anormais segundo estudos de fisionomia e interioridade

psíquica – normais se atendiam às expectativas dos peritos sobre o sexo binário e anormais caso não

as atendessem – criando daí categorias de identidade novas para os corpos enfermos chamados de

homossexuais, onanistas e perversos, loucos e histéricos. Nomes precisos para o controle e a análise

racionais dos tipos sexuais que se instalavam nos corpos como desejos confessados (Botton, 2015:

182-188).  Dito  de outra  maneira,  o  maquinário  de  repressão  do desejo  funcionaria  a  ponto  de

convencer os homossexuais de quem eram, a aceitarem a cura e pedirem por ela (Hocquenghem,

2009: 40). Enfim, o dispositivo da sexualidade não seria apenas repressor, mas inventor dos desejos

que reprimia, convencendo os corpos anormais a confessarem sua anormalidade como uma verdade

paradoxalmente natural e perversa. Um regime de poder disciplinar que Beatriz Preciado3 afirma ter

predominado no Ocidente desde meados do século XIX, com a primeira ocorrência do binarismo

sexual associado a um regime de normalidade, ao momento em que os primeiros homossexuais se

apossariam dos meios de produção da sexualidade de seus corpos para recriarem o conhecimento

sobre si, enquanto corpos plenos de potência política, inaugurando, assim, uma outra linguagem

concorrente da norma heterossexual.

1. 2. De Quando o Homossexual Falou e Mudou a Natureza Heterossexista de Si e dos Outros.

Durante os anos em que o Ocidente aperfeiçoou suas técnicas de morte e afirmou o modo de

vida branco e familiar como aquele a ser perseguido por todos que não quisessem morrer, os corpos

homossexuais se caracterizavam como um dos outros acessados sempre indiretamente pelos corpos

de fala reconhecida ou autorizada, heterossexuais ou pais de família. Daí, para acessar a autoridade

3 Preciado assina desde 2015 como Paul B. Preciado. No entanto, como sua escrita se produz a partir de seu nome e
de seu corpo, como ele mesmo sempre afirmou, optamos por manter a grafia antiga, feminina, Beatriz Preciado,
uma vez que os textos de sua autoria aqui referenciados foram produzidos todos sob a rubrica de Beatriz. O próprio
autor mantém esse seu nome feminino para complementar seu primeiro nome, masculino, como um resquício que o
lembra dos compromissos dele para com o feminismo e sua teoria, mesmo estando agora no corpo de um tecno-
homem, um homem trans chamado Paul. Cf.  La Importancia de Llarmarse Paul. Entrevista concedida a Dolores
Curia. Disponível em: <https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/soy/1-4022-2015-06-06.html>. Acessada
em: novembro de 2017.

https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/soy/1-4022-2015-06-06.html


15

discursiva, muitos homossexuais segredariam sua sexualidade como um dado de ordem íntima ou

privada, porque se não fosse assim, além de perder o acesso aos lugares de fala reconhecidos como

de autoridade, poderiam perder sua liberdade civil, encarcerados como pederastas criminosos ou

como homossexuais doentes – quando não eram condenados à morte social, ou mesmo física, na

condição de sodomitas pecadores em contextos em que o poder ainda era prerrogativa eclesiástica.

Como a linguagem era de domínio heterossexual, o conhecimento e o poder também o eram, no que

os homossexuais se expressariam marcados pela vergonha e pelo arrependimento (Preciado, 2009:

139). Quando não eram silenciados ou citados sob o signo do exotismo e por meio de nomes que os

indiferenciavam como uma multidão uniforme – recursos ou técnicas que asseguravam a distância

entre eles e aqueles a quem era permitido se enunciar como eu ou nós (Hocquenghem, 2009: 25). O

giro na linguagem ou a conquista da praça, da cidadania, dos lugares de produção de saber e poder,

pelos anormais e excluídos aconteceria somente com a crise do modelo industrial e colonial que

produziu a vida durante os cem anos de hegemonia de uma normalidade heterossexual. Como Guy

Hocquenghem, testemunha do movimento de Maio de 1968 e do que se convencionou chamar de

movimento de Liberação Sexual, analisaria nos anos setenta do século XX, não se tratava de um

acontecimento libertador, mas de uma crise na natureza da autoridade patriarcal (2009: 39).

Estados Unidos. 1969. Diversos grupos de mujeres surgidos de la lucha pacifista y de los
movimientos por los derechos civiles de los negros ocupan las calles de Atlanta parodiando
el desfile de Miss America para reclamar “la emancipación de la mujer de la categoría de
trabajadora  sexual  gratuita”.  En  pocos  meses,  hay  asambleas  de  mujeres  en  todas  las
universidades de California, piquetes frente a los principales museos y centros cívicos de la
nación. Las feministas definen una forma específica de opresión a la que llaman “sexismo”,
denominan “patriarcado” al sistema de parentesco y transmisión de poder que lo legitima y
dibujan  las  estrategias  de  una  lucha  por  la  emancipación  de  las  mujeres  en  el  espacio
público: superación de los roles tradicionales de madre y esposa dentro de las instituciones
familiares y domésticas, acceso a la contracepción y al aborto, independencia económica e
intervención en el ámbito de las decisiones politicas (Preciado, 2009: 143).

Essas denúncias contra as técnicas de reprodução sexual, repudiadas enquanto tecnologias a

serviço do poder patriarcal, que arriscavam compreender o corpo feminino como um produto desse

poder, abalavam a naturalidade do homem universal e de todo conhecimento fabricado em torno

dele ao publicar a desigualdade entre homens e mulheres como o novo tema da política. Movimento

que emulava o ativismo negro sulista, como aponta Preciado nesse excerto citado acima, para o qual

a crítica à desigualdade criada e perpetuada pelos saberes e atos racializadores constituía o motivo

político de maior importância. Enfim, também o movimento de homossexuais atentavam contra o

patriarca imperialista e suas instituições ao reivindicar o fim das interdições patológicas e criminais

que os impediam de participar da vida pública como cidadãos plenos. Esses três movimentos sociais

inovavam, segundo Richard Miskolci, se comparados com o sufragismo e com o abolicionismo que

os  precedia  enquanto  movimentos  de  esquerda  não necessariamente  enfocados  nas  relações  de
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trabalho, ao angariar maior adesão popular e média em sua luta contra o regime de moralidade que

orientava o Estado e as relações sociais (2012: 21-22). Ainda, assim como a classe trabalhadora

organizada fabricaria linguagem própria para enunciar sua narrativa revolucionária, de tomada da

tecnologia capitalista,  também o feminismo radical,  a agência pós-colonial,  os movimentos dos

negros e dos homossexuais se enunciariam enquanto produtores e transmissores de conhecimento

sobre  si  mesmos  (Preciado,  2010:  61).  A autoridade  discursiva  tradicional,  que  concentrou  a

produção e a transmissão do saber na ordem da ciência escolar e por meio de um método que se

assegurava verdadeiro porque distanciava o objeto investigado do sujeito investigador, era assim

desnudada  como  uma  tecnologia  heterossexista,  racista,  colonial  e  misógina,  que  separava  as

pessoas em cientistas e artefatos da ciência, de acordo com uma natureza que servia aos poderosos.

Tal crítica à epistemologia da representação hegemônica ou aos enunciados de verdade seria

absorvida pelas universidades ou estaria dialogando com a filosofia pós-estruturalista e os estudos

culturais – tratava-se de um circuito em que os grupos das ruas e os gabinetes acadêmicos liam uns

aos outros. Félix Guattari, um dos intelectuais que participavam desse circuito de saber, declararia

que a citação da voz do oprimido ou a concessão de um espaço para esse falar não bastava para um

descentramento radical da epistemologia. A produção de novos saberes dependeria de um exercício

total de enunciação e de apropriação das tecnologias de saber e poder pelos corpos oprimidos – os

homossexuais precisariam superar o lugar que lhes foi dado como natural pela psicopatologia, o da

vergonha, e pela militância tradicional, o da inocência, para politizar a sexualidade e sexualizar a

esquerda política (Preciado, 2009: 157-158). Ainda que o produto dessa enunciação total fosse um

saber em primeira pessoa, não se trataria de um testemunho ou de uma autobiografia, mas de uma

reflexão política coletiva – a substituição do eles heterossexual e fálico pelos  eu ou  nós e  vocês

homossexuais e anais estabelecia a conversa das bichas com as sapas e travestis como um sistema

de representação possível. Assim, a saída do armário não se configuraria como uma confissão, não

revelaria nenhuma verdade soberana,  mas se dizer homossexual seria como que um ato de fala

potente capaz de embaralhar a linguagem heterossexista, uma vez que o assumido fundiria sujeito e

objeto ao se apropriar da injúria que o abjetava como lugar de partida para a enunciação produtora

de outra linguagem (Preciado, 2009: 159).

1. 3. Da Natureza para Michel Foucault e o Feminismo Queer ou das Tecnologias da Natureza.

Nesse novo paradigma discursivo, em primeira pessoa, dois modelos se sucederiam como os

mais hegemônicos nas décadas de sessenta e setenta, antagônicos entre si, mas compartilhando um

mesmo pressuposto essencialista, manipulado para fins divergentes. Se o Movimento de Liberação

Sexual,  influenciado  pelas  teses  da  psicanálise  e  do  marxismo  freudiano  de  Herbert  Marcuse,
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concebia uma sexualidade  universal ambígua e poliforma que precisaria ser recuperada do poder

heterossexual, liberando a parte homossexual inerente a todos os seres humanos, seu sucessor e

antagonista afirmaria uma identidade particular baseada numa diferença inata ou cultural, como se

fosse uma etnia, com vistas a criar uma comunidade apartada, como predominou entre as lésbicas

feministas, ou para conquistar um lugar na cidadania estabelecida, propósito que orientou os gays

do Movimento por Direitos Civis (Córdoba, 2007: 39-43). Com isso, mesmo desnaturalizando a

homofobia e a lesbofobia, entendidas como efeitos ou do capitalismo ou da heterossexualidade, por

exemplo, o homossexual concebido por Guy Hocquenghem seria o resíduo de uma intervenção

sobre o desejo inato e comum a qualquer pessoa4, e a lésbica de Monique Wittig estaria num âmbito

semelhante ao natural5. O giro nessa linguagem essencialista se daria a partir do Vigiar e Punir de

Michel Foucault, em que o autor argumenta que o poder estaria em todo lugar, orientando mesmo as

resistências  contra  ele  –  nada  existiria  aquém  ou  além  das  relações  de  poder  mediadas  por

tecnologias (Miskolci, 2012: 28). Para Foucault, ainda, as técnicas do poder se estenderiam do texto

à  máquina,  da  regra  ao  prazer,  no  que  as  tecnologias  do  sexo  não  se  limitariam  àquelas  da

reprodução.  Tampouco  essa  rede  de  dispositivos  disciplinadores  ou  micropoderes  artificiais

reprimiriam a natureza, uma vez que essa seria o produto mesmo das relações mediadas por técnicas

(Preciado, 2014: 154-156). Ainda que um dos efeitos de tais relações fosse a impressão de uma

naturalidade – em instituições como o sexo – para esconder e ampliar o caráter positivo do poder,

protegido sob a imagem de repressor ou libertador,  enquanto o sexo natural seria reprimido ou

4 Desmembrado do partido comunista na França, Guy Hocquenghem organizaria com outras pessoas iguais a ele uma
Frente Homossexual de Ação Revolucionária  (FHAR) no início dos anos setenta,  em resposta aos radicais da
extrema  esquerda  que  consideravam o  consumo de  psicoativos  e  a  homossexualidade  como que  sintomas  de
decadência burguesa, enquanto o consumo de álcool e o sexo com mulheres comporiam o semblante autêntico da
virilidade operária. Assumido em uma entrevista de jornal, o que Preciado qualifica como uma declaração de guerra
contra a  linguagem, Hocquenghem encontraria  em  O Anti-Édipo de Deleuze & Guattari  uma possibilidade de
criticar a mitologia viril comunista e de reescrever a família edípica da psicanálise como uma metáfora para o
capitalismo (2009: 144-153). Assim, ele escreveria que comunistas e burguesia compartilhavam um interesse em
aperfeiçoar  o  maquinário  social  que  fabricava  a  homossexualidade  como um resíduo  indesejado.  Aquilo  que
sobrava da produção de libido desejada precisaria ser queimado para não contaminar a máquina ou os produtores –
literalmente queimado pela Igreja pré-capitalista, mas descartado de maneira mais racional na modernidade. Apesar
do descarte,  a produção de resíduos não cessaria, a menos que a máquina fosse desligada. Assim, a sociedade
estaria impregnada por um desejo homossexual a orientando – fosse como resíduo indesejado ou como um desejo
de repressão desse resíduo sob a forma de uma paranoia anti-homossexual (2009: 45-47).

5 A partir de um olhar materialista, leitora e herdeira da teoria construtivista de Simone de Beauvoir, nos anos setenta
e oitenta, Wittig entenderia a heterossexualidade como o regime político que reproduz o patriarcado e a hierarquia
entre o gênero masculino e o feminino. A mulher seria o efeito subordinado das relações heterossexuais com o
homem, o efeito  dominador – a  existência de ambos dependeria de uma situação histórica de dominação que
poderia, porém, ser abolida se uma luta de classes fosse empreendida entre homens e mulheres. Restaria também a
possibilidade de sequer participar dessa estrutura pensada como absoluta pela autora, optando pela lesbianidade – as
lésbicas não seriam mulheres e estariam do lado de fora do regime heterossexual (Córdoba, 2007: 38). Conclusão
que repercutia a experiência de Monique Wittig e de suas colegas lésbicas tanto no Movimento de Libertação de
Mulheres dominado por heterossexuais brancas quanto na FHAR dos homossexuais misóginos. Sob o nome de
Gouines Rouges –  as Fanchas Rubras – Wittig, Christine Delphy, Marie-Jo Bonnet e outras afirmariam ocupar o
lugar  deixado vazio  pelas  feministas  e  pelos  homossexuais.  Elas  reconheciam que a  lesbofobia  se  tratava  de
silenciamento e que a esquerda não estava imune de reproduzir esse tratamento – daí o separatismo lesbiano de
Wittig  ser  uma resposta  orgulhosa  ao  lugar  abjeto  legado a  pessoas  como ela,  transformando o  não-lugar  da
lesbianidade em possibilidade de resistência ao poder heterossexual (Preciado, 2009: 142-146).
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liberto.  Uma vez  que  a  coextensão entre  sexo e  poder  estaria  oculta,  não  só essa  estrutura  se

perpetuaria, como o questionamento ou a investigação acerca dela ficariam interditados – escreveria

Michel Foucault nos volumes da História da Sexualidade (Butler, 2003: 140-143).

No final dos anos sessenta, Foucault era chefe do departamento de Filosofia na Universidade

de Paris VIII, instituição escolar criada na periferia da capital francesa em resposta aos movimentos

estudantis de 1968 – o gabinete do General de Gaulle pretendia com isso afastar os estudantes e a

esquerda radical do centro de Paris. Assim, Foucault convivia com Gilles Deleuze e Guattari, mas

também com os estudantes que participaram nas revoltas recentes. Enfim, essa universidade criada

na cidade de Vincennes se transformaria no centro de uma nova ordem de saber, atenta ao que Félix

Guattari chamaria de produção das condições de uma enunciação total, em diálogo e fusão com a

comunidade ao seu redor e com os excluídos da cidadania. Todavia, o intelectual que emerge dessa

experiência ainda resguarda uma distância impessoal que o reveste de autoridade – se Jean-Paul

Sartre  se  envolvia  diretamente  em todas  as  causas  de  sua  época,  Michel  Foucault,  ainda  que

produzisse questionamentos radicais ao poder sexual, não o faria como ativista homossexual. A

conversa com os movimentos sociais se daria mediada pelo saber escolar, porque assim se resistia

às técnicas de confissão de uma natureza sexual, mas também poderia ser um efeito das técnicas de

silêncio que não concederiam lugar a um assumido no comando de um departamento de Filosofia,

numa universidade francesa (Preciado, 2009: 152-154). O que corroborava com as teses do autor, de

que a resistência ao poder não atravessaria os limites do exercício desse poder – os atos discursivos

sobre certa natureza ou certa identidade orientavam tanto a disciplina sexual quanto a Revolução

Sexual. Ainda que uma se opusesse à outra, ou assim se apresentassem, como poder e resistência, os

meios para seus fins divergentes eram tecnologias comuns. Assim, nada haveria para a resistência

liberar da opressão ou da repressão tecnológica, senão transformar, profanar, a produção tecnológica

do poder (Córdoba, 2007: 31-32).

Também, as universidades estadunidenses sediavam disputas que incentivariam a invenção

de uma outra epistemologia, algo semelhante ao circuito francês entre esquerda radical e academia,

em convergência com o que a multidão queer manifestava nas ruas – Donna Haraway chamaria esse

circuito de saber situado. Mais que uma ciência das minorias oprimidas, o que Teresa de Lauretis

chamaria de teoria queer e textos como os escritos por Wittig e Hocquenghem, para citar duas das

muitas pessoas feministas e ativistas homossexuais sem as quais a teoria queer não existiria, eram

questionamentos radicais aos modos de produção das subjetividades (Preciado, 2009: 150). Quando

Michel Foucault passou a ser lido e comentado em língua inglesa, nos anos oitenta, as universidades

estadunidenses se dividiam em cientistas conservadores e aqueles aliados com a nova esquerda,

entre marxistas brancos que acatavam o instrumental teórico antirracista e os remanescentes da

contracultura sexual e pacifista, suspeitos pelos marxistas como excessivamente apegados a análises
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culturais – a nova esquerda ou apenas os gays e as feministas eram acusados de tolher a liberdade

alheia com a sua narrativa politicamente correta, imposta como uma ética a ser obedecida por todos

(Bessa, 2006: 291-293). Doutra perspectiva, essa narrativa que se pretendia universal transbordava

pelas próprias margens abjetas – os corpos queer que não eram idênticos ao sujeito feminista ou ao

sujeito gay acumulavam duras críticas ao caráter, sobretudo, colonialista, ou racista, e heterossexista

dessa pedagogia da boa identidade. Assim, a conversa entre essas narrativas da diferença, das quais

se destacava a experiência lésbica, tanto na universidade quanto no movimento social, e a teoria do

poder de Foucault, representando a filosofia pós-estruturalista e o saber contracultural, resultaria no

que seria conhecido como pós-feminismo ou teoria queer, um saber transversal sobre a produção de

diferenças (Preciado, 2010: 47-51).

Renegada sob um signo essencialista, a tecnologia, por meio da leitura de Michel Foucault,

seria ressignificada pelas pós-feministas ou feministas lesbianas dos anos noventa, de maneira que

os artefatos repudiados como sempre da ordem da dominação masculina ou imperialista pudessem

ser reapropriados (Preciado, 2010: 51-52). André Duarte e Maria Rita de Assis César observam que

o dispositivo da sexualidade como imaginado por Foucault não se situaria na natureza e tampouco

na história, mas no enlace entre uma e outra – a denúncia genealógica das técnicas que determinam

o corpo a partir do sexo não recusaria a corporalidade da vida (2016: 951-952). A vida e a morte

corporal não seriam simples efeitos das ciências humanas ou da biologia – combater a naturalidade

das categorias confeccionadas pelo saber hegemônico para colonizar e nos vestir ontologicamente

significaria mais que reduzir o corpo a uma invenção tecnológica. Resistir aos dispositivos que

criam corpos à margem da vida e denunciar a historicidade deles se trata de uma reação à violência

por eles perpetrada, criada e promovida, em defesa da autonomia do corpo abjetado. Se a ciência,

das humanidades à biologia, ainda se define a partir de uma metafísica dualista, cartesiana, que

separa natureza de tecnologia, ou o corpo da consciência, espírito ou alma, de acordo com Beatriz

Preciado, é porque esse binarismo perpetua uma hierarquia poderosa que afasta certos corpos do

acesso às tecnologias textuais e corporais que os produzem e os objetam (2014: 168). Assim, mais

que em signos e uma hermenêutica, pensar a linguagem corresponde a pensar sobre a incorporação

da leitura e da escrita hegemônicas transformadas em modos de agir (Preciado, 2009: 169). Um agir

que, para além de ser condicionado ou sujeito à normatividade familiar, heterossexual, colonial,

pode ser subversivo e desestabilizador, destruindo ou confundindo a linguagem hegemônica a partir

da incorporação de seus signos de maneira debochada, ambígua ou superficial, paródica6.

6 Judith Butler, uma das pós-feministas dos anos noventa, promove um giro performativo na linguagem feminista ao
subtrair uma epistemologia nova dos problemas levantados pela população queer contra as políticas de identidade.
Essa autora analisa o gênero e o sexo como efeitos de uma performance repetitiva e ritualizada, gestos e falas que
se inscrevem no corpo como signos naturais ou como máscaras que se tornam rostos – no que o efeito de paródia, a
citação descontextualizada de tais signos seria tanto obediente quanto inapropriada, podendo subverter a norma
citada  ao  expor  sua  qualidade  natural  como uma tecnologia,  um artifício  ou  uma  máscara  manufaturada  por
relações de poder (2003: 205-214). Dessa maneira, Butler se distancia do separatismo lesbiano de Monique Wittig e
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1. 4. Do Ciborgue de Donna Haraway, sua Natureza Tecnológica e suas Próteses Humanas.

Uma das feministas queer dos anos noventa, Donna Haraway promoveria um deslocamento

dessa natureza na epistemologia cartesiana, borrando os limites entre autoridade e autonomia, ou

natureza e tecnologia,  preferindo a subversão indisciplinada ao essencialismo revolucionário ou

identitário como resposta ao poder. Para a autora, um sistema de informação poliformo e artificial

sucede ao capitalismo industrial e reorganiza o poder em um circuito integrado em que narrativas

dominadas e resistentes se atravessam ou colidem umas com as outras (Preciado, 2010: 56). Um

tropo tanto fictício quanto material, um experimento escrito e biotecnológico da Segunda Guerra e

da Guerra Fria, estaria transitando nesse circuito a serviço da informática dominadora e pronto para

trair a mesma, como corpo ou metáfora, que Donna Haraway reivindica como a imagem do novo

feminismo – o ciborgue.  Construído na fronteira que a tradição política ocidental  criou entre a

humanidade e a máquina, ele questionaria a própria unidade singular do eu em oposição ao mundo

exterior a esse  eu cartesiano e iluminista. Sem origem, sem gênero e sem fim, esse ser híbrido e

nômade seria representado muito mais pela imagem da rede do que pela do indivíduo. A rede de

ciborgues não compreenderia, assim, um mito totalizante baseado em partes bipolares desiguais – a

tecitura dessa rede abarcaria mais o tempo ficcional entre o passado patriarcal e o futuro feminista-

socialista (2009: 36-39). Uma vez que o mito da identidade única e hegemônica, como a da mulher

feminista ou do homem marxista, ou do ativista gay e da lesbiana radical, era desacreditado pela

polifonia insurgente dos corpos colonizados ou condenados a inexistência, como, por exemplo, a

plural  trabalhadora  não-branca,  nenhuma  identidade  se  provaria  verdadeiramente  inclusiva,  ou

capaz de se sustentar  numa plataforma inata e/ou universal.  Todavia,  parentescos ou afinidades

poderiam  ser  reinventados  para  congregar  pessoas  com  narrativas  diferentes  sob  um  mesmo

propósito – Haraway aposta no potencial da consciência de oposição (2009: 46-51). Como a política

queer,  a  política ciborgue estaria  diluída em meio a subjetividades  impermanentes  cujos  fluxos

poderiam desconfigurar o regime de normalidade ou a informática da dominação.

Preciado observa que a passagem do feminismo naturalista, da deusa matriarcal, para o pós-

feminismo ciborguiano de Donna Haraway acompanha a mudança da automação taylorista para o

entende  a  cultura  homossexual  como parte  de  uma  normatividade  heterossexual,  podendo  citar  os  caracteres
heterossexuais  de maneira  obediente ou subversiva,  assim como os casais  heterossexuais  citariam temas  tanto
heterossexuais  quanto  homossexuais  –  todos  os  corpos  e  signos  estariam  sob  o  domínio  de  uma
heteronormatividade. A butch (bofinho) e a femme (feminina) lesbianas conversam com uma estrutura dual ou com
um binarismo comum dentro da norma heterossexual, exemplifica a autora, ainda que não necessariamente repitam
a desigual hierarquia entre o homem e a mulher, podendo ressignificar esses dispositivos performativos como numa
citação subversiva. Agora, se essa paródia lesbiana, femme ou butch, torna-se repetitiva, comum, estável, se tal
performatividade  se  estabelece  como  uma  identidade  natural,  mesmo que  consciente  de  sua  natureza  teatral,
excluindo para a margem os corpos a ela diferentes e se tornando hegemônica, o projeto social do lesbianismo
radical em nada seria uma saída para a opressão e a violência heteronormativa, senão uma mimese sua (2003: 176-
184).
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laboratório de biotecnologia na narrativa capitalista, em que a primeira estamparia a fase industrial

e o segundo, o capitalismo digital, financeiro e globalizado. Enquanto o autômato se caracterizaria

como um circuito fechado feito de matemática e mecânica, o ciborgue se abriria comunicando seres

vivos e tecnologias (2014: 166-167). O autômato, concebido como um operário artificial, também

poderia ser uma metáfora para o homem reduzido ao estado de automação – cientistas no século

XVIII pensariam no humano como um corpo que podia ser reduzido a uma série de fenômenos

mecânicos semelhantes aos de uma máquina. Beatriz Preciado atenta também para a própria noção

de organismo (organon) como um conjunto de instrumentos ou peças reunidas com algum propósito

funcional, estendendo essa noção para a filosofia, definida como uma arte (técnica) da realidade que

funcionaria por meio de um instrumental ou ferramentas racionais que representam e analisam o

mundo – tecnologias textuais. Agora, nos séculos XIX e XX, de metáfora, o autômato passaria a

criar corpo e imitar o humano. Os trabalhadores na linha de produção taylorista se assemelhariam a

órgãos ou a instrumentos a serviço dos grandes organismos inconscientes e verdadeiros sujeitos da

produção industrial – a máquina viva, feminina e monstruosa, temida no século XIX que anteciparia

o ciborgue (2014: 159-161). Esse nasceria, enfim, no século XX, quando o soldado mutilado ou

instrumento orgânico danificado da máquina industrial bélica mobilizaria a manufatura de próteses

mecânicas que validassem esse soldado como força produtiva na máquina de trabalho fabril, como

autômato – o corpo masculino se aproximava da condição prostética perfeita. Ainda que nenhuma

prótese genital fosse produzida,  porque o pênis não importaria na ordem do trabalho industrial,

privando os impotentes de serem reconstruidos e revalidados para o trabalho de reprodução sexual,

a masculinidade desses trabalhadores e soldados poderia ser considerada um produto de construção

tecnológica – de modo que eles poderiam ser desconstruídos e deslocados como uma máquina, ou

mesmo substituídos no âmbito da família, da indústria e da nação (Preciado, 2014: 161-163).

Contudo,  continua  Preciado,  muitas  feministas  materialistas resumiriam,  desde  os  anos

setenta, as técnicas sexuais às técnicas reprodutivas, interpretadas de maneira essencialista como

opressoras  e  inimigas  do  corpo  das  mulheres. Daí,  duas  possibilidades  seriam ignoradas,  a  de

compreender e analisar outros corpos e suas identidades também como construções tecnológicas, e

a de reapropriar as tecnologias que servem à dominação patriarcal como instrumentos de resistência

(2014: 150-151). A superação da tecnocracia masculina, que visaria a transformação das mulheres

em máquinas de reprodução ou a substituição das mulheres biológicas por outras artificiais, dar-se-

ia,  de acordo com algumas autoras feministas, por meio da libertação da natureza feminina,  do

corpo feminino inocente. E mesmo que outras autoras insistissem que a mulher fosse um constructo

da tecnocracia patriarcal, não existindo nenhuma natureza feminina, ignoravam, desde O Segundo

Sexo ao pós-feminismo dos anos noventa,  que também não se nascia homem. A declaração de

Monique Wittig sobre as lésbicas não seria acompanhada de sua declinação masculina senão num
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atraso de vinte anos – os gays demorariam a considerar que poderiam não ser homens. Apesar da

sofisticação da análise construtivista, se comparada com a do feminismo essencialista, ao resguardar

os homens do processo de construção tecnológica, os corpos masculino e feminino eram apenas

trocados de lugar no dualismo entre natureza e tecnologia, de homens tecnocratas versus natureza

feminina ao gênero feminino versus sexo masculino – em que esse sexo anatômico se trataria de um

limite natural intransponível para as tecnologias de gênero. “O problema dessa abordagem é que ela

considera  a  tecnologia  como  aquilo  que  modifica  uma  natureza  dada,  ao  invés  de  pensar  a

tecnologia como a produção mesma dessa natureza.” (Preciado, 2014: 152-154).

A prótese incorporada como um ciborgue vivo pensante e sensível, mais que um simples

mecanismo suplementar, fluiria entre a agência humana e a inatividade artefatual, um estado de

desconsciência que Preciado caracteriza como alucinação. O ciborgue ou pós-humano transformado

pela prótese se fundiria com ela – o ouvido e o telefone seriam a mesma coisa, assim como o sonho

e o cinema, a escuta e o olhar televisivos criam uma nova audiência ao mesmo tempo comunitária e

desencarnada, e os computadores em rede conectariam tudo e todos em um novo espaço de tempo

ou em outra sensibilidade (2014: 163-165). “A prótese destinada num primeiro momento a remediar

nossas incapacidades físicas, termina por criar  comportamentos complexos de dependência com

sistemas de comunicação, ao ponto de nos sentirmos incapazes se não estivermos conectados a

eles.” As tecnologias reinventariam a natureza e incapacitariam todos os corpos para que precisem

da prótese a fim de realizar atividades banais – o telefone para a conversa, o teclado para a escrita

ou o carro para o deslocamento. “O ciborgue não é um computador, e sim um ser vivo conectado a

redes visuais e hipertextuais que passam pelo computador, de tal maneira que o corpo conectado se

transforma na prótese pensante do sistema de redes.” Toda incorporação da tecnologia criaria um

tipo de ciborgue biossocial, da gestão do sistema imunológico humano em pacientes com AIDS ao

tratamento do câncer com suas radioterapia e quimioterapia, das pessoas que transam com dildos de

plástico aos transplantes e implantes de partes da anatomia, das redes de computadores às redes de

hormônios e psicoativos. Enfim, em alguma medida, todos nós seríamos ciborgues reproduzindo os

códigos do poder e subvertendo os mesmos – criando e destruindo a natureza (Preciado, 2014: 165-

167).
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CAPÍTULO 2:

DAS TECNOLOGIAS DO CRISTIANISMO NOS ANAIS DO SÉCULO XX

 

A virada ciborguiana na linguagem feminista dos anos oitenta e noventa, bem como o giro

enunciativo e  culturalista  na esquerda política de meados do século XX, ambos marcados pela

agência de movimentos de resistência ao poder, todos enfocados na categoria sexual, embora não se

limitando a ela, repercutiriam no meio de outra contracultura – o cristianismo fundamentalista. Se a

nova esquerda dos anos sessenta se comprometeria com o fim do patriarcado branco e capitalista, os

chamados fundamentalistas ingressariam na esfera pública, na mesma década, para reivindicar algo

como a verdadeira autoridade patriarcal, baseada nos  fundamentos da Bíblia. Apesar da diferença

quase abissal entre uma e outra, a nova esquerda e a direita fundamentalista se irmanavam como

movimentos que tentavam responder ao problema do colonialismo industrial, da democracia e de

toda a ontologia ocidental em crise. Para quem depreciava a liberdade conquistada em meio a essa

crise de autoridade como um indício de decadência moral, o fundamentalismo apontaria, de acordo

com Eliane Moura da Silva, como um lugar  virtuoso onde a segura obediência não teria ainda se

corroído em agonia. A partir desse lugar, a minoria fundamentalista aspiraria ao poder estatal, para

expandir seu modo de vida, suas ideias – a verdadeira mensagem de Cristo que se propagaria, de

maneira difusa e amorfa, dos Estados Unidos para outras partes do mundo. Assim, o movimento

seria composto, desde o início do século XX, por pessoas conservadoras assumindo uma postura

ofensiva ou bélica, contra o protestantismo liberal, e depois contra todo o conjunto da sociedade

civil. Daí, uma vez suportado por uma rede intensa e movimentada de tecnologias comunicativas e

de pessoas leigas e religiosas organizadas, o cristianismo fundamentalista poderia ser considerado

uma poderosa contracultura (2006: 12-15). Algo semelhante a um circuito de ciborgues interessados

em desconfigurar o sistema social secular e reconverter o mundo ao cristianismo original, munido

com as tecnologias que visa destruir – confundindo-se com o inimigo.

Como a historiadora Karen Armstrong analisa, ainda que defendam o resgate de doutrinas e

rituais do passado, reagindo ao cientificismo secular que dominaria a modernidade, os protestantes

americanos fundamentalistas apresentam um modo de agir e de pensar, paradoxalmente, moderno e

inovador, orientado por certo racionalismo pragmático típico da modernidade secular combatida.

“Podem rejeitar o racionalismo científico do Ocidente, mas não têm como fugir dele. A civilização

ocidental mudou o mundo. Nada – nem a religião – será como antes.” (2009: 10-12). Assim, mesmo

resistindo ao moderno poderio ocidental e sua disciplina racionalista e secular, para ressacralizar o

mundo, o fundamentalismo somente operaria a partir das tecnologias do seu oponente, tendo em

vista que esse se afirmou hegemônico – mais do que isso, o fundamentalismo em si seria um efeito

dessa moderna civilização ocidental secular e científica, ainda que um efeito adverso, muito mais
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afinado com ela do que com o passado tradicional que se pretende resgatar. Portanto, ao buscar por

algo como os verdadeiros fundamentos do cristianismo ou da autoridade patriarcal, os protestantes

conservadores estariam, melhor dizendo, recriando tanto o cristianismo quanto a cristandade para se

adaptarem aos novos tempos, porque as liturgias e mitologias que, por centenas de anos, orientaram

seus ancestrais caducavam e perdiam sentido nos modernos séculos XIX e XX (Armstrong, 2009:

234). Assim, ao revisarmos, nesse capítulo, os cristianismos produzidos no decorrer do século XX,

pela cristandade conservadora, em geral, e pelas Testemunhas de Jeová, em particular, enquanto

respostas ao movimento da modernidade nos Estados Unidos da América, consideramos ambas as

religiosidades enquanto fenômenos – tanto convergentes quanto concorrentes – que se apropriam de

um passado ideal por meio de tecnologias modernas – o racionalismo factualista, a burocracia, a

ciência escolar, o nacionalismo, os direitos civis, os meios comunicativos – para disputar o domínio

da verdade bíblica e a hegemonia sobre toda a cristandade dessecularizada ou sobre todo o mundo

convertido.

2. 1. Dos Fundamentos da Moderna Cristandade Conservadora, Incluindo os Estudantes da Bíblia.

Com o fim da Guerra Civil, em meados dos anos sessenta do século XIX, os americanos se

impressionavam com a sociedade urbana e industrial, moderna, que substituía a economia agrária,

historicamente prevalente, nos estados do Norte, em nítido contraste com o Sul, vencido, ressentido

e ainda agrário. No entanto, à revelia da mais secularizada Europa, os protestantes do Novo Mundo

percebiam esse processo modernizante a partir de uma perspectiva religiosa. As desigualdades dessa

nova sociedade urbana e industrial, em que trabalhadores viviam sob miséria, eram compreendidas

pelos mais resistentes e compassivos como sinais do fim, em que o Cristo retornaria ao mundo para

estabelecer um milênio de paz e prosperidade, antes de punir os maus e recolher os justos – uma

narrativa pessimista e revanchista, como que manifestando um desejo de morte e tragédia como

única saída para as mazelas do proletariado. Por outro lado, os mais abastados entenderiam que a

modernidade estaria encaminhando o mundo para o milênio final previsto na Bíblia, cabendo aos

homens e mulheres compassivos remediar os sofrimentos dos pobres por meio de um evangelismo

social, caridoso, para preparar esse milênio antes do retorno do Cristo. Ambas escatologias previam

o mesmo retorno do Cristo e seu papel de opositor do inimigo satânico na batalha do Armagedom,

todavia, divergiam quanto ao protagonismo humano nessa narrativa do fim, negativo para os pré-

milenaristas e positivo para os pós-milenaristas. Ainda, os dois milenarismos estariam afinados com

certo evolucionismo etapista que orientava o conhecimento secular e cientistas como Karl Marx e

Charles Darwin, no que todos falavam em confrontos fundamentais para o progresso e numa etapa

final (Armstrong, 2009: 192-196). Assim, quando Charles Taze Russell, em Allegheny City, atual
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Pittsburgh, no estado da Pensilvânia, deu início ao trabalho de determinar sua própria escatologia, e

sua própria poderia ser a verdadeira, muitas pessoas estavam empenhadas nessa mesma tarefa de

predizer a segunda vinda do Cristo Jesus (Knox, 2013: 1084). No entanto, os estudantes da Bíblia

que  acompanhavam Russell,  um presbiteriano  sob  os  auspícios  do  profetismo adventista,  logo

seriam repelidos pelos demais pré-milenaristas do final do século retrasado e pelos autores dos

Fundamentos de anos depois como  modernistas perigosos para o consenso religioso nacional –

etiqueta que caberia a imigrantes católicos, outros milenaristas muito dissidentes e aos protestantes

liberais (Marsden, 2006: 119-120).

Considerando que a ciência lógica e racionalista, para o bem ou para o mal, era respeitada,

na  segunda  metade  do  século  XIX,  como  uma  matriz  incontornável,  a  teologia  seria  também

obrigada, como outras searas do saber, a se racionalizar, para sobreviver e se afirmar como uma

ciência  ainda  atual.  Nisso,  duas  tendências  antagônicas  se  desenvolveriam no meio  protestante

estadunidense, uma reconhecida enquanto liberal e outra como conservadora, no que a primeira

explicaria os mitos bíblicos como alegorias ou farsas quando esses fossem pouco ou nada factuais, e

a segunda transformaria todos os mitos em fatos literais, com o fim de garantir o caráter verdadeiro

da Bíblia  sob um paradigma racionalista  e  factualista  como o que predominava na cristandade

ocidental do século XIX. Como Armstrong bem argumenta, os protestantes estadunidenses estavam

bastante confusos e desesperados diante das inconstâncias da sociedade urbana e industrial, movida

por uma economia de mercado oscilante e invisível, porém, capaz de provocar catástrofes bastante

materiais, à maneira da natureza darwinista e do inconsciente freudiano – todos incompreensíveis,

instáveis, invisíveis e altamente destrutivos, além de incontroláveis. Restaria, assim, o derradeiro

baluarte de tempos áureos passados para se sustentar nesse mundo novo surreal, qual seja, a Bíblia,

organizada e catalogada, resumida a leis gerais de fácil domínio. Mesmo os mais afeitos a teologias

liberais e abertos ao que se chamava de crítica superior, um exame acadêmico histórico e secular da

Bíblia, pareciam desconfiar dos limites dessa crítica, capaz de solapar todas as certezas bíblicas,

substituindo-as por um terrível vazio existencial – o racionalismo factual, enfim, incapacitaria os

protestantes de compreender seus mitos e os enunciados de verdade contido neles. Com isso, parte

da cristandade protestante americana apostaria, cada vez mais, no combate a essa crítica superior e

num literalismo bíblico simples e democraticamente acessível a todos (2009: 197-203).

Uma das respostas mais ressonantes ao academicismo da teologia liberal, que acolhia dados

da ciência escolar, secular, para a exegese bíblica, submetendo o texto bíblico a teorias mundanas,

ao invés de fazer da exegese uma ciência racional por si mesma, seriam os panfletos chamados de

Fundamentals:  A Testimony of  Truth,  escritos e  distribuídos entre  os  anos de 1910 e 1915 por

protestantes conservadores interessados em restaurar a ortodoxia cristã – Os Fundamentos da Fé

Cristã derivariam  de  uma  interpretação  da  Bíblia  literalista,  considerada  inerrante  pelos  seus
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entusiastas (Bellotti,  2012: 56).  Querendo afirmar um modo de leitura que fosse verdadeiro ou

quase natural, fiel aos intentos divinos que teriam inspirado os autores da Bíblia, os entusiastas dos

Fundamentos afirmariam a sua própria interpretação como absoluta – como se ela não estivesse

comprometida com o tempo em que eles viviam, mas com o tempo imemorial  em que o texto

sagrado havia sido escrito. Nesse sentido, Paulo Brabo distingue o fundamentalista como aquele

que não conseguiria diferenciar o texto bíblico de sua perspectiva pessoal, ou alguém apaixonado

pela própria inerrância, no que essa pessoa batalharia para manter sua maneira autorizada de ler a

Bíblia inalterada quando confrontada com novos contextos (2013: 32-33). Um modo de ler que

seria capaz de atingir a beleza e a perfeita natureza da escrita divina, reduzida a uma linguagem

conceitual, que se apoiaria em binarismos cada vez mais radicais desde as cartas de Paulo de Tarso

– um sistema de pensamento lógico infiel ao estilo narrativo e ambíguo em que foram escritos os

Evangelhos e os textos  do Antigo Testamento.  Categorias  complementares na narrativa judaica,

como o sopro de Deus sobre a carne humana, passariam a ocupar extremos opostos nessa ortodoxia,

em que carne e espírito seriam dois opositores num esquema de batalha religiosa – a batalha contra

um outro imperfeito ou menos perfeito do que eu. Perspectiva que se tornou muito maior e muito

mais agressiva do que o escritor bíblico que mais a usou – Paulo de Tarso não ignorava, porém, que

o discurso poderia enganar, que a letra era morta, em nada verdadeira, podendo ser usada para fins

que superavam os fins dados por quem a escreveu. As pessoas dariam vida aos discursos e por meio

dele poderiam propor modos de vida ou chancelar a morte alheia (Brabo, 2013: 16-25).

Como a identidade dos milenaristas conservadores precursores dos Fundamentos dependia

de uma autenticidade absoluta, logo desenvolveram um medo profundo e uma intensa paranoia, em

que imigrantes e dissidentes eram suspeitos e temidos como conspiradores perigosos, aliados do

inimigo satânico representado pela modernidade (Armstrong, 2009: 204). Com o retorno eminente

de Cristo e o predito estabelecimento do milênio divino, conspiradores como Charles Russell e seus

seguidores se organizavam, desenvolvendo sofisticados circuitos comunicativos e informativos para

divulgar suas boas novas e atrair mais pessoas para os seus estudos bíblicos – acirrando o mercado

das ortodoxias rivais estadunidenses  (Bornholdt, 2004: 18). Russell publicaria seus discursos na

imprensa secular, enviando os textos por meio de telegráfos às agências de notícia na América do

Norte e na Europa, antes de publicar sua revista, A Sentinela, em 1879. O profeta dos Estudantes da

Bíblia,  como eram conhecidos  seus  seguidores,  também escreveria  uma obra em seis  volumes,

chamada de Aurora do Milênio, entre 1886 e 1904, para que colportores a distribuíssem, bem como

outros tratados e folhetos (Barra, 2010: 148). Um filme chamado Fotodrama da Criação – sequência

de fotografias acompanhadas de discursos gravados em áudio – seria produzido e distribuído entre

1912 e 1914, em países de língua inglesa como o Reino Unido, os Estados Unidos e a Austrália, nas

vésperas do segundo advento predito por Russell, morto em 1916 e sucedido por Joseph Franklin
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Rutherford, o segundo presidente do movimento. Assim, sob a tutela de Rutherford, em 1924, os

Estudantes  da  Bíblia  possuíriam  uma  emissora  de  radiodifusão  e,  enfim,  desde  1927,  seriam

incentivados a dedicar uma parte de seus domingos à pregação de casa em casa, enquanto as novas

tecnologias comunicativas continuariam sendo bem-vindas durante a primeira metade do século

XX, antes dos anos cinquenta e sessenta, quando o proselitismo direto e pessoal, escrito e falado,

passaria a predominar, incentivado pela hierarquia do movimento, tornando-se a principal imagem

associada às Testemunhas de Jeová – como os Estudantes da Bíblia se chamariam a partir dos anos

trinta (Bornholdt, 2004: 19-22).

2. 2. Das Semelhanças e Diferenças entre Liberais e Conservadores, Protestantes e Testemunhas.

Apesar de consideradas americanas mundo afora, por se negarem a participar dos ritos de

cidadania nacionais, as Testemunhas de Jeová seriam alvo de suspeita entre os estadunidenses mais

patriotas, consideradas  sediciosas.  Zoe Knox aponta que esse nativismo promoveria um repúdio

violento aos Estudantes da Bíblia durante as duas Guerras Mundiais – oito líderes da Associação

Internacional de Estudantes da Bíblia, incluso o presidente dela, Joseph Rutherford, seriam presos

por  nove  meses  e  sentenciados  a  vinte  anos  por  conta  de  um  livro  em  que  denunciavam  o

patriotismo da Primeira Guerra como uma mentira satânica. Acusados de tramar contra a segurança

nacional, esses Estudantes se irmanariam involuntariamente aos panfletários comunistas e pacifistas

também presos com base na lei de espionagem de 1917 (2013: 1084-1085). Acontecimento que

condenaria a Associação no campo protestante porque, como Karen Armstrong recorda, durante a

Primeira Guerra, protestantes conservadores e liberais reconheceriam a Alemanha secularizada e os

comunistas como o Anticristo previsto na Bíblia, no que ambos se tornavam igualmente patriotas

defensores da entrada dos Estados Unidos na guerra como um mal necessário para o progresso

milenarista – inclusive para se opor ao governo mundial da Liga das Nações, depois renomeada

como Organização das Nações Unidas, também detestada como um emblema do Anticristo (2009:

238-240). Ainda que os Estudantes compartilhassem da mesma narrativa milenarista e do mesmo

temor para  com governos mundiais  e  ideologias  seculares,  como Suzana Bornholdt  argumenta,

medidas como o isolamento social, a intolerância interreligiosa e a recusa ao ecumenismo seriam

preferidas pela Sociedade Torre de Vigia,  herdeira da Associação de Estudantes da Bíblia,  para

proteger o caminho singular que salvaria as Testemunhas de Jeová – no que o missionarismo delas

estaria mais orientado no sentido de ampliar o poder da Torre de Vigia, como um governo mundial

religioso, e associar mais pessoas ao seu modo de vida singular do que em divulgar as boas novas

do amor de Cristo ou em defender a cristandade de um determinado país (2004: 94).

Imperativo que provocaria durante os anos da Segunda Guerra a mais violenta hostilidade
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pública vivida pelas Testemunhas de Jeová em seu país de origem, motivada por uma paranoia que

desconfiava de qualquer pessoa, individual ou coletiva, que destoasse do nacionalismo hegemônico.

Como se recusavam a fazer parte do mundo ou em apoiar a entrada dos Estados Unidos na guerra,

turbas de patriotas atacariam as associadas da Sociedade Torre de Vigia como se atacassem pessoas

amigadas com a ideologia nazista, violência apoiada por autoridades policiais e pela mídia nacional.

Passada a guerra, nos anos cinquenta, as Testemunhas seriam perseguidas pela campanha contra

subversivos do senador Joseph McCarthy como se fossem aliadas dos comunistas – sendo poupadas

somente quando outras pessoas pareceriam mais perigosas para a identidade estadunidense (Knox,

2013: 1086-1091). Se Charles Russell acreditava no mito compartilhado de que os Estados Unidos

seriam a vanguarda mundial, para as Testemunhas de Jeová que o sucederiam, esse país em nada se

destacaria de qualquer outro sob o governo mundano de Satanás. Russell não deixaria, contudo, de

preterir o envolvimento dos Estudantes da Bíblia com os assuntos do Estado, ainda que importasse

obedecer às autoridades seculares mencionadas em Romanos 13: 17 e que ele reconhecia na pessoa

dos governantes estatais. Diretriz que os Estudantes não obedeceriam à risca nos anos da Primeira

Guerra, sob a liderança de Rutherford, homem hostil com as autoridades do Estado. Enfim, no ano

de 1962, as autoridades seculares da carta paulina aos romanos seriam reinterpretadas enquanto da

ordem espiritual, cabendo o respeito ao governo do Estado e a suas leis na medida em que essas e

aquele não destoassem das leis do governo de Jeová sobre suas Testemunhas (Knox, 2013: 1094).

No século XIX, a maioria dos pré-milenaristas repudiavam o patriotismo como um tipo de

idolatria, no que os Estudantes da Bíblia ou Testemunhas de Jeová se tornariam casos particulares

quando, a partir da Segunda Guerra, o anticomunismo em favor dos Estados Unidos se afirmou no

discurso de muitos pregadores fundamentalistas, bem como o antissemitismo, e o ódio mortal aos

liberais e a outros adversários (Armstrong, 2009: 295). Um profundo abismo crescia, portanto, entre

os herdeiros de Charles Russell  e  a cristandade pré-milenarista,  incrementado pelas  reformas e

permutas feitas por Joseph Rutherford, quando assumiu o posto do falecido Russell, abolindo datas

comemorativas populares na cristandade, como o Natal e os aniversários, e restringindo o consumo

de sangue para os Estudantes da Bíblia. Também, depois de ter sido eleito por voto em assembleia,

sem pertencer ao quadro diretor, Rutherford demitiu os editores que governavam com Russell para

que um novo quadro fosse eleito, criando cismas entre as turmas de Estudantes. Além disso, a partir

da sua presidência, os cargos deixariam de ser preenchidos por voto e caberia ao corpo diretor, com

uma autoridade transcendental, nomeado de Corpo Governante, designar os lugares das pessoas na

hierarquia do movimento – estrutura burocrática cada vez mais impessoal e complexa à medida em

que o movimento expandia em termos internacionais e demandava um sistema institucional eficaz e

dinâmico, com escolas para administradores, missionários e oradores criadas nos anos quarenta, sob

7 “Todos estejam sujeitos às autoridades superiores, pois não há autoridade sem a permissão de Deus; as autoridades
existentes foram colocadas por Deus em suas posições relativas.”
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o governo de um terceiro presidente. Nos anos cinquenta, a Sociedade Torre de Vigia traduziria e

publicaria sua própria Bíblia em língua inglesa, traduzida depois para outros idiomas, aumentando a

distância entre as Testemunhas e a cristandade, separadas agora pela linguagem bíblica (Silva, 2010:

34-37).

2. 3. Do Neutro Governo Mundial das Testemunhas de Jeová ao Nacionalismo da Direita Religiosa.

Por outro lado, ainda no início do século XX, a polêmica dos Fundamentos transcenderia o

debate entre literalistas e historicistas e movimentaria campanhas agressivas contra o liberalismo

protestante e o ensino secular do evolucionismo darwinista em escolas públicas nos EUA, teoria

repudiada como a causa da Primeira Guerra, uma vez que se acreditava no darwinismo social como

a ideologia predominante na Alemanha. Nesse momento, porém, a alcunha de fundamentalista seria

reapropriada com sucesso para ridicularizar pessoas com uma perspectiva conservadora, ou inculta,

como foram representadas essas cruzadas religiosas pela mídia hegemônica à época, afastando a

horda de fundamentalistas do mainstream nacional, a partir de 1925. Todavia, como não se tratava

de uma identidade uniforme e coesa, poderiam estar confundidas sob o fundamentalismo pessoas

conservadoras  individuais  e  coletivas  divergentes,  tendo  em comum apenas  um estilo  de  vida

contracultural, apartadas do mundo e pouco proselitistas. Uma forte cultura de isolamento que seria

superada pela ofensiva contra a sociedade secular, novamente e com maior vigor, a partir dos anos

cinquenta, quando pregadores de rádio e televangelistas se tornariam populares – nomes como o de

Billy  Graham conquistariam a  audiência  de  pessoas  antes  dispersas  em comunidades  isoladas.

Como consequência, no tempo de uma década, essas comunidades teriam se organizado a ponto de

participar na política estatal sob o nome de Direita Cristã, ou Religiosa, uma enorme coligação

alinhada com o Partido Republicano (Bellotti, 2012: 57-61). Convênio que coincidiria com a troca

de agenda, eleitorado e associados entre os partidos Republicano e Democrata, em que democratas

brancos sulistas abandonariam seu partido original, descontentes com o apoio desse ao Civil Rights

Act, lei que instituiria a ilegalidade do sistema segregacional racista em todos os estados federados e

inauguraria  um marco de apoio para outras minorias carentes de direitos  civis.  Também, como

comentamos antes, uma paranoia anticomunista prevaleceria entre o eleitorado estadunidense desde

o final da Segunda Guerra, em geral, pessoas conservadoras que desconfiavam do Estado e do New

Deal democrata, taxado de socialista e, ao mesmo tempo, subserviente aos interesses do grande

empresariado (Kintz, 1998: 121-127).

Por sua vez, acusada de anti-americanismo, a Sociedade Torre de Vigia argumentaria, com

frequência no Pós-Guerra, para equilibrar o governo religioso com o estatal, que o comportamento

publicamente ordeiro e honesto, baseado na Bíblia, de suas associadas respeitava a cultura cívica
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nacional, sendo benéfico para toda a comunidade (Knox, 2013: 1091-1093). A preferência pelo seu

cristianismo particular sobre a cidadania e o patriotismo estadunidenses pouca ou nenhuma atenção

e visibilidade receberia no meio público se as Testemunhas de Jeová não investissem num intenso

proselitismo – para converter pessoas de fora da Sociedade para o modo de vida da Torre de Vigia,

elas precisariam atenuar seus discursos sobre a sociedade secular, convertendo a si mesmas de anti-

americanas para amigas dos Estados Unidos da América, por exemplo. Mais do que isso, de acordo

com a Sociedade Torre de Vigia, anti-americana seria a censura das atividades das Testemunhas de

Jeová, em desrespeito aos direitos de associação e de liberdade de expressão previstos pela Primeira

Emenda – motivo de contenda entre o governo e pessoas civis que se comprometeriam a proteger e

garantir os direitos de minorias impopulares, principalmente durante períodos de guerra, nos quais

prevaleceria a defesa nacionalista contra quaisquer inimigos internos ou dissidências (Knox, 2013:

1094-1096).  Apoiadas pela União Americana para Liberdades Civis (ACLU), em raro convênio

com outra pessoa jurídica, secular e liberal, envolvida na derrota dos fundamentalistas durante as

campanhas contrárias ao darwinismo, as Testemunhas de Jeová superariam os desafios impostos por

censuras a nível local, estatal e federal, assegurando involuntariamente outras conquistas legais por

liberdade civil – um legado reconhecido pela ACLU, ainda que colateral, considerando a recusa da

Sociedade Torre de Vigia em  participar do mundo e levantar bandeiras pelos direitos de outros

movimentos dissidentes (Knox, 2013: 1097-1098).

Assim, enquanto as Testemunhas tentavam se manter neutras e se retrairiam contra a cultura

do espetáculo hegemônica, os evangelicalistas – como preferiam ser chamados os fundamentalistas

renascidos nos anos sessenta – se televisionavam e criavam as bases para seu ataque definitivo

contra a sociedade secular e o protestantismo liberal. As medidas progressistas do Estado – de suas

tendências laicas ou seculares à assimilação de pautas antirracistas e feministas – eram tomadas

como um golpe  contra  os  valores  religiosos  e  familiares  (Moura da  Silva,  2006:  16).  Tanto  o

discurso conspiratório quanto a apologia ao Partido Republicano eram reações em defesa de uma

narrativa  mítica  que  engendrava  o  destino  da  unidade  nacional  com  o  da  unidade  familiar,

designadas divinamente para que os Estados Unidos fossem a vanguarda global, capaz de assegurar

o  livre-mercado e  a  democracia  capitalista.  Assim,  qualquer  coisa  que  destoasse desse  circuito

simbólico seria inserida numa lógica maniqueísta e combatida como obra satânica. Dessa maneira,

grupos religiosos divergentes e mesmo antagônicos poderiam ser reunidos sob os auspícios de um

mesmo  e  naturalizado  posicionamento  à  extrema  direita  –  por  meio  de  uma  narrativa  pouco

complexa, muito simples e direta, conectada a uma sensibilidade ou a uma racionalidade passional

que não duvidaria daquela simbologia absoluta, evitando o diálogo e a ambiguidade característicos

da política e aderindo à violência quando criticada ou em crise (Kintz, 1998: 115-116). Como a

conquista do mundo pelo Evangelho partiria da unidade familiar, capaz de garantir a ordem e a
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transmissão de valores de uma geração para outra, os alvos da ofensiva violenta da Direita Religiosa

se tratavam, em geral, de feministas e homossexuais que criticassem o modelo de família tradicional

fundado na autoridade patriarcal e na submissão das mulheres e crianças – os papeis de gênero e a

sexualidade  se  estabeleceriam,  assim,  como parte  importante  da  agenda  politizada  e  da  crença

fundamentalistas (Moura da Silva,  2003: 17-18). Males sociais  como o aumento do número de

divórcios ou a perda de autoridade parental, a imoralidade (homos-) sexual, a epidemia de DSTs ou

a pornografia, a escolaridade laica, o aborto e a gravidez indesejada na juventude ou a igualdade

entre homens e mulheres seriam todos rotulados e combatidos como  secularismo humanista nos

anos setenta e oitenta – agência humana independente da divina providência que atentaria contra o

bem-estar da família tradicional estadunidense (Diamond, 1989: 84-85).

Na mesma época, a Sociedade Torre de Vigia radicalizava seu perfil burocrático e impessoal,

substituindo os enclaves de poder individuais por uma estrutura corporativista, desde a presidência,

decomposta em equipes chefiadas por um presidente anual, ao nível congregacional, administrado

por um grupo de homens,  destacados no trabalho proselitista,  vigiados pelo Corpo Governante

estadunidense por meio de uma cadeia de agentes supervisores e equipes administrativas locais

condensados como um só organismo – algo como uma teocracia mística, em que o poder estaria

disperso pela comunidade internacional, inapreensível, logo, transcendental, evitando com que os

presidentes acumulassem qualquer carisma dissociado do organismo institucional. Para estabelecer

esse  novo  esquema  de  poder,  segundo  Gleicy  da  Silva,  os  impressos  da  Sociedade  seriam

fundamentais, servindo de canal entre os vários níveis da hierarquia, informando e explicando as

reformas estruturais. Também, oferecidas sem mais a necessidade de se pagar assinatura, a partir

dos anos setenta, as revistas e outros materiais escritos pelos redatores da Torre de Vigia, membros

do Corpo Governante, impressos e traduzidos pelas filiais no mundo, passariam a abordar temas

mais  triviais,  do  cotidiano  estadunidense,  como  aqueles  enumerados  pela  Direita  Religiosa

enquanto males do secularismo humanista. No entanto, os redatores neutralizariam sua autoridade,

sustentada  tanto  pelo  perfil  corporativista  da  Sociedade  quanto  pelo  recurso  ao  conhecimento

escolar  e  a  autoridades  seculares  reconhecidos  como  de  referência  –  mantendo  o  objetivo  de

promover o modo de pensar e viver particular das Testemunhas de Jeová, mas evitando polêmicas

sempre  que  possível  (2010:  38-43).  Portanto,  ainda  que  discutindo temas  do mundo  e  citando

autoridades seculares, a Sociedade insistiria em manter uma perspectiva religiosa para dar sentido

aos eventos mundanos, localizando-os na cosmologia milenarista – no final da década de setenta, o

ano de 1914 se estabeleceria para as Testemunhas de Jeová como o ano do retorno invisível do

Cristo, cessando, assim, as tentativas de adivinhar sua segunda vinda, agora, como que comprovada

por meio das guerras e genocídios do século XX, que apontariam para o Armagedom como sinais

da guerra e do massacre finais, prestes a acontecerem (Silva, 2010: 51-52).
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2. 4. O Fim da Autoridade Institucional e a Autonomia das Tecnologias Comunicativas Religiosas.

Nos anos sessenta, os estados do Sul dos Estados Unidos se tornavam uma sociedade mais

urbana e industrial, como o Norte de cem anos antes, encarando, assim, os ventos secularizantes que

no passado teriam criado o pré-milenarismo e o fundamentalismo nortistas. Diante desse terror e de

um Estado fortalecido, disposto a se separar mais ainda da esfera religiosa, os conservadores do Sul

se refugiariam, sobretudo, nas modernas igrejas eletrônicas comandadas por televangelistas. Além

das investidas na política pública estadunidense, as tecnologias comunicativas mediariam a entrada

dos combativos fundamentalistas do Sul no mercado capitalista, criando um circuito de empresários

evangelicalistas interessados em capitalizar as almas dos renascidos em Cristo – e no consumo

desse Cristo (Armstrong, 2009: 359-373). Também, em particular, e num sentido mais centralizador,

o  governo transnacional,  dissidente,  da  Sociedade Torre  de  Vigia  sobre suas  associadas  e  seus

associados seria mediado por um sistema comunicativo e informativo mais organizado em meados

do século XX, de revistas, livros, filmes, hinários e manuais que promoveriam, adicionalmente, o

contato das Testemunhas de Jeová com o mundo exterior e o dos leigos com a Sociedade Torre de

Vigia  (Barra,  2010:  145).  Com isso,  nesse  mesmo período,  alguns  cientistas  seculares,  sob  os

auspícios dos estudos culturais, começariam a se interessar pelo tema das mídias religiosas, com

destaque para a imprensa, motivados pelo impactante fenômeno da crescente Direita Religiosa, cujo

ingresso na esfera pública se daria por meio de um agressivo uso das tecnologias comunicativas.

Ainda que existissem estudos anteriores a esse período, pensando nos efeitos das mídias sobre as

audiências  religiosas,  muitos  se  tratavam de  pesquisas  de  caráter  mais  teológico  ou  feitas  por

pesquisadores religiosos para uso clerical,  da parte de indivíduos ou sociedades comprometidos

com alguma confissão religiosa. Todavia, quando dedicavam seus estudos ao fenômeno religioso, a

maioria dos cientistas seculares especializados em mídia, frequentemente, consideravam as religiões

passiva e negativamente afetadas pelas mídias de massa, considera o historiador David Morgan –

pensamento que perderia força somente a partir dos anos noventa do século passado (2008: 1-2).

Nos estudos de mídia, em geral, enquanto os pesquisadores da Escola de Frankfurt, e outros

mais conservadores, depreciavam as mídias de massa como perigosas para a democracia, Marshall

McLuhan, desde os anos cinquenta, celebraria as novas tecnologias comunicativas como meios para

emancipar a consciência num processo secularizador, desestruturando a burocracia e a espacialidade

existentes, revolucionando o uso e o armazenamento de dados investidos de poder social. Contudo,

como criticados a partir dos anos setenta, estudos à maneira de McLuhan atentariam mais para uma

perspectiva tecnicista, privilegiando o potencial transmissor das mídias, em que seus consumidores

receberiam os dados transmitidos de maneira passiva, manipulados – modelo de estudo, apesar do
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olhar secularista de McLuhan e da maioria dos seus seguidores, recorrente em pesquisas de caráter

confessional interessadas no aprimoramento do uso das mídias para transmitir mensagens religiosas

e controlar o comportamento dos crentes. Assim, tentando produzir outra perspectiva secular, mais

humanista, cientistas como Victor Turner, Clifford Geertz, Stuart Hall, James Carey e Robert White

investigariam os processos criativos em que significados seriam produzidos e incorporados como

cultura, uma categoria negociada, portanto, volátil, na medida em que todos os corpos envolvidos

nesses processos se constituiriam enquanto agentes comunicadores, produtores de e produzidos por

uma cultura – um modo de vida, um conjunto de atos e falas, mitos e ritos, que orientariam desde o

cotidiano mais banal aos grandes organismos sociais (Morgan, 2008: 2-4). Todavia, essa perspectiva

culturalista tardaria a ser aplicada ao estudo das mídias religiosas, em geral, ignoradas pelas teorias

de matriz marxista, no que os primeiros trabalhos despontariam no final dos anos oitenta, com Jesús

Martin-Barbero e Stewart Hoover. Aplicando o conceito de consciência de McLuhan no estudo do

televangelismo americano, Hoover enfocou sua análise nas audiências e no consumo individual da

mídia, numa abordagem culturalista atenta ao processo criativo dialógico da consciência religiosa.

Como apontaria Martin-Barbero, um processo disputado, marcado por resistências e atritos, capaz

de reencantar o mundo moderno secularizado a partir da experiência ritual do encontro mediado por

tecnologias (Morgan, 2009: 4-7).

O cristianismo fundamentalista da segunda metade do século XX, neo-evangelicalista, como

Stewart Hoover o chama, somado ao renascimento islâmico inaugurado com a Revolução Iraniana,

na década de setenta, provariam que o mundo ainda era muito religioso – a despeito do que previam

cientistas e jornalistas europeus e estadunidenses sobre uma modernidade secular ou secularizada.

Ainda que a epistemologia religiosa perdesse muito do seu poder e de sua hegemonia, como fator

preponderante na conduta social humana, seus efeitos ainda ressoavam entre uma parte considerável

da população global, como um fenômeno tradicional, mas também moderno – mesmo quem fosse

pouco ou nada religioso vibraria de acordo com as ondas desse fenômeno percebido desde o século

XIX, ou desde as Bíblias impressas da Reforma, sobretudo, por meio de tecnologias comunicativas.

As mídias seculares tanto informariam quanto representariam categorias religiosas em notícias ou

em comerciais e programas de entretenimento popular, interagindo com o religioso ao ponto de se

confundir com esse e transformar a ambos – criando novas imagens e dados que podem coincidir

com a vida cotidiana, ou ser muito alheia a essa, incitando novas realidades com verdades virtuais e

se afirmando como a esfera de cidadania, ou religião civil, transnacional em ascensão (2008: 1-4).

Um circuito de tecnologias comunicativas e religiosas que contaminaria o sagrado com mãos leigas

e se assemelharia a um mercado global de identidades individuais – a autoridade institucional, que

antes mediava o contato dos leigos com o espiritual, perderia sua prerrogativa, sendo substituída por

uma moderna, ou secular, autonomia religiosa tecnológica. Mesmo no evangelicalismo conservador,
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ou cristianismo fundamentalista, as pessoas seriam cada vez menos leais ao topo da hierarquia, nem

sempre acolhendo seus discursos ofensivos ou participando dos atos de terror incentivados por suas

lideranças (Hoover, 2008: 4-6). Depois de conquistado seu lugar de fala pública, mediado por uma

cultura tecnológica, o evangelicalismo se desdobraria, entre os anos finais do século XX e a aurora

do XXI, em ciborgues mascarados ou em uma tecnologia viva e deformada, assim como a esquerda

feminista e homossexual. Nas palavras de Karen Armstrong, seria a eminência de uma derrota –

causada pelo envolvimento com o mundo da democracia secular, onde a luta por poder demanda

barganhas e concessões que contaminariam a pureza fundamentalista – ou de um novo paradigma

de cristandade (2009: 423).
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CAPÍTULO 3:

DA “MENTIRA” HOMOSSEXUAL E SUA CURA PELO “AMOR A JEOVÁ”

Se considerada a Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados como um organismo vivo

ou biossocial, à maneira dos ciborgues de Donna Haraway, as Testemunhas de Jeová seriam suas

próteses humanas e as revistas escolhidas para estudo nessa monografia,  suas próteses textuais,

integrando um circuito cultural mediado, conforme a abordagem culturalista de Stewart Hoover e

Jesús Martin-Barbero. O cristianismo e a Torre de Vigia – ou o cristianismo e a cristandade – seriam

como natureza e tecnologia, em que essa natureza teria menos que ver com as leis descobertas pelo

racionalismo secular e mais se aproximaria de um ideal de verdade revelada pela essência das leis

divinas ou bíblicas. À revelia do que se considera como natural pelo saber biologizante e factualista,

a verdade teria seu caráter tecnológico parcialmente explicitado, porque essa categoria teológica

transformaria a natureza, criaria uma nova consciência, ao processar, atualizar, o cristianismo em

uma cristandade, ou a cristandade em um cristianismo. Como defendemos nesse capítulo, a busca

por uma verdade superior ao código natural secularizado e o uso dessa verdade para transformar a

realidade aparentariam a Torre de Vigia com a psicanálise freudiana, em que a disciplina sexual

seria deslocada da natureza para a moral, posto que a primeira teria sido apropriada, ocupada, pelos

novos homossexuais liberados para afirmarem verdadeiro seu modo de viver, restando o domínio

moral para aqueles que se opunham à liberdade alheia. Contudo, um domínio também disputado,

instável, tendo em vista que uma nova moral parecia despontar no horizonte da sociedade civil e

mesmo em algumas sociedades religiosas, com suas teologias liberais, de esquerda, em meados do

século XX. Assim, pretendemos analisar, agora, as defesas elaboradas pela Torre de Vigia para criar

um cristianismo capaz de vencer, no terreno da moral, as investidas de uma naturalizada Liberação

Sexual.

As Testemunhas de Jeová que assinam a autoria dos textos publicados nos exemplares de

Despertai! e A Sentinela, aqui analisados, são identificadas nos textos meramente como editores ou

redatores dessa revista. Apesar desse tratamento impessoal, defendemos que se trata de uma autoria

masculina  e  heterossexual,  uma  vez  que  nenhum  desses  redatores  parece  ter  antecedente

homossexual, visto que os testemunhos dos arrependidos, redimidos, são citados em terceira pessoa,

como que eximindo os autores das revistas de qualquer experiência homoafetiva. A masculinidade

heterossexual, assim como o recurso a autoridades da ciência médica, proveria um caráter  neutro

aos textos, tendo em vista que tanto a heterossexualidade quanto o saber médico e biologizante

possuem prerrogativas  hegemônicas  e normativas  em nossa modernidade.  A primeira  violência,

portanto, exercida por esse discurso analisado seria o silenciamento daqueles sobre quem se fala,

supostamente, corpos sem legitimidade discursiva, respeitados o suficiente para aparecerem citados
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como autoridades pelos heterossexuais somente quando convertidos. Assim, na Sociedade Torre de

Vigia, somente heterossexuais podem falar sobre a (homos-) sexualidade outra e  estranha. O que

não se trata de uma peculiaridade dessa Sociedade, mas de uma técnica discursiva hegemônica no

mundo ocidental, durante uma baliza temporal de cem anos em que predominaria um paradigma

que atribuiu aos corpos das pessoas diagnosticadas como homossexuais uma natureza, ou essência,

vergonhosa, doente e perversa, criminosa, que precisaria ser disciplinada pelo poder heterossexual

autorizado.

Essa disciplina sexual ainda se manifesta nos textos das revistas publicadas pela Sociedade

Torre de Vigia nos anos finais do século XX. Neles os redatores centram seu discurso em torno da

homossexualidade,  sobretudo masculina,  na tentativa de comprovar  que essa experiência  sexual

seria nociva – arguindo pela  conversão de homossexuais à heterossexualidade – e tolerada pela

cristandade, com exceção das Testemunhas de Jeová. Apoiada no legado da sexologia, a Torre de

Vigia reinvindica pra si a autoridade de a instituição disciplinar – monopólio ou prerrogativa que se

expressa quando os redatores citam outros organismos e indivíduos, sem, contudo, dar nome a eles,

o mesmo anonimato estendido aos corpos homossexuais citados como objetos sem dignidade e

autonomia, todos impotentes diante da singularidade da Torre de Vigia. Para curar ou converter os

homossexuais, ambos processos que, de alguma forma, coincidiriam em algum tipo de salvação –

se a cura médica visava a cidadania entre os homens de bem, a conversão teria como meta a entrada

na  cidade  de  Deus  –  enfim,  para  salvar  a  cristandade  do homossexual,  ou  mesmo salvar  esse

pecador, a Torre de Vigia o prescreve, de modo que as Testemunhas de Jeová e as pessoas leigas

leitoras das revistas seriam capazes de reconhecer o pederasta, o adolescente abusado, o andrógino

da Libertação Sexual, o filho de pais ausentes ou abusivos, e toda sorte de gays e homossexuais.

Preocupação que seria algo exclusiva da Sociedade Torre de Vigia, alegam seus redatores, depois

dos anos sessenta e das mudanças culturais que marcariam esse meio de século. Enquanto católicos

e reformados tolerariam as novas e mundanas liberdades sexuais, como a homossexualidade, o sexo

antes do casamento e o divórcio, as verdadeiras testemunhas de Cristo insistiriam no abandono do

homossexualismo como prova de fé (Despertai, 8/10/1972: 17-18), aproximando para si as pessoas

religiosas em desacordo com aquela tolerância imoral (Despertai, 22/1/1972: 9-10) – convertendo,

assim, homossexuais e a cristandade heterossexual.

Quanto à conversão de homossexuais ao cristianismo da Torre de Vigia, essa se daria como

um tratamento a uma enfermidade no espírito e a outra na carne – descrença e desejo homossexual,

no que o desejo se manifestaria em atos carnais  ímpios e a descrença os incentivaria. Ainda que

considerem supostas causas do  homossexualismo como os traumas familiares, abusos sexuais, as

experiências juvenis, herança genética e transtornos hormonais, em derradeira instância, se muitas

circunstâncias poderiam desviar corpos homossexuais do amor heterossexual, dito  normal quando
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pudico, para os editores da Sociedade Torre de Vigia, pareceria mais a consequência de uma escolha

– as pessoas seriam andróginas porque assim desejariam e por isso os editores considerariam justa a

recompensa nefasta vivida por essa gente  doente e  insensível (Despertai,  8/1/1977: 11-12). Não

obstante, em se tratando de uma escolha, a solidão e a mentira do armário, as doenças e a morte dos

homossexuais poderiam ser evitadas se o ardor da pessoa se convertesse em amor a Jeová, como

atestariam os relatos de homens gays arrependidos e convertidos ao cristianismo heterossexual, que

preteriram a androginia como modo de vida e escolheram viver como Testemunhas de Jeová. Num

desses testemunhos, o converso explicaria que a mudança se deu como um processo e que Jeová

considera com paciência e amor os percalços individuais e “os danos causados pelo meio ambiente”

em cada pessoa. Ademais, os desejos sexuais predominantes poderiam ser resistidos se se insistisse

no desejo de mudar a si mesmo, confessa esse novo cristão (Despertai, 22/12/1980: 21).

3. 1. Da Disciplina Amorosa de Jeová e das suas Concessões ao Desejo Homossexual Liberado.

Um ator residente em Nova Iorque,  totalmente  homossexual desde os oito anos,  servo da

carne desde os vinte e três, protagonista de um dos dois testemunhos de homossexuais convertidos

encontrados na amostra documental, conta que, como outros na mesma sina, enganava-se com a

pecha de alegre quando, na verdade, seria um pervertido – mas dos medianos, porque não servia à

própria carne diariamente com mais de três homens diferentes. Achava esse viver, em segredo,

errado e sua convicção cresceu quando conheceu as Testemunhas de Jeová, que a ele apresentaram

uma perspectiva de futuro paradisíaca, e entendeu que para participar dessa vida futura precisaria

mudar a própria vida – à medida que o contato com as Testemunhas se repetia, mais decidido a

viver e a não morrer  alegre ele se tornaria. Dias e noites de agonia, resistindo aos requerimentos

carnais, até que conseguisse concluir sua decisão de não mais repetir detestada imoralidade, seriam

vividos para satisfazer a vontade divina, que o fortaleceria em troca de obediência. Depois disso,

esse  convertido  teria  limpado  sua  consciência,  abandonando  os  confortos  materiais  –  todavia,

imorais – da carreira artística na TV, tornando-se Testemunha de Jeová e se casando com uma boa

mulher  cristã.  Contudo,  ainda  que  esse  homem  tivesse  mudado  e  feito  aquilo  que  a  Bíblia

recomendaria para os descontrolados sexualmente – a saber, o  casamento honroso – o casamento

não bastaria para impedir um homem de ser homossexual, uma vez que os ditos bissexuais, segundo

os  redatores  de  A Sentinela,  casavam-se  com mulheres  e  continuavam engajados  em relações

homossexuais secretas (15/2/1975: 104-105). Daí, haveria tanto o homossexual assumido e imerso

num modo de vida em particular quanto aquele que em nada seria  alegre, senão na vida íntima,

negociando seu segredo com as pessoas normais.
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Nesse sentido, o convertido do segundo testemunho, citado em primeira pessoa8, ainda que

se sentisse atraído por outros homens na adolescência, contrariava-se com a ideia de viver como um

gay – modo de vida mais difundido e aceito nos anos sessenta quando se compara com a inócua

movimentação andrógina na década anterior. Enfim, apesar da urbana e bem-sucedida Libertação, o

narrador permaneceria resistente, considerando as consequências irreversíveis desse modo de vida.

Entretanto, como um adolescente idealista e moralista, ele logo se decepcionaria com a hipocrisia

cotidiana, decidindo por viver como gay de maneira mais deliberada – mesmo estigmatizado como

um modo  de  vida  imoral,  pelo  menos,  o  autor  do  relato  pondera,  não  seria  uma imoralidade

hipócrita, como a das pessoas corruptas dissimuladas em uma fachada de normalidade. Seguindo os

padrões entre os homossexuais, ele teria momentos efêmeros e agradáveis com amigos abastados,

diversão garantida àqueles considerados atraentes. Depois, consciente de que seria descartado com

o envelhecimento, o narrador abandonaria a vida luxuosa com um parceiro rico e tentaria viver

independentemente, o que, para ele, significou a prostituição e o risco maior de contrair doenças

venéreas – período, porém, em que conheceria o companheiro dos dez anos seguintes, com quem

viveu como casados, monogâmicos e orgulhosos. Vida em casal que terminaria quando o relator

conheceu as Testemunhas de Jeová e se convenceu de que elas eram verdadeiras cristãs e que esse

também era o seu  desejo – para tanto, aceitaria mudar de bom grado e tentou convencer, com o

apoio das Testemunhas, seu amigo íntimo do mesmo, no que não teria sucesso. Separaram-se, o que

teria sido um trauma, embora decisão tomada com o apoio de Jeová. Por fim, o relator agradece à

comunidade cristã que o acolheu e manifesta sua intenção de continuar ajustando a si mesmo, sua

personalidade, para um modo de vida cristão (Despertai, 22/12/1980: 18-21).

Resistir aos impulsos anormais exigiria do converso maior controle porque, à revelia dos

desejos normais ou heterossexuais, aqueles seriam impulsos mais violentos – capazes de assediar e

estuprar meninos adolescentes. Os escritores da Sociedade Torre de Vigia aconselham as pessoas

jovens a  odiar os desejos e afetos homossexuais – incluindo a masturbação solitária e a mútua,

porque a primeira levaria à segunda – por mais agradáveis e prazerosos que fossem, porque seriam

afetos maus. Para que Jeová se agradasse com elas e não as considerasse como cães repugnantes,

sodomitas e lesbianas, essas pessoas precisariam desagradar a si mesmas, escrevem em A Sentinela

(1/8/1970: 698-700). No entanto, se escolhiam ser homossexuais, na opinião dos redatores dessa

revista,  tais  pessoas só poderiam ter afetada a  própria  consciência,  raciocinando “(...)  de modo

errado no coração, criando desejos perversos.” Baseados em testemunhos de pessoas convertidas, os

editores concluem que o homossexualismo seria produto de uma lavagem cerebral, de uma terapia

ao revés. O âmago do problema seria um raciocínio andrógino que precisaria ser substituído – um
8 Antes de dar voz ao relato desse britânico sobre sua experiência com a homossexualidade, os redatores apontam

que, para a Igreja Católica, na Grã-Bretanha, homossexuais não escolheriam ser quem são – o que desesperaria
aqueles  ansiosos por uma transformação.  Para o alento desses,  no entanto,  aos  cristãos  nada seria  impossível,
confortam os escritores da Torre de Vigia.



39

desejo e um raciocínio, mais que isso, um hábito ou uma cultura, visto que o “(...) corpo passou a

anelar algo anormal.” Por isso a conversão exigiria, talvez, grandes desafios para os homossexuais,

como mudar de emprego e moradia, de roupas e o modo de agir, falar e andar, e “(…) em alguns

casos, devido à natureza do passado da pessoa, é concebível que os efeitos emocionais, físicos e

sociais, totais, do  homossexualismo, não sejam apagados por muitos anos, talvez mesmo nunca

neste atual sistema de coisas.” (A Sentinela, 15/2/1975: 103-104). Contudo, se a interrupção dos

contatos  físicos  homossexuais  não  bastaria  caso  os  desejos  e  pensamentos  persistissem,  o  que

caracterizaria um pederasta de coração (A Sentinela, 15/2/1975: 105), noutra edição posterior, os

redatores prescrevem que as punições bíblicas se resumiriam aos atos que, embora perpassassem,

não estacionariam na  sodomia, compreendendo qualquer contato entre os genitais de pessoas do

mesmo sexo com o fim de derivar prazer. Pessoas cristãs poderiam eventualmente desejar relações

homossexuais mas, controladas, não as realizariam – e no caso de não conseguirem se controlar, os

redatores aconselham os cristãos heterossexuais, entre os quais eles mesmos se incluiriam, a  nos

acautelar para não coadunar com essas pessoas descontroladas (A Sentinela, 1/12/1983: 25).

Agora, escrevendo de maneira  digna e  prestimosa, motivados pelos debates em torno do

homossexualismo acionados pela crise de AIDS, os redatores da Torre de Vigia tentam sanar alguns

descontroles sexuais comuns na adolescência, mudando o foco geracional dos debates ensejados nas

revistas. Uma jovem, por exemplo, estaria em dúvidas quanto ao seu sentimento por uma de suas

professoras, e outro rapaz quando mais jovem, muito excluído por preferir as artes aos esportes,

temeria na época estar amando demais o primeiro amigo sincero que teve. No parecer dos redatores,

existiriam dois tipos de atrações por pessoas do mesmo sexo. Uma delas seria a amizade mútua,

como entre Jesus e João, Noemi e Rute, Davi e Jonatã, todas isentas de sentimentos homossexuais,

apontam.  A outra  seria  mais  imatura  e  unilateral,  tratando-se  de  um  fascínio  ou  admiração,

usualmente da parte de um ou uma adolescente para com outra pessoa mais velha. Citando pessoas

reconhecidas como peritos, como as escritoras Kathleen McCoy9 e Sally Helgesen, e o médico

Richard E. Kreipe, os redatores dessa revista entendem esse fascínio como típico da adolescência,

momento em que as pessoas precisam de modelos para se definirem socialmente – portanto, não se

trataria  de  homossexualismo,  tampouco  uma  predisposição  a  essa  orientação.  E  mais,  essa

admiração, quando intensa demais, ciumenta e obsessiva, poderia ser efeito de certa vulnerabilidade

afetiva – no que os redatores recomendam raciocinar sobre a pessoa admirada, verificando suas

fraquezas e falhas, quer dizer, que se trata de apenas outro ser humano (8/4/1989: 21-22).

Ao passo que são comuns os desejos sexuais durante a adolescência, quando se está na flor

da juventude, esses devem, para os redatores, ser controlados – sobretudo os que envolvem a pessoa

admirada do mesmo sexo. O que separaria essa admiração da homossexualidade, entendida como

9 Mais especificamente, uma passagem escrita por McCoy no livro  Coping with Teenage Depression: A Parent's
Guide.
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um ato que desagradaria a Deus, seria esse controle afetivo. Nesse sentido, todas as coisas que

estimulariam a realização desses desejos precisariam ser evitadas – desde brincadeiras sexuais até

mídias com teor erótico,  dos filmes pornográficos  às revistas de moda.  Alguns cristãos citados

consentiriam com esse  argumento,  testemunhando  que  assistir  a  certos  programas  da  mídia  os

faziam se masturbar  e  pensar mais  nos  desejos  imorais,  num circuito  vicioso progressivamente

intenso. Evitar esses pensamentos e seus estímulos, além de recorrer ao apoio confidente dos pais

ou de cristãos mais velhos, foram as soluções para esses homens quando adolescentes, soluções que

os redatores recomendam a jovens cristãos confusos quanto a seus sentimentos – além de condutas

mais  simples,  como  evitar  muita  intimidade  com a  pessoa  admirada ou  ampliar  o  círculo  de

amizades  (Despertai,  8/4/1989:  22-23).  Finalmente,  se  adultos  se  culpam pelos  sentimentos  de

admiração ou mesmo por desejos mais intensos quando mais jovens, mesmo quando crianças, os

redatores alertam que, além de um remorso improdutivo, se são heterossexuais, eles têm o perdão

divino justamente porque quando crianças não compreendiam questões da seara sexual. Por mais

constrangedor que possa ser sentir atração por pessoas do mesmo sexo, concluem os editores, essa

experiência não precisa deixar uma cicatriz para toda a vida, sua superação seria possível por meio

da autodisciplina e da obediência divina (Despertai, 8/4/1989: 23).

Por  fim,  a  derradeira  consequência  em se  admitir  que  pessoas  cristãs  podem desejar  o

homossexualismo estaria orientando o texto mais recente de nossa análise, de 1997 – da seção O

Conceito da Bíblia e com o título de Os cristãos devem odiar os homossexuais?. Considerando o

termo cunhado em inglês em 1969 e traduzido para o português como  homofobia,  os redatores

explicam que a aversão a pessoas homossexuais remonta há muito mais tempo, em várias nações.

Apesar  dos  clamores  públicos  recentes,  da  parte  de  homossexuais,  reivindicando  respeito,

continuam eles, mesmo em países liberais, repudiados e agredidos – inclusive por líderes religiosos

engajados no ódio como numa  cruzada, comparam os redatores. As citações bíblicas usadas em

todos os demais textos das Testemunhas de Jeová são agora explicadas como se referindo a atos

homossexuais, não às pessoas homossexuais – essas não estariam entre os grupos que os cristãos

devem odiar.  Embora se espere que os  cristãos odeiem todos os atos que desobedecem às  leis

divinas – ainda que alguns odeiem mais ao homossexualismo – e que odeiem àquelas pessoas que

odeiam a Jeová, para os redatores, cristãos não deveriam se precipitar em odiar as pessoas que

praticam o que é mau, visto que elas podem desconhecer o que estão fazendo, ou mesmo não devem

ser julgadas por que aparentam – o que não quer dizer que os verdadeiros cristãos se adaptariam aos

modismos ou apoiariam o modo de vida e o movimento dos homossexuais. No entanto, o perdão

estaria estendido a qualquer pessoa que se arrependesse, independente de que imoralidade esteja

arrependida – nenhuma seria mais grave que a outra. Por mais que odeie o desrespeito, Jeová estaria

aberto  à  reconciliação  –  dito  isso,  nenhum  cristão  verdadeiro  maltrataria  outras  pessoas,
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homossexuais ou não, porque são todas potenciais cristãs, podem mudar. A mudança ou conversão

seria indicada a todos que se pretendem cristãos, assim como o apoio e a demonstração de amor por

aquela pessoa em processo de transformação (Despertai, 8/12/1997: 13-15).

3. 2. Da Disciplina Sexual Freudiana, Secular, e das suas Concessões ao Moralismo Americano.

A homossexualidade precisaria ser, em instância final, portanto, uma escolha, uma natureza

possível de ser revogada ou manipulada em favor da conversão cristã ao Reino das Testemunhas de

Jeová. Profanação da natureza que o cristianismo da Torre de Vigia compartilharia no regime de

saber médico com a psicanálise freudiana. De acordo com o sociológo David Córdoba, antes do

giro epistemológico efetuado por Sigmund Freud, o naturalismo sexual oitocentista se resumia em

duas perspectivas. A visão conservadora entenderia que a ordem social precisava se precaver contra

a  instintiva  e  destrutiva  ameaça  sexual,  criando  meios  para  localizar  e  controlar  esse  inimigo,

prerrogativa delegada a algumas instituições como a família, a escola, a medicina e as ciências psi –

todas,  porém,  alegadamente  naturais.  A outra  visão,  por  seu  turno,  denunciaria  a  repressão  da

sexualidade por essas instituições de ordem social, em nome da liberação do sexo, ainda entendido

como essencial ou natural – postura que criticaria a alienação da sexualidade, defendendo um novo

horizonte de controle social. Ao fim, ambas as visões se baseavam em um mesmo campo de saber e

poder,  fundamentadas  em uma concepção  de  origem inata  da  ordem social,  que  estaria  sendo

ameaçada por desordens, no primeiro caso, ou ameaçando a verdadeira ordem, no segundo caso.

Para ambas as perspectivas, a essência humana meramente evoluiria ao longo de estados ou etapas

históricas,  intacta ou ameaçada.  Paradigma essencialista  que seria  questionado, enfim, ainda na

segunda metade do século XIX e durante todo o século XX, sobretudo pelo pós-estruturalismo, por

meio da consideração da historicidade tanto dos sujeitos sexuais quanto da sexualidade – categorias

em nada naturais (2007: 25-26).

A psicanálise freudiana, porém, efetuaria o primeiro gesto de ruptura com o essencialismo,

ainda  que Sigmund Freud tendesse  a  um naturalismo ambíguo em sua  teoria  sexual,  para  não

comprometer sua carreira ao criticar frontalmente a linguagem hegemônica sobre o sexo. Todavia,

se  as  teses  dele  reforçariam  depois  os  esquemas  discursivos  essencialistas  de  maneira  mais

explícita, também seriam reapropriadas para reescrever certa ambiguidade ou mesmo para tentar

uma interpretação mais inovadora. Enfim, essa tensão entre o naturalismo e a inovação estariam

presentes no tratado mais relevante sobre sexualidade de autoria  freudiana,  os  Três Ensaios de

Teoria Sexual, de 1905. Texto em que a inocência pré-sexual das crianças – desencantada, segundo

esse paradigma, por meio da sedução, seguida da repressão – seria questionada com a proposta de

existência endógena de uma sexualidade infantil anterior à vida social e orientada naturalmente para
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o desenvolvimento erógeno da vulva e do pênis. No entanto, Freud declararia no mesmo texto que a

sexualidade normal,  ou genital  e reprodutora,  precisava ser ensinada socialmente por conta dos

possíveis desvios perversos – o normal seria normativo. Daí, nessa perspectiva, toda sexualidade

seria essencialmente perversa, a pulsão sexual humana seria uma perversão do instinto animal, no

que a orientação da sexualidade para a reprodução tentaria controlar e determinar uma função para

o sexo por meio de instituições que o psicanalista não consideraria naturais (Córdoba, 2007: 27-28).

Para a psicanálise freudiana, as crianças se desenvolveriam sexualmente em estágios bocal,

anal e genital – Freud ainda esclareceria que os resquícios do prazer anal seriam comuns a qualquer

pessoa, em nada particular aos considerados invertidos ou homens homossexuais. Mesmo que todo

o corpo pudesse ser fonte de prazer, suas aberturas, capazes de estabelecer intercâmbios, seriam

mais sensíveis ao contato – por isso os estágios sexuais corresponderiam à boca e ao ânus, ao pênis

e à vulva. Cada etapa estaria circunscrita à perversão de um instinto funcional em pulsão sexual,

quer dizer, ao prazer sem função além do próprio prazer. Assim, quando o contato da boca com o

peito  materno  não  correspondia  mais  a  uma  necessidade  de  alimentação  e  era  repreendido  se

passava para o próximo estágio. O mesmo acontecendo quando a estimulação da zona anal não se

dava mais por necessidade de reter ou expulsar as fezes – daí as palmadas na bunda para repreender

uma criança, por exemplo. Mas a repressão também partiria da própria pessoa, que aprendia a odiar

aquilo que desejava – a carícia se transformaria em dor e raiva por meio da violência (Carrascoza &

Sáez, 2011: 71-74). Finalmente, a derradeira interdição ao prazer infantil seria a repressão contra a

masturbação do pênis e da vulva, para que a criança não se desviasse do seu destino reprodutor, que

exigiria dela o contato com outro corpo e não com o seu próprio – opinião mais antiga que a obra

freudiana, posto que a masturbação era reprimida no Ocidente desde pelo menos o século XVII, de

maneira sistemática e com o aporte de tecnologias médicas (Preciado, 2009: 166). Mas que no texto

de Freud encontraria sua primeira rachadura, escancarando a artificialidade desse arranjo que visava

o estabelecimento da reprodução como uma norma.

À revelia de seus contemporâneos – como Krafft-Ebing, para quem a homossexualidade

seria um traço hereditário, ou Ulrichs e Magnus Hirschfeld, com suas teorias sobre um terceiro ou

intermediário sexo – e de seus díscipulos, o pai da psicanálise considerava a existência de uma

bissexualidade inata e indiferenciada que se direcionaria, na infância, para essa ou aquela orientação

sexual. Ainda que quase todos se tornassem heterossexuais no fim do processo, seria comum uma

fase  homossexual  na  adolescência,  no  que  a  constituição  dessa  homossexualidade  como  uma

orientação permanente pareceu a Freud como que uma resposta a traumas entre a criança e seus

pais, o que interditaria o desenvolvimento linear para a heterossexualidade – novamente, não se

trataria  de  uma  predisposição  biológica.  Tanto  que  o  psicanalista  se  recusava  a  diagnosticar

homossexuais como perversos, degenerados ou doentes e desaprovava leis como o Parágrafo 175 da
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legislação  alemã,  em  que  a  homossexualidade  figurava  como  um  crime.  Apesar  disso,  se  o

propósito do sexo deveria ser a procriação, e não o prazer, a heterossexualidade seria como que uma

norma, sim, e a homossexualidade, portanto, o seu desvio – um desvio que se fosse sublimado,

porém, poderia ser valioso para as relações amigas de camaradaria e solidariedade. Mas se não

fosse, a perturbação residiria mais na intolerância das demais pessoas do que na homossexualidade

em si (Edsall, 2003: 242-243). Dito de outra maneira, Freud, ainda que diferenciasse uma normal de

outra desviante, não valorava positiva ou negativamente qualquer das orientações sexuais. Contudo,

quando sua teoria se vulgarizou, o recalque inconsciente se confundiu como uma opção consciente,

e com o firmamento da heterossexualidade enquanto um paradigma, uma opção somente no caso da

homossexualidade, entendida como uma escolha imoral. Mesmo com a resistência de Freud e dos

seus seguidores em Viena, em 1921, a direção da Associação Internacional de Psiquiatria, depois de

um debate dividido entre vienenses e berlinenses, decidiria que a homossexualidade se tratava de

uma tara a ser curada (Rodrigues, 2012: 381-382).

Passada a morte de Sigmund Freud, entre o início e meados do século XX, alguns dos mais

importantes  psicanalistas  europeus  migrariam  para  os  Estados  Unidos  da  América  –  sede  da

Sociedade Torre de Vigia – em companhia de outros intelectuais fugidos do regime nazista e da

destruição do Velho Continente em decorrência da Segunda Guerra. Viagem que deslocaria o centro

cultural,  militar  e  econômico do Ocidente  para  a  América  anglo-saxã  –  inclusa  a  produção da

psiquiatria, da psicanálise e das ciências sociais e naturais sobre o sexo. Conforme observa Nicholas

Edsall, embora os ensaios sobre sexualidade escritos por Freud tenham sido publicados na primeira

década do século XX, eles demoraram para se estabelecer como a nova ortodoxia da psiquiatria – a

aceitação pelo público erudito se daria a partir da Primeira Guerra, desbancando a sexologia escrita

no século anterior, enquanto o público comum reconheceria a teoria freudiana como um cânone

moderno  só  nos  anos  cinquenta  do  século  XX.  Todavia,  a  revolução  intelectual  efetuada  pela

psicanálise – comparada aos acontecimentos políticos na Rússia e na Alemanha – tornaria-se mais

uma amarga desilusão do que uma promessa de liberação a depender dos discípulos de Freud que

migrariam para  a  América  (2003:  241). A maioria  desses  profissionais  eram judeus  da  Europa

Central,  sobreviventes  de  um mundo  que  não  mais  existia,  física  e  simbolicamente,  diante  da

necessidade de se adaptar a outra sociedade, a americana, que também estaria em crise durante e

após a Segunda Guerra. Assim, como reação ao trauma da guerra e para construírem seu lugar nos

Estados Unidos da América,  os imigrantes investiriam no recrudescimento moral e no apoio ao

conservadorismo suburbano norte-americano, assegurando-o contra ameaças e falhas, com o fim de

garantir a própria segurança, negociando com a sociedade que os acolhia (Edsall, 2003: 248).

A partir de uma carta escrita pelo inventor da psicanálise em resposta a uma mãe norte-

americana, preocupada com seu filho homossexual e interessada numa cura para ele – em que o
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psicanalista responde não poder curar o menino, posto que ele não estaria doente – Edsall analisa

como  dois  conceitos  presentes  na  carta,  os  de  heterossexualidade  normal e  desenvolvimento

interrompido, foram reinterpretados por freudianos transfigurando homossexuais em doentes – a

normalidade  relativa  a  que  Freud  se  referia  seria  substituída  por  outra  absoluta,  enquanto  as

limitações homossexuais no que se referia ao casamento e à família, uma referência à incapacidade

de se reproduzirem, seria estendida como um lapso total de personalidade e capacidade funcional

produtiva (2003: 244). Os novos homossexuais seriam homens narcisistas e indispostos ao amor,

consumidos por sua condição sexual e incapazes de sublimar a mesma – não mais o efeito de uma

pedagogia sexual desviada, mas uma perversão do desenvolvimento da heterossexualidade. Assim,

a indefinição freudiana quanto a identidade homossexual daria lugar a um estereótipo apoiado em

pacientes  de terapia ou internos em instituições clínicas e  prisionais que reforçavam a imagem

perturbadora, enquanto homossexuais saudáveis e bem-estabelecidos eram ignorados como se não

existissem. Enfim, a psicanálise não passaria de preconceito mascarado como ciência – atualizando

o pecado sodomita, o crime contra a natureza e a degeneração – em que pacientes homossexuais

eram expostos a terapeutas que os odiavam e os ensinavam a odiar a si próprios – e mesmo se

aqueles resistiam a essa terapia hostil, eram interpretados como desviados antissociais, reforçando

as teorias preconceituosas (Edsall, 2003: 245-247).

Contudo, esse revisionismo freudiano, apesar de ser popular e hegemônico, não resumia a

psiquiatria  e  a  psicanálise  nos  Estados  Unidos,  assim como muitos  profissionais  na  Europa se

manteriam mais próximos da flexibilidade de Sigmund Freud. Cabe citar as pesquisas do biológo

Alfred Kinsey, que produziu um importante relatório estatístico sobre a sexualidade baseado em

entrevistas feitas entre os anos de 1930 e 1950 com pessoas homossexuais e com outras pessoas,

escapando à epistemologia das ciências psi, e da psiquiatra Evelyn Hooker, que publicaria em 1954

um estudo em que comprovava que o quadro mental dos homossexuais era resultado dos estigmas

que essas pessoas sofriam socialmente,  em nada naturalmente perverso (Rodrigues, 2012: 385).

Portanto, havia vozes dissonantes no meio das ciências psi que contribuiriam com o processo de

despatologização da homossexualidade, nomeada como um transtorno antissocial ou sociopata em

1952 no DSM-I (Manual Estatístico e Diagnóstico) da Associação Americana de Psiquiatria (APA)

e  como um transtorno mental  não-psicótico  em 1968,  em outra  edição  do mesmo documento.

Todavia, mesmo que a APA votasse em 1973 pela retirada da homossexualidade da sua lista de

transtornos mentais, o vocabulário e o estigma criados pela psiquiatria sobreviveriam na linguagem

dos detratores anti-homossexuais, no que os defensores da Liberação não se libertariam tão cedo

das categorias médicas, populares e sempre acionadas nos debates. Também, muitos homossexuais

assimilariam a visão dos revisionistas freudianos – assim como antes, outros assimilaram que eram

pecadores ou desnaturados – e contra essa ortodoxia, em resposta a ela, o movimento de Liberação
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Gay emergiria e lutaria (Edsall, 2003: 247-248).

3. 3. Do Amor Indisciplinado da Cristandade pelo Pecado de Sodoma e Gomorra Liberado. 

Aludindo aos efeitos causados pela Liberação Sexual, os redatores da Sociedade Torre de

Vigia escreveriam que os Estados Unidos e o mundo estavam vivendo dias de crise causada por

mais e mais homens e mulheres homossexuais, ou ainda, um momento de declínio da civilização,

dias  de Sodoma e  Gomorra (Despertai,  22/1/1970:  10-11). Para  os  editores  de  A Sentinela,  a

compaixão estendida aos casais de homossexuais por meio de novas leis que os protegeriam e da

parte de lideranças religiosas complacentes contríbuiam para a propagação do homossexualismo ou

da  pederastia,  termos  sinônimos  na  revista  (1/8/1970:  694).  Vários  estados  norte-americanos

estariam cancelando suas proibições legais contra aquilo que os redatores de Despertai! chamam de

perversão  sexual entre  adultos  –  categoria  etária,  a  partir  dos  dezesseis  anos,  que  os  editores

suspeitam equivocada – que tenham ambos consentido a relação livremente (8/2/1973:  30).  No

entanto, independentemente de ser  assunto particular  ou crime público, seria da responsabilidade

de  cada  pessoa,  não  do  Estado,  decidir  sobre  a  legalidade  moral das  práticas  homossexuais,

asseveram os redatores. Antes de expor os argumentos apostólicos ou levíticos contrários ao dito

homossexualismo, os escritores de A Sentinela advertem que, embora a verdade esteja com Deus, a

mentira pertence aos homens – eis a verdade: os  sodomitas seriam estupradores de homens, há

milhares  de  anos  atrás  e  ainda  nas  prisões  atuais.  “Sim,  mesmo que o  homossexualismo seja

legalizado, mesmo que se torne muito popular, mesmo que o mundo inteiro se torne como Sodoma

e Gomorra, ainda assim, (...)” na jurisdição bíblica e divina, ele permaneceria um crime detestável

(1/8/1970: 695).

Um grupo ecumênico cristão na Austrália, chamado Igrejas Associadas para a Justiça Social,

estaria reivindicando o fim da lei que proibia a homossexualidade nesse país. Os redatores criticam

esse  posicionamento,  considerando  que,  antes  de  pedir  pela  legalidade  do  modo  de  vida

homossexual,  essas  igrejas  deveriam  estar  trabalhando  no  sentido  de  retirar  as  pessoas  dessa

escravidão  sexual,  libertando-as  verdadeiramente  (A  Sentinela,  15/10/1990:  21).  Clérigos

anglicanos não somente apoiariam as relações homossexuais como estariam dispostos a vigiar a

fidelidade entre elas,  ou mesmo praticar os atos de homossexualidade – como no caso de uma

faculdade de teologia citada cujos estudantes seriam todos praticantes. Para a maioria em um sínodo

anglicano, as relações sexuais homossexuais seriam apenas menores que as ideais – o que estaria

chocando o povo britânico. Para os redatores, essa aceitação clerical da homossexualidade estaria

inserida num processo maior em que a imoralidade aumentaria na sociedade moderna, por meio de

coabitações mais fluidas que o casamento – esse, inclusive, dissoluto em divórcios cada vez mais



46

frequentes (A Sentinela, 15/4/1989: 8-9). Por outro lado, dois casamentos homossexuais masculino

e  feminino,  em  desconsideração  da  Bíblia,  teriam  sido  realizados,  respectivamente,  em  São

Francisco,  por uma igreja  metodista,  e em Nova Iorque,  por uma  igreja homossexual.  Clérigos

homossexuais, nos Países Baixos, por fim, estariam ansiosos para viver sem segredos, mesmo que

já tolerados pela Igreja de Roma, enquanto seus confrades que preferem o  proceder bíblico do

casamento recebem excomunhão (Despertai, 22/11/1971: 30).

O problema recorrente da cristandade nos Países Baixos concentra as críticas feitas tanto aos

católicos quanto aos reformados. Comentando o primeiro episódio de uma série francesa chamada A

Igreja Amanhã, transmitida pelo programa televisivo estatal Século Vinte, que retratava os efeitos

da  Revolução  Sexual  no  catolicismo  neerlandês,  os  redatores  da  revista  afirmam que  os  fiéis

neerlandeses  se  tornaram  incapazes  de  reconhecer  os  seus  próprios  pecados  sexuais  e  de  se

confessar  depois  de  os  limites  da  moralidade  serem  varridos por  psicólogos  e  psiquiatras

chancelados pela Igreja Católica. Amsterdã, por exemplo, não só possuía uma paróquia composta

por homossexuais – convictos de que não havia nenhuma incoerência nisso, quando interrogados

pelo  repórter  do  programa  –  como  um  dos  párocos  dessa  comunidade  assumira  a  própria

homossexualidade durante a entrevista que os redatores reproduzem em seu texto. Com frequência,

os editores interrompem o relato para ressaltar o choque dos telespectadores com esse ou aquele

abalo. Diante da reação moderada de um bispo neerlandês e do cardeal Jean Daniélou sobre o caso

daquele padre, a redação lastima pela audiência de católicos  sinceros  exposta, não à condenação,

mas, conforme carta escrita ao cardeal por uma jovem católica de Lyon, a teorias abjetas sobre o

homossexualismo  (Despertai,  22/1/1972:  4-5).  Em  outro  texto,  os  redatores  observam  que  a

população de homossexuais neerlandesa é numerosa e a tolerância, então, seria uma tentativa dos

clérigos, cada vez em menor número, de conquistar popularidade entre essas pessoas. Contudo, tais

mudanças – que incluíam músicas pop e rock nas liturgias, referências decorativas à Woodstock,

discursos de políticos, artistas e homossexuais durante os ofícios religiosos – estariam afastando e

entristecendo os cristãos mais velhos (Despertai, 22/10/1972: 21-22). O mesmo conflito de geração

é identificado pelos escritores de A Sentinela quando noticiam a divisão da Igreja Unida do Canadá,

depois dessa ter concedido a possibilidade de ordenação a pessoas não-heterossexuais, inclusive

bissexuais, no que os redatores analisam que uma  casa dividida não se sustenta de pé e que a

transgressão das recomendações contidas na Bíblia incidiria em desobediência (15/12/1988: 7).

Além do desobediente acolhimento em comunidades católicas e reformadas estabelecidas, as

pessoas homossexuais ainda contariam com sua própria rede de contatos, de mídias e de serviços –

inclusive religiosos, tal o caso da Igreja Metropolitana da Comunidade, com ministérios nos EUA,

no Canadá e  no Reino Unido (Despertai,  8/1/1977:  7).  Uma dessas  igrejas  homossexuais teria

inclusive sediado bailes juvenis, cujos reis da festa seriam lésbicas e as rainhas, meninos femininos
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(Despertai, 8/10/1972: 19). Mas não sem que houvesse uma reação do resto da cristandade: em um

programa  televisivo  de  entrevistas,  um dos  convidados  de  certo  dia  era  o  fundador  da  Igreja

Metropolitana, cujo projeto recebeu apoio dos demais convidados e da assistência, com exceção da

apresentadora, que se manteve biblicamente resistente. Isolada, ela teria recebido apoio de, pelo

menos, um de seus telespectadores, cuja carta fora reproduzida integralmente pelos redatores em

uma das revistas das Testemunhas de Jeová.  Três pequenos parágrafos escritos pela redação da

Sociedade Torre de Vigia introduzem a carta em que o missivista contestava as exegeses bíblicas

feitas por Troy Perry e apresentava seu próprio repertório bíblico contrário ao homossexualismo.

Para o autor da carta, não poderia existir uma igreja para pecadores, homossexuais – ou, a título de

exemplo, para ladrões e assassinos – pois esses somente ingressariam em meios cristãos por meio

do arrependimento e da conversão. Diferenciar entre o que seria bom e o que não seria se tornou ato

impiedoso na sociedade moderna, que teria eleito a imoralidade como nova moralidade, prossegue o

autor da carta, ponderando que, sua recusa em aceitar os que têm a fraqueza do homossexualismo

não o impede de ser compreensível. Antes de findar sua missiva, o telespectador caracterizaria a

liberdade moderna como narcisista, uma vez que não impõe limites à vontade das pessoas, além de

a culpar por borrar as oposições tradicionais, o que ele acredita que desagradaria o Deus bíblico que

opera por meio da separação entre puro e impuro (Despertai, 8/3/1980: 29-30).

3. 4. Do Poder Patriarcal à Potência, ou Mentira Imoral, das Teologias do Amor entre Pares.

A respeito desse estratagema bíblico, dual, a historiadora Rita Rodrigues explica que o sexo

reprodutivo orientava as categorias de pureza no Antigo Israel retratado na Bíblia, uma vez que a

sobrevivência dos israelitas e sua resistência em momentos de guerra dependeriam do crescimento

populacional – o sêmen deteria um status quase sagrado sob essas circunstâncias e seu desperdício

para fins meramente recreativos contaminaria a comunidade como sendo algo impuro. Também, a

maldita esterilidade, oposta à benção da fecundidade, pareceria impura no seio dessa gente tribal,

agropastoril e militar, que necessitava de braços fortes para a guerra, o plantio e o trato dos animais.

Demanda que faria das mulheres seres preteridos como inferiores e rebaixados ao conjunto de bens

de seus pais ou maridos – patrimônio completado pelos meninos solteiros e pelas rezes sob a guarda

do patriarca. Somado a essa economia familiar, o poder que mediava o contato dos israelitas com os

estrangeiros também orientaria a vida sexual e as categorias de pureza corporal dessa gente que se

pretendia singular, escolhida por seu patriarcal deus como uma rez pura que nunca seria abatida –

prerrogativa que dependeria de um isolamento etnocêntrico radical (2012: 367-368). Enfim, como

Paulo Brabo arremata, quando a Bíblia fala de sexo, ela está falando menos de pureza do que de

poder. “O sexo era tido como um ritual estilizado de poder e de submissão que refletia em privado
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uma diferença de status muito real na esfera social.” Como entre outros mamíferos, a honra do

macho reprodutor, humano e, nesse caso, hebreu, garantia-se por meio da submissão sexual das

fêmeas  e  de  outros  machos  considerados  inferiores  na  hierarquia  social  –  porque  desonrava  o

homem, as leis mosaicas do Pentateuco puniriam a impureza da mulher adúltera ou estéril, enquanto

ao homem casado seria permitido ter amantes e ele nunca seria acusado de ser infértil (2013: 58-

59).

Mesmo motivo pelo qual os homens que se deitavam uns com os outros eram punidos com a

morte, porque um estaria desonrando o outro, encenando uma desigualdade entre pares lidos como

iguais – ambos deveriam ser dominadores. Assim, Brabo argumenta que os moradores da cidade de

Sodoma foram destruídos porque preteriram as filhas virgens de Ló para  conhecer os visitantes

hospedados na casa do homem, posto que queriam ilustrar o poder deles em sua máxima potência,

barbarizando, violentando os visitantes (2013: 59-60). Todavia, ainda que a cidade possa ter sido

destruída por causa de uma tentativa de estupro, ou por conta da má hospitalidade dos sodomitas,

como a maioria dos estudiosos têm arguido desde o Pós-Guerra, interpretando o verbo  conhecer

num sentido mais literal do que sexual, a cristandade ocidental estabeleceu outra leitura como a

mais hegemônica em se tratando desse relato, associando a cidade de Sodoma com o sexo anal, com

a homossexualidade – desde a Alta Idade Média, o termo sodomia se apresenta na cristandade como

sinônimo para sexo entre homens, reconhecidos como sodomitas (Carrascosa & Sáez, 2011: 26-27).

Ainda que não aludisse à Sodoma, Paulo de Tarso também proscreveria o sexo entre homens como

uma categoria de pecado que a cristandade deveria evitar, assim como o casamento desigual entre

homem e mulher se trataria mais de uma concessão do que uma norma, uma saída para as pessoas

incapazes de conter seu ardor, circunscrita pelo apóstolo numa ordem menos dominadora, em que

os maridos deveriam amar suas esposas como a seu próprio corpo. Paulo e os seus contemporâneos

apostariam numa austeridade estoica para se contrastarem com a cultura greco-romana hegemônica

e as hierarquias que a orientavam. Se a homofilia, comum entre senhores e escravos, era bem aceita

nas cidades mediterrânicas como um mecanismo de poder, seria evitada pela Igreja ascendente, bem

como outras práticas sexuais que ilustravam desigualdades sociais (Rodrigues, 2012: 368-369).

Contudo, essa Igreja de amizade e igualdade sobreviveria mais como um sonho de alguns

poucos idealistas ao longo dos séculos, descartado quando a cristandade assumiu domínios maiores

e se tornou grandiosa, flâmula e estandarte dos poderosos – o casamento desigual seria perseguido

pela maioria dos homens e mulheres, ainda na contemporaneidade, como uma norma social a ser

obedecida, mesmo pelos casais homoafetivos ou pelas pessoas estranhas às normas de gênero e de

sexualidade. Gert Hekma afirma que em diversas culturas e períodos históricos diferentes podem

ser  aferidos  relacionamentos  baseados  em desigualdades  etárias,  mais  comuns  entre  homens  e

meninos, ou de gênero, como entre mulheres mais masculinas/ativas e outras mais femininas ou
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entre homens ativos e efeminados passivos (2008: 46-47). A virada para um paradigma sexual mais

horizontal se daria a partir do Romantismo dos séculos XVIII e XIX, quando os casamentos seriam

cada vez mais imaginados e confirmados por meio do amor, da amizade entre o casal, independente

do sexo reprodutivo e dos demais acordos econômicos envolvidos no matrimônio – também, nesse

momento, as mulheres passam a se envolver em disputas por igualdade política, por direito ao voto,

e começam a ser ouvidas seriamente. A guinada rumo à igualdade sexual se acentuaria, enfim, nos

meados do século XX, em que o sexo se estabeleceria como arena da paridade e do interesse mútuo,

depois de longos anos ilustrando poder, relaxando os escrúpulos sexuais e condenando a violência e

o constrangimento do estupro antes tolerado ou incentivado (Brabo, 2013: 70-72).

Mudança de paradigma sexual que pareceu a católicos e evangélicos dos mais conservadores

um sinal do fim dos tempos ou a gargalhada final da Grande Prostituta apocalíptica, posto que, para

esses religiosos mais valeria o sexo dentro do casamento ou exclusivamente para reprodução do que

o mero consentimento sexual, saindo, assim, em defesa pública da família e do casamento, atacando

a homossexualidade, o divórcio, o sexo descompromissado, o aborto e outras quimeras a perturbar a

ordem heteronormativa – ainda que, de certa forma, a nova sexualidade possa estar ilustrando, a seu

modo secular, a igualdade e o amor plenos sonhados por Paulo de Tarso e pela primeira cristandade.

Se o Novo Testamento punia o sexo entre homens porque se tratava de um exemplo de desigualdade

irresponsável e desonrosa, à sombra da pederastia grega, a homossexualidade moderna, sobretudo a

partir da segunda metade do século XX, também se recusaria a ilustrar tal domínio de um homem

sobre outro, ou sobre um menino, porque se orientaria por meio do ideal de paridade ou igualdade

ilustrado no consentimento mútuo (Brabo, 2013: 73-77). Assim, desde os anos cinquenta do século

passado, seguindo o curso do movimento homófilo e a par do repertório das ciências médica e psi,

algumas pessoas produziriam no seio da cristandade uma teologia mais inclusiva,  assentada no

aconselhamento pastoral  para  pessoas  homossexuais  e  na  crítica ao  anacronismo da homofobia

bíblica, ainda que muito preocupada com a autoridade da Bíblia. Afirmando um eu homossexual,

saudável e detentor de certos dons espirituais,  essa teologia tentaria conciliar  a experiência das

pessoas homossexuais com os conhecimentos bíblico e científico, sem confrontar o heterossexismo

cristão e secular – conformada, segundo André Musskopf, mas transmutada para um perfil cada vez

mais afirmativo, combativo, nos anos seguintes, protagonizada por teólogos gays10 (2008: 125-129).
10 A partir do final dos anos setenta, outra teologia, mais liberacionista do que inclusiva, mais radical do que sua

predecessora homófila, seria desenvolvida no curso do movimento gay e de lésbicas organizado desde a década
anterior  com o fim de transformar a sociedade civil,  pela via dos costumes ou em conversa com o Estado. A
teologia gay se afirmaria no rastro das teologias negra e feminista,  bem como da libertadora latino-americana,
atenta  em criar  um ativismo  legal,  político  e  social  informado  e  empoderado  por  uma  densa  vida  espiritual,
comungada  com um Jesus  humano  e  justo  que  promoveria,  com amor,  a  oprimida  experiência  dos  gays  em
comunidade – ou organizados como classe social. Para a maioria dos teólogos gays que escreveram de maneira
reflexiva  sobre  sua  própria  vida  cristã  e  política,  certo  modo  de  vida  gay  indecente seria  consequência  do
patriarcado heterossexista,  como os relacionamentos com mais de um parceiro,  impedindo os homens gays de
construírem  a  sua  identidade  com  plenitude  –  narrativa  baseada  e  comum  nas  teologias  feministas  lésbicas.
Assumindo um caráter ofensivo, essas teologias libertadoras procurariam construir uma identidade ideal e uma
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Contudo, como a cristandade conservadora, a Sociedade Torre de Vigia reagiria a esse novo

paradigma inclusivo ou revolucionário, baseado numa paridade de poder no sexo, aceito em sua

qualidade recreativa, com horror, ao menos, num primeiro momento. Para os editores Testemunhas

de Jeová, homossexuais e seus apoiadores religiosos seriam ambos  mentirosos ao declarar que a

Bíblia não seria assertiva quanto ao sexo e ao casamento, quanto ao adultério, e que o testemunho

de Paulo de Tarso sobre o homossexualismo, em epístola aos Romanos 1: 26-2711, seria pessoal,

desse modo, risível. Anglicanos em países como a Austrália, a África do Sul e a Escócia estariam,

na  verdade,  equivocados  ao  acolher  a  homossexualidade,  entendida  como  natural,  genética,

aceitando a legalidade do compromisso entre pessoas solteiras ou divorciadas e arguindo que Jesus

teria se abstido desses temas. Para os redatores da Torre de Vigia, Jesus não abnegou a tradição

hebraica  e  não  concordava  com a  fornicação –  categoria  de  sexo  que  incluiria  relações  entre

homens e entre mulheres. E ainda mais, ele não toleraria instrutores cristãos que permitissem esse

tipo  de  vida  sexual.  A ordenação  de  homens  homossexuais  e  lésbicas,  para  esses  redatores,

incentivaria  os  jovens  a  transarem  antes  do  casamento,  portanto,  a  fornicarem  (A Sentinela,

1/7/1996: 5-6). Vendo nesses posicionamentos contestadores demasiada licensiosidade, os redatores

Testemunhas sugerem aos leitores que investiguem suas próprias igrejas, desconfiem da aparente

moralidade (Despertai, 8/10/1972: 19). A solidariedade das igrejas deveria se limitar em apoiar os

pecadores arrependidos, querendo restabelecer a amizade divina. Não condenar o homossexualismo

e chancelar imoralidades implicaria numa interpretação bíblica desonesta – se os clérigos católicos

e protestantes seriam moderados e abrandariam as leis divinas, estariam alinhados com o  pai da

mentira, colidindo frontalmente com a autoridade de Deus (Despertai, 22/10/1972: 22-23).

O sexo seria uma maravilhosa dádiva, assim como o desejo de se casar e procriar, desejo

que teria sido determinado também divinamente, de maneira que as ideais relações sexuais seriam

orientadas para a satisfação e a fecundação. Se escapam desse arranjo, prosseguem os redatores, são

relações satânicas, efeito da imperfeição a que os humanos estariam fadados quando se distanciam

do Paraíso.  O desejo dos anjos de se relacionarem sexualmente com humanos seria igualmente

satânico – Satanás teria como transgredir a ausência de desejo angelical, divinamente definida, ao

instigar os anjos a  raciocinarem. O desejo raciocinado seria, portanto, diferente do outro divino,

sendo qualificado como desnatural. Influenciados por esse desejo que eles próprios inventaram, os

experiência histórica coletiva, submetendo a leitura bíblica a esses intentos para libertar o cristianismo gay das
amarras naturalizadas do heteropatriarcado. Todavia, a ênfase radical nessa imanência, como considera Musskopf,
incorreria numa perspectiva romântica sobre a identidade e a vida gays, esvaziando mesmo a teologia e o divino,
criando modelos endurecidos pela experiência da dor, acirrada com a epidemia de AIDS e com o ativismo queer –
que, por outro lado, libertariam os modos de vida indecentes para serem aceitos pela teologia dos anos noventa em
diante (2008: 133-141).

11 “É por isso que Deus os entregou à paixão desenfreada e vergonhosa, pois tanto as mulheres entre eles trocaram o
uso natural de si mesmas por outro contrário à natureza, como também os homens abandonaram o uso natural da
mulher e ficaram violentamente inflamados de paixão uns pelos outros, homens com homens, praticando o que é
obsceno e recebendo em si mesmos a plena punição pelo seu erro.”
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anjos teriam descido até a terra para se relacionarem com mulheres. Enfim, anjos e homossexuais

seriam aparentados porque ambos poderiam desenvolver desejos desnaturais – segundo os redatores

de A Sentinela, citando uma passagem bíblica atribuída a Judas12 que, no entanto, não faz alusão

direta ao sexo entre homens, ou entre mulheres, mas compara os anjos caídos com os moradores de

Sodoma e Gomorra como exemplos de desvios punidos. Com a autoridade de estudantes bíblicos,

os redatores esclarecem que o crime de Sodoma teria sido o desejo de homens e rapazes tarados por

aqueles que esses sodomitas achavam ser outros homens – os anjos que Ló hospedou. Assim como

o sexo com animais, o sexo entre homens estaria proscrito na lei divina israelita, bem como seria

mais comum entre os estrangeiros que avizinhavam o território de Israel Antigo. Enfim, para os

redatores da Torre de Vigia, um possível paralelo entre essa imoralidade e a imoralidade moderna

tornaria a recuperação dos relatos bíblicos necessária. No que a simples constatação acadêmica e

midiática de que existem pessoas e uma cultura gay no século XX – e essa é a primeira ocorrência

em A Sentinela  da palavra  gay como sinônimo para homossexual  – bastaria  para reivindicar  o

reaparecimento ameaçador da antiga imoralidade. Ameaçador porque, uma vez presentes na esfera

pública, as pessoas gays e sua cultura conseguiriam assimilar a homossexualidade como normal –

no que a ordenação de homossexuais aceita dentro de algumas igrejas cristãs seria um dos sintomas

mais expressivos dessa absurda reviravolta moral (1/12/1983: 23-24).

12 Judas 6, 7. “E os anjos que não mantiveram sua posição original, mas abandonaram sua própria morada correta, ele
reservou, em correntes eternas e em densa escuridão, para o julgamento do grande dia. Da mesma maneira, Sodoma
e Gomorra e as cidades em volta delas também se entregaram a crassa imoralidade sexual e foram atrás de desejos
carnais desnaturais; elas estão diante de nós como exemplo de aviso por terem sofrido a punição judicial do fogo
eterno.”
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CAPÍTULO 4:

DA CIDADANIA GAY COMO UMA “EPIDEMIA DE IMORALIDADE”

Dando sequência ao que foi discutido no capítulo anterior, pretendemos, agora, analisar as

outras frentes, para além da psiquiatria e da teologia, em que as Testemunhas de Jeová dispenderam

esforço defendendo sua moral bíblica conservadora, dando destaque aos enclaves polêmicos, como

a pornografia, a pedofilia, as desigualdades criadas como efeito da nova identidade gay e as doenças

sexualmente transmissíveis, no que seria possível aferir alguma derrota para os sodomitas imorais –

perdas amargadas, sim, mas superadas pelos entusiastas da cidadania gay dispostos a permanecer

fora do armário. Como dito anteriormente, os gays – como os homossexuais americanos escolheram

se chamar no processo de tomada de locução – aspiravam alguma respeitabilidade na esfera pública,

conquistada ora por meio de investidas contra a sociedade civil e o Estado, ora ao se tentar construir

um foro gay na cidadania estatal, conversando com as demais pessoas que se encontravam na ágora

pública. Todavia, como apontamos no caso da cristandade evangelicalista, essa conversa, além de

vir acompanhada do ingresso no mercado e na mídia, demandava alguma capacidade de barganhar e

negociar, concedendo alguns favores aos adversários e contaminando a agenda do movimento, bem

como sua identidade, com os imperativos da máquina pública. Assim, ao pretender o acesso a uma

certa dignidade moral, os corpos liberados se enquadrariam cada vez mais num escopo normativo,

evitando aquilo que tanto a cristandade quanto a sociedade secular dificilmente deixariam de taxar

como perversidade – uma categoria, aliás, constantemente em movimento, exigindo muita destreza

da comunidade gay ao negociar suas fronteiras morais, tendo em vista as novas dissidências sexuais

produzidas nesse processo, os corpos maus excluídos da boa comunidade, explorados pelo público

heterossexual opositor, como a Sociedade Torre de Vigia, aqui estudada, para detratar o público gay

de maneira geral, reconhecido a essa altura como uma potência cultural produtora de poder.

4. 1. De uma Genealogia das Condutas Sexuais Liberadas e sua Primeira Fronteira Perversa.

À medida em que o movimento gay liberacionista se institucionalizava como ativismo por

direitos civis, a narrativa do orgulho em sair do armário ou se assumir – coming out and proud of

the closet – se estabeleceria como um mito universal, prescrevendo a experiência dos ativistas como

se fosse comum a todas as pessoas homossexuais ou dissidentes da norma heterossexual, oprimidas

em silêncio e à espera da liberdade que as ensinaria, em seguida, a demandar por igualdade – como

que um script individual, dessassociado da história coletiva e revolucionária que o engendrou como

uma estratégia política. O historiador John d'Emilio – em seu clássico texto  Capitalism and Gay

Identity – acrescentaria que esse mito obscurece o convênio entre a emergência dos homossexuais
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liberados e o desenvolvimento do trabalho livre capitalista, modelo de trabalho que perturbaria a

economia familiar, desvinculando a sexualidade de seu papel reprodutivo e heterossexual, podendo

ser vivida como mera fonte de prazer, exercida com maior autonomia – virada que teria nas pílulas

anticoncepcionais uma de suas protagonistas mais radicais. Um processo que se aceleraria, portanto,

em meados do século XX, quando uma economia menos preocupada com a norma familiar, mais

individualizada e segmentada, tanto na ordem do trabalho como na do consumo, e interessada num

maior controle populacional, substituiria a economia industrial e colonial, ainda regida por norma

familiar e reprodutiva, incapaz de sobreviver ao imperativo crescente das pessoas excluídas de seus

espólios (Miskolci, 2014: 60-61). Assim, a celebrada Revolução Sexual dos anos sessenta e setenta,

além de envolver mais que novidades no ato sexual em si, estendendo-se a permutas nos códigos de

conduta, nas narrativas e epistemologias que orientam a vida, poderia ser aferida como um evento

ainda inacabado que se processa desde os anos iniciais do século XX, apresentando uma curva mais

acentuada a partir de meados desse século (Escoffier, 2014: 208). Como Jeffrey Escoffier conclui,

revisando pesquisas  sobre  dados quantitativos,  em geral,  financiadas  pelo  Instituto de Pesquisa

Sexual da Universidade de Indiana, por exemplo, ainda que o crescimento das taxas de atividade

sexual na adolescência e extraconjugais tenha se acelerado nos anos sessenta, esse crescimento pode

ser conferido com uma tendência que se instaura desde o início do século XX, principalmente entre

as mulheres (2014: 205-206).

Ainda que a visibilidade homossexual tenha sido um marco dos anos sessenta, os enclaves

urbanos estadunidenses de homens e mulheres gays liberados surgiriam das redes de sociabilidade,

desconhecidas para os baby boomers dos anos setenta, criadas desde os anos iniciais do século XX

e facilitadas pelo trabalho assalariado em regime industrial e pelas circunstâncias homossociais da

Segunda Guerra (Miskolci, 2014: 61). Todavia, essas narrativas anteriores aos anos revolucionários

dependem de documentos difusos e imprecisos para (re-) existir, porque foram registradas sob um

regime de visibilidade criado por certo código moral para perpetuar a sua hegemonia, privando os

outros da existência por meio da memória, controlando os limites do saber, ou do que é pensável.

Como predominaria, entre todos os estratos sociais estadunidenses, durante a maior parte do século

XX, um regime de sexualidade orientado para o casamento desigual entre homem e mulher, casados

para gerar descendentes, a homossexualidade pouco despontaria, quase invísivel, nos documentos

transformados em História, analisa Richard Miskolci (2014: 62). Assim, a virada revolucionária dos

anos cinquenta, sessenta e setenta do século passado se tratou de um duro golpe na hegemonia desse

regime de visibilidade sexual, familiar e procriativo, transformado em motivo de debates na esfera

pública e disputas no mercado cultural, tornando visível e cognoscível o que existia oculto na esfera

íntima e privada, ou em redes de sociabilidade discretas (Escoffier, 2014: 207). No fim dos anos

cinquenta, por exemplo, contendas em tribunais federais iniciariam um processo de questionamento
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das barreiras entre liberdade de discurso e censura moral, fermentando debates em torno do que

poderia  ser  considerado  material  proibido  por  ser  obsceno.  Como  consequência,  investimentos

seriam feitos com maior segurança na manufatura e venda de artefatos de cunho explicitamente

sexual, sendo bem-sucedidos na aposta de que poderiam triunfar sobre as censuras legais – prosa e

poesia, literatura de aconselhamento, artigos em revistas, romances pulp, todos dedicados a temas

sexuais, revistas com apelo homossexual ou de pornografia, enfim, cresceriam no mercado editorial,

vendidos em livrarias, farmácias, bancas e nas esquinas (Escoffier, 2014: 209-211).

Assim, na virada revolucionária dos anos sessenta para os setenta, o cinema pornográfico

também despontaria como um resultado comercial bem-sucedido e controverso das liberdades civis

conquistadas nas décadas anteriores e um catalizador do que Jeffrey Escoffier chama de dinâmica

perversa. Como consequência de uma decisão judicial, as salas de cinema, em decadência nos anos

do Pós-Guerra, ganhariam maior autonomia frente ao controle dos estúdios de Hollywood, no final

da década de quarenta, e passariam a exibir filmes sexualmente explícitos para retomar a audiência

perdida para a televisão doméstica – filmes curta-metragem com nudez feminina, sexo simulado e

raros closes nos genitais. O ousado sexo penetrativo entraria na ordem do cinema pornográfico com

o subversivo formato hardcore no final dos anos sessenta – se o cinema softcore se aparentava com

os filmes hollywoodianos, seguindo um padrão narrativo e cênico determinado, o cinema hardcore

substituiria atores e atrizes por michês e prostitutas, no que interessaria mais a performance sexual e

aspectos dela, às vezes centrais, como o pênis e a vulva, os seios, ereções e ejaculações, e orgasmos,

criando padrões narrativos novos e próprios desse cinema, muito lucrativo e popular (2014: 211-

213). Como efeito, um circuito de sociabilidades e fantasias tomaria as salas de cinema, sediando

atividades sexuais nas telas e na audiência, formada por homens excitados com as mulheres nuas e

com as proezas dos homens em cena, criando mesmo um mercado informal, em que grupos de

rapazes cobravam para transar como nas telas para um ou mais espectadores, superando, no fim dos

anos sessenta, o apelo das narrativas softcore. Se nos primeiros anos dos cinemas de pornografia, os

homens trabalhadores ririam, com algum nervosismo, das cenas de felação e cunilíngua, cômicas

porque pareciam degradar a supremacia masculina ritualizada no sexo, com o passar das décadas

essas risadas diminuiriam, para desaparecer nos anos oitenta. A perversidade passava a ser comum,

ao ponto em que o estranho seria quem estranhasse os atos sexuais exibidos nas telas e aceitos por

todos como algo ordinário. Assim, a pornografia manteria seu estável sucesso tanto por satisfazer

seus espectadores e suas vontades mais obscuras quanto por produzir novas experiências e fantasias

perversas para excitar e agradar essa audiência – em geral, masculina – cada vez mais entediada e

exigente – uma tarefa que determinaria o cinema hardcore a promover e explorar o movimentado

espectro de perversões sexuais humanas e seus objetos de prazer, retratando desde o sexo grupal,

com brinquedos ou a partir da cultura BDSM ao sexo homossexual, masculino e feminino, com
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fetiches ou anal, deleitando seus consumidores mais heteronormativos (Escoffier, 2014: 214-216).

Uma perversa atividade sexual, contudo, teria grandes desafios para se estabelecer no gosto

straight  (careta), ao ponto em que mesmo os liberacionistas a relegariam à fronteira final entre o

normal e o anormal. Ainda antes da Liberação Gay se consolidar, homossexuais se confrontavam

com o problema da pedofilia, controversa mesmo nos anos cinquenta. Contudo, não se tratava de

um dilema entre esferas diferentes, antes, entre atividades sexuais coextensivas – um longo cânone

europeu de imagens e ideias homossexuais masculinas apontaria para a pederastia e para a pedofilia

como categorias de homossexualidade, discutidas nas sociedades homófilas e retratadas em obras

de arte, sobretudo, na literatura. Abordagem que sofreria um desvio com a Liberação Gay dos anos

sessenta em diante, em que tais atividades sexuais eram arguidas como parte de um projeto de

emancipação dos menores contra toda forma de autoridade, com destaque para a educacional. Os

menores ansiavam por abolir as desigualdades inter-geracionais para constituir a si mesmos sem

interferência dos mais velhos e poder experimentar seus corpos com prazer e alegria – a sexualidade

seria um meio para se educar e, para tanto, precisariam abolir as barreiras legais, morais, que os

impediam de ser corrompidos (Paternotte, 2014: 268-269). Todavia, segundo David Paternotte, nem

todas as sociedades gays concordavam com essa pauta, ainda que a idade de consentimento e o sexo

inter-geracional fossem temas polêmicos incontornáveis. Se, agora, a maioria dos ativistas gays e

das ativistas lésbicas endossam que a homossexualidade não se confunde com a criminosa pedofilia,

afastando-se da segunda, também no passado, havia quem se opusesse a essa confusão entre ambas.

A virada em direção ao afastamento, contudo, deu-se sob circunstâncias e em tempos variados a

depender do lugar onde a Liberação Gay debutou, também de maneira variada e sequer acontecendo

em todos os lugares do mundo (2014: 269). Como considerado por Beatriz Preciado, uma vez que o

corpo abjeto que limitaria a humanidade ocidental, o homossexual, estava se normalizando como

gay, o pedófilo ocuparia o seu lugar enquanto limite humano (2009: 169-170). Permuta associada a

um processo maior de transição entre um paradigma e outro no Ocidente, da assimetria sexual, ou

do sexo entre pares desiguais, para a mesmidade, ou para o sexo entre pares iguais. Mesmo com

consentimento mútuo, o sexo entre pessoas desiguais perderia sua validade ética, o que privilegiaria

gays e lésbicas e depreciaria o sexo inter-geracional (Paternotte, 2014: 274).

Ainda que impopular assertar isto no século XXI, Paternotte confirma que a sexualidade

infantil  e a juvenil,  bem como o sexo inter-geracional,  estiveram na agenda de movimentos de

Liberação Gay no passado, senão como pautas aceitas, ao menos, debatidas (2014: 274). Nesse

sentido, considerando a possibilidade de o homossexualismo ser efeito de traumas ou temores com

o sexo feminino e que rapazes bem criados não teriam esse temor, os redatores da Torre de Vigia

escrevem que pais e mães poderiam evitar essa misoginia e seus efeitos desnaturais – possíveis de

se manifestar logo aos seis anos – ensinando a seus filhos a masculinidade, que seria uma  forte
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personalidade,  equilibrada,  racional  e  protetora.  Com  muita  recorrência,  esses  redatores

Testemunhas de Jeová prescrevem seus leitores como pais de família, ou membros de uma família

heterossexual, perguntando se eles desejariam a presença de pessoas imorais ou perversas entre a

sua parentela – entendendo a imoralidade como sexo heterossexual fora ou antes do casamento e a

perversão enquanto sinônimo para homossexualismo (Despertai, 22/1/1970: 8) (idem, 8/10/1972:

19).  Falando da  coloração homossexual na indústria  do cinema,  os  redatores  alertam quanto à

vulnerabilidade da mente juvenil,  menos resistente  que a  mente adulta  aos  estímulos  imorais  e

violentos veiculados pela mídia, porque, impulsivos, os jovens cometeriam toda sorte de crimes,

que  exemplos  comprovariam,  motivados  pelas  imagens  em  filmes.  Caberia  à  tutela  parental

controlar  tais  impulsos  ou  os  conduzir  de  maneira  positiva  (Despertai,  22/1/1970:  10).  Pais

responsáveis seriam exemplares,  amando suas esposas e ensinando o amor heterossexual.  Mães

responsáveis não seriam agressivas e dominantes, portanto, não afastando seus filhos da contraparte

feminina.  Por  fim,  pais  e  mães  poderiam advertir  seus  filhos  contra  o  homossexualismo e  os

prevenir da ameaça de astutos pederastas (A Sentinela, 1/8/1970: 697-698).

Dessa perspectiva, os homossexuais seriam rapazes que em algum momento foram abusados

por pederastas – homossexuais mais velhos – que, provavelmente, embriagariam adolescentes (A

Sentinela, 1/8/1970: 698). Ou, mais grave, sequer se tornariam homens homossexuais por causa

desse trauma porque os algozes sodomitas às vezes, além de estuprar suas vítimas, torturá-las-iam e

depois as matariam. O senador estadual, californiano, H. L. Richardson, citado pelos editores da

Torre de Vigia, chamando os adolescentes estuprados de franguinhas, alegaria que a tolerância ao

homossexualismo,  a  prostituição  e  a  pornografia  transformariam  qualquer  comunidade  em

criminosa.  Ainda,  para um professor de psicologia,  também dos Estados Unidos,  a  pornografia

estaria  entre  as  causas  das  perversões  ou  desvios  sexuais  –  não  só  a  exposição  às  ruas  e  a

experiência física, mas o contato com material pornográfico criaria o desviado perigoso para outras

pessoas (Despertai, 8/10/1979: 8). Assim, sem uma instituição jurídica que os protegesse como se

fosse um  granjeiro, os  frangos, ou crianças e jovens do sexo masculino, seriam rapinados pelos

gaviões, homossexuais adultos. De acordo com os redatores da Torre de Vigia, esses gaviões se

organizariam  em  grandes  redes  de  solidariedade  baseadas  na  prostituição  de  adolescentes,

exploração que seria garantida graças à luta por emancipação do movimento gay em nome dos

direitos sexuais e da autonomia das crianças. Posto que, para os redatores, esse movimento estaria

apenas transferindo a autoridade e tutela sobre as crianças dos pais delas para os abusadores mais

velhos, para os homossexuais, que desejariam apenas satisfazer suas vontades às custas da vida e

mesmo da morte dessas crianças. Finalmente, a Bíblia conteria avisos contra esses perigos, apesar

de ser desprezada pela cristandade clerical, engajada no apoio à homossexualidade ou a praticantes

dela (Despertai, 22/12/1982: 5-6).
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Como dito anteriormente, os movimentos de gays e lésbicas seriam afetados por mudanças

desde a Liberação, com destaque para o abandono da narrativa revolucionária, substituída por uma

tendência a se institucionalizar e se integrar aos estamentos heterossociais, incluindo os setores

religiosos e conservadores. Consolidada nos anos oitenta, a identidade gay concentraria as ações

coletivas a ponto de promover o descarte de pautas que não coincidissem com essa identidade,

como o ativismo pró-pedofilia. Também, como o movimento de identidade gay (e lésbica) passou a

se preocupar mais com a conquista de direitos legais e de cidadania, temas polêmicos precisariam

ser desvinculados do movimento, assumindo um pragmatismo e um discurso mais afinados com a

linguagem  das  instituições  miradas.  Adolescentes  homossexuais,  organizando-se  politicamente,

também tentariam se desvincular dos pedófilos, abandonando o clamor pela redução da idade de

consentimento sexual. Uma vez que, na maioria dos países europeus e americanos, esse marco fora

reduzido, os jovens poderiam já exercer sua sexualidade sem que estivessem envolvidos em casos

de pedofilia, agora restrita a uma diferença maior de idade, vitimando pessoas mais novas ainda –

no que, para quem não fosse pedófilo, pouco ou nada interessaria reformar novamente a idade de

consentimento, enfraquecendo, assim, o ativismo pró-pedofilia (Paternotte, 2014: 272-273). Além

das mudanças no movimento de gays e lésbicas e no de redução da idade de consentimento, as

feministas retomariam as pautas contra o abuso ou a violência sexual, como o incesto e a pedofilia

seriam enquadrados por elas,  formas de exercício de poder desigual.  Perspectiva que afetaria o

movimento de gays e lésbicas, sobretudo, por conta da mediação de lésbicas entre gays e feministas,

e a opinião pública, em geral, promovendo novas e amplas alianças em torno do tema. Finalmente,

as crianças e adolescentes foram singularizadas, com força, a partir de meados do século XX, como

pessoas com demandas e sexualidade precisas que necessitariam ser protegidas por lei e nos acordes

da cidadania, sobretudo as crianças, inocentes e fracas. Fatores que, reunidos, estabeleceriam nos

anos noventa, internacionalmente, uma desaprovação consensual da pedofilia, antes debatida com

estusiasmo, entre gays e lésbicas (Paternotte, 2014: 273-274).

4. 2. Dos Segredos e Mentiras da Liberdade Andrógina, ou dos Insucessos da Cidadania Gay.

Mas não somente os traumas em família e os abusos de pederastas poderiam ingressar um

rapaz no modo de vida homossexual desprezado pela Torre de Vigia. Desde os anos sessenta, os

movimentos  por  direitos  civis,  não  somente  étnico-raciais,  mas  andróginos e  a  publicidade

simpática quanto aos seus protestos teriam dado aos gays popularidade – bem como a notoriedade

de alguns homossexuais assumidos. As experiências sexuais revolucionárias desses anos também

teriam aberto as pessoas para novas emoções – da masturbação solitária ao incidente, cada vez mais

intenso  e  frequente,  homossexual.  Não apenas  em termos  sexuais,  mas  culturais,  por  meio  de
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amizades, músicas e roupas, entrava-se no mundo andrógino (Despertai, 8/1/1977: 7). Talvez para

surpresa  dos  leitores  da  revista,  sugerem os  editores  Testemunhas  de  Jeová,  as  discotecas,  por

exemplo, seriam originalmente homossexuais – direcionadas, em geral, para esse público, atraindo

depois pessoas normais fascinadas. Estranha aos editores que não tentassem esconder tal conexão,

pelo contrário, um certo orgulho prevaleceria quanto a essa circunstância. As discotecas seriam, daí,

o  maior  reflexo  das  mudanças  morais  operadas  nos  últimos  anos  –  escândalos teriam  se

transformado  em  meros  incidentes de  liberdade.  Nas  discotecas,  misturar-se-iam  normais  e

andróginos,  ambos  de  androginias (Despertai,  8/9/1979:  5-6).  Modo  de  vida  que  seus  alegres

praticantes  teriam  eleito  para  si,  comprovariam  os  excertos  de  mídia  impressa  simpática  aos

homossexuais citados pelos redatores da Sociedade Torre de Vigia, em que os apelidados alegres

manifestariam preferir permanecer diferentes dos normais. Não se apegariam a desculpas como os

traumas familiares, a pederastia ou a natureza porque quiseram, escolheram, o homossexualismo (A

Sentinela, 15/2/1975: 102-03).

Segundo o historiador Tim Lawrence, estampando uma subversiva sexualidade andrógina ou

queer, a cultura  disco nova-iorquina das festas particulares e das discotecas abertas a um público

maior  –  que  despontavam  entre  as  décadas  de  sessenta  e  setenta,  no  rastro  dos  movimentos

contraculturais como o feminista, dos direitos civis, gay liberacionista, anti-guerra, e das juventudes

rebeldes urbanas e psicodélicas, e apropriando os modos festivos do Harlem e seus drag balls ativos

desde o início do século XX – romperia com o heterossexismo e o machismo das danças sociais –

expressos na obrigação de se dançar em pares de homem e mulher, em que o homem conduziria os

passos – para produzir uma experiência menos condicionada por marcadores sexuais e de gênero,

bem como étnico-raciais.  Afinal,  sob  a  paisagem sonora  da  disco,  todos  seriam meros  corpos

trocando afetos (2011: 230-233). Além dos códigos de dança, o anonimato dos DJs afinados com o

sensível  público  das  festas,  como  que  operando  uma  psicodelia  sonora,  amontoando  gêneros

musicais e interferindo na cadência sônica, aprofundaria essa reengenharia dos corpos como um

território afetivo fluido e plural (Lawrence, 2011: 235-238). Também, como as festas eram noturnas

e o set list dos DJs se repetia, criando uma atmosfera temporal cíclica, uma utopia oposta ao tempo

produtivo capitalista, a experiência física e afetiva das pessoas se estendia, intensa e deformada,

fundida com os sons e com os efeitos de luz da pista – discodelia protegida nos locais fechados da

violência policial nas ruas. Contudo, o potencial queer das discotecas e festas particulares logo seria

cooptado  e  transformado  sob  um  formato  mais  normativo.  Algumas  festas  passaram  a  ser

organizadas a partir da identidade gay branca, o que poderia soar progressista para os usuários dessa

identidade ainda marginal, mas que se provou uma estratégia regressiva, conservadora, excluindo

gays negros e mulheres lésbicas. Finalmente, com o sucesso da cultura disco enquanto mercadoria

vendida para consumo da classe média suburbana, a disco mais queer se confundiria com a disco
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comercial, branca e patriarcal, depois combatida pela nova direita dos anos setenta e oitenta, como

simulacro de uma cultura subversiva homossexual e negra – enquanto as festas queer ou andróginas

sobreviveriam nas margens, sob o signo dos house clubs e seus desdobramentos (Lawrence, 2011:

238-242).

Como escrevem os redatores da Sociedade Torre de Vigia, há uma diferença entre os modos

de vida estabelecidos e em funcionamento e aquilo que se deseja como modo de vida convencional,

prevalecendo nessa disputa a realidade sobre a utopia. Por mais que os homossexuais ansiosos por

aceitação acusassem a discriminação contra eles como injusta, as demais pessoas ainda resistiam em

aceitar a androginia plenamente – o que faria da mentira ou do segredo um recurso de proteção para

homossexuais ou andróginos. Como no exemplo criado pelos escritores da Torre de Vigia, em que

um homem jovem contratado por um firma, ciente de que esperariam dele aparecer acompanhado

nos eventos sociais da empresa, atenderia a essa expectativa fingindo estar num relacionamento

com uma jovem acompanhante – falsa parceira que ele trocaria para que não se obrigassem a um

real compromisso, enganando os colegas de trabalho, as parceiras e a si mesmo, com o fim de

manter uma boa reputação na empresa. Ou, ainda, como no caso de professores homossexuais que

dependeriam do segredo sobre a própria androginia para garantir e manter seus empregos diante da

desconfiança de pais e autoridades escolares – preconceito que os editores consideram justo porque

seria um direito dos pais controlar a sexualidade de seus filhos (Despertai, 8/1/1977: 8-9). Noutro

texto, os editores relatam um caso que realmente teria acontecido – homossexuais são convidados,

em São Francisco, a ministrar aulas de educação sexual para estudantes entre treze e quinze anos,

depois desses já aprenderem sobre gravidez,  tóxicos e outras realidades. As turmas teriam ficado

enojadas – a ponto de precisar vomitar – com as técnicas sexuais anatomicamente explícitas demais

e  com  um  abraço  entre  duas  lésbicas  apertado  demais.  Diante  disso,  as  autoridades  teriam

recomendado ao conselho de homossexuais que enviasse pessoas mais sofisticadas para disseminar

o seu evangelho (Despertai, 22/1/1973: 30).

Assim, muitos optariam por uma vida discreta com o fim de evitar pressões sociais e manter

tanto o emprego quanto a família, sendo conhecidos entre seus pares como enrustidos ou bissexuais,

andróginos capazes de dissimular a ponto de estabelecer relações com pessoas de ambos os sexos.

Todavia,  um dos efeitos  dessa  dissimulação seria  a  incerteza  ao estimar quantos  homossexuais

existiriam em cidades onde seriam numerosos, mas incalculáveis, como Nova Iorque, por exemplo.

Para dois pesquisadores citados no texto da revista estudada, muitos homens experimentariam a

homossexualidade e se o número deles parecia aumentar era porque estariam operando abertamente

e não mais sob segredo – o que os redatores consideram, mas não chancelam plenamente, apostando

no verdadeiro aumento de homossexuais desde a Liberação nos anos sessenta (Despertai, 8/1/1977:

6). De qualquer forma, para a redação da Sociedade Torre de Vigia, mesmo que alguns desistissem
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dessa dissimulada  respeitabilidade, enquanto não assumissem sua identidade, estariam mentindo

indignamente. Tornar a homossexualidade notória, porém, não seria ainda o procedimento para uma

vida  verdadeira.  Os próprios homossexuais concordariam que procuram transas impessoais como

miseráveis em bares pederastas ou nas menos respeitáveis vias públicas – pensando com isso sanar

a solidão que, mais acertadamente, estariam aumentando (A Sentinela, 1/8/1970: 696). Se existem

casamentos,  entre  aspas,  duradouros,  não  passariam  de  exceções  marcadas  por  infidelidades,

acusam os editores, pois seria da essência do mundo andrógino a promiscuidade e a compulsão – no

que os redatores da revista analisada comentam não ser a maneira mais segura para engatar um

relacionamento de confiança (Despertai, 8/1/1977: 9-10). Enfim, a liberdade reclamada a qualquer

custo não estaria surtindo o efeito esperado pelos homens e pelas mulheres dedicados à causa dos

movimentos para erradicação de estigmas e restrições sociais – a exemplo das penas de morte no

século XIX e de encarceramento até meados do século XX para homossexuais ingleses – como o de

Libertação de  Gays  ou Andróginos.  Movimento que conseguiu  com que pessoas  homossexuais

ocupassem respeitosamente algum lugar  na administração do Estado e  de algumas igrejas  – as

autoridades  religiosas,  não  mais  detentoras  de  uma  prerrogativa  convincente  desde  a  Primeira

Guerra, sobretudo com respeito à moral, teriam cedido por pressão dos novos tempos. Todavia,

apesar da suposta liberdade, essas pessoas estariam infelizes, abandonadas e algumas se suicidando,

de acordo com instâncias religiosas de aconselhamento para homossexuais (Despertai, 22/12/1980:

21-22).

4. 3. De uma Genealogia da Identidade Gay desde a Criminalidade ao Digno Orgulho Cívico.

Em uma entrevista publicada nas revistas  Advocate e  Body Politic, na década de oitenta,

Michel Foucault insistiria que a liberdade sexual não seria um fim, por meio da descoberta de uma

sexualidade antes secreta, agora revelada, mas um meio para criar novas formas de amar ou uma

nova arte de viver – por meio do sexo se poderia reinventar o prazer e superar a sexualidade. A

proposta seria a de experimentar um modo de se tornar gay e não se contentar com a afirmação de

uma identidade homossexual pronta (2004: 260-261). A cultura sadomasoquista, por exemplo, seria

capaz de dessexualizar o prazer corporal, explorando partes do corpo e atividades estranhas ao sexo

hegemônico, criando novas experiências e fantasias, apesar de ser compreendida, pela maioria das

pessoas, como um meio para libertar supostos impulsos violentos reprimidos. Também, as drogas

seriam novas oficinas de prazer que precisariam ser aceitas como parte da cultura cívica, para poder

aprimorá-las e experimentá-las, como com a música – ainda que existam músicas ruins, ninguém se

posiciona contra  uma experiência  auditiva  prazerosa como essa.  Enfim,  a identidade  seria  útil,

considera Foucault, se por meio dela fossem criadas relações sociais, sexuais, de amizade, mas se a
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questão fosse a busca por uma verdadeira identidade – uma natureza – individual ou se um código

de conduta fosse criado por meio da identidade homossexual, essa homossexualidade em nada seria

oposta à ética heterossexista tradicional. A identidade não deveria mediar as relações de si, mas a

novidade, a invenção e a diferença, completa o entrevistado (2004: 262-266). De maneira similar,

Guy Hocquenghem e sua Frente Homossexual apostariam num conceito de homossexualidade que

superasse o lugar de identidade e representasse toda forma de existência afetiva que fosse contrária

à norma burguesa heterossexual. Daí, criticarem, desde o início dos anos setenta, a emergência de

um movimento de homossexuais afinados com a economia liberal, afeitos com as normas morais e

satisfeitos com o ingresso na cidadania por meio do consumo e da visibilidade em torno de uma

identidade gay. Os ativistas da Frente temiam esses bons homossexuais porque – uma vez inseridos

nas instituições hegemônicas – eles colaborariam com a violência estatal contra os  viciados e os

perversos, contra as caminhoneiras e as travestis que incomodassem à boa moral, para protegerem

os seus direitos civis exclusivos (Preciado, 2009: 161-162).

Segundo Guy Hocquenghem, depois da Segunda Guerra, as leis de atentado ao pudor seriam

incrementadas com o fim de diferenciar as pessoas heterossexuais das homossexuais em termos

punitivos – asseveradas para homossexuais. Mais do que reprimir, as novas leis e seus dispositivos

promoveriam o desrespeito ao foro íntimo e privado na vida cotidiana – policiais  convictos ou

desconfiados se adiantariam, sobretudo nos Estados Unidos, ao prescrever as pessoas que poderiam

atentar contra o pudor público e perseguir adolescentes ou homossexuais mais velhos. Com o aval

da psiquiatria, os americanos squares (quadrados) assumiam que qualquer homossexual poderia ser

um chantagista, estuprador, assassino ou ladrão em potencial, enquanto os deliquentes poderiam em

algum momento se revelar desviados da norma heterossexual. Assim, o assassinato criminoso de

uma pessoa homossexual provocaria certo alívio e prazer, evitando ser reprimido porque os direitos

e a segurança da família heterossexual seriam restabelecidos com o homícidio. Como consequência,

numa paranoia libidinal, a polícia produziria arquivos detalhados sobre o objeto dessas obsessões,

incluindo precisas cartografias (2009: 38-42). As batidas policiais privilegiariam os bares e demais

lugares de sociabilidade homossexual, em geral, concentrados em metrópoles como Nova Iorque,

São Francisco e Los Angeles – seguindo um roteiro cada vez mais estável, os agentes entravam nas

dependências, interrompiam as atividades e prendiam alguns frequentadores, cujos nomes às vezes

estampavam os jornais, acostumando a clientela a essa rotina. Daí o impacto causado quando um

constrangimento barato como uma batida policial em um bar nova-iorquino marginal – o Stonewall

Inn – foi transformado no mito fundador da Liberação Gay, uma narrativa de orgulho e heroísmo

em que policiais seriam os algozes e os homossexuais, os inocentes que triunfavam ao desafiar com

coragem essas autoridades (Armstrong & Crage, 2006: 728).

Contudo, quando das Stonewall Riots, ativistas de Nova Iorque e São Francisco resistiriam à
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comemoração do evento celebrado por pessoas alheias ao ativismo homófilo estabelecido, pois nele

não viam nada a ser comemorado – revoltas como aquelas em Stonewall não eram bem vistas pelos

homófilos porque enfraqueceriam as negociações com as autoridades “as a pointless outburst of a

frustrated movement.” (Armstrong & Crage, 2006: 733).  No curso dos movimentos que tentaram

mudar as normas sexuais, muitas identidades foram criadas, dos gays e das lésbicas grosseiramente

descritos às pessoas heterossexuais cuidadosamente consideradas estranhas ao regime vigente ou

queers. Nos anos quarenta e cinquenta do século XX, sociedades  homófilas como a  Mattachine

Society, a primeira sociedade desse tipo nos Estados Unidos, encarariam a necessidade de inventar

uma identidade coletiva que se opusesse aos estigmas religiosos, criminais e médicos que recaiam

sobre os corpos de homossexuais. Se, a princípio, a condição de minoria oprimida fora escolhida

como resposta ao problema, congregando às pessoas como numa classe ou casta, não tardou para

que as discordâncias ganhassem notoriedade dentro da Mattachine. A liderança ascendente dessa

sociedade passaria a entender a homossexualidade como mero aspecto da personalidade de alguns

homens  e  algumas  mulheres,  desencorajando  associações  coletivas  que  tentassem  afirmar uma

identidade diferente,  mas preferindo a discreta  acomodação de homófilos  na sociedade civil.  A

partir daí, a desarmonia entre uma concepção assimilacionista e outra afirmativa dariam o tom das

disputas no interior do movimento (Smith & Windes, 2007: 48-49). Assim, de acordo com Elizabeth

Armstrong & Suzanna Crage, as Stonewall Riots não foram a primeira luta de dissidentes sexuais

contra agentes policiais e tampouco a primeira a organizar as pessoas com um propósito político,

mas aquela que vingou internacionalmente na memória coletiva por meio de um ritual – a Parada do

Orgulho13. “Timing mattered: while Stonewall was not the first riot, Stonewall activists were the

first to claim to be the first.” A narrativa de que Stonewall inaugurou o ativismo de liberação foi um

13 Outras respostas foram elaboradas ao assédio policial contra dissidentes sexuais ao longo da década de sessenta,
contudo, nenhuma conseguiu vencer as barreiras da resistência homófila a tudo que perturbasse a ordem social,
implodindo os limites das tecnologias da memória, como a revolta no Stonewall Inn, em 1969. Armstrong & Crage
comentam dois acontecimentos na cidade de São Francisco que foram lembrados como possíveis monumentos do
ativismo gay apenas depois de os ativistas nova-iorquinos escolherem comemorar Stonewall e produzir seu mito.
Um baile à fantasia organizado por seis sociedades homófilas no Ano Novo de 1965 transtornou a cidade antes e
depois da batida policial que interrompeu a festa,  noticiada como um evento de coragem – o problema com a
polícia, porém, foi resolvido nos tribunais, com o testemunho de pessoas heterossexuais aliadas e a defesa da União
Americana pelas Liberdades Civis, e por meio de sabatinas entre autoridades do Estado e membros da comunidade
homossexual. Homossexuais tinham acesso à cidadania em São Francisco e raramente se desentendiam com a
polícia,  logo,  experiências  mais  radicais  como o  movimento  por  direitos  civis  negros  no  Sul,  em vias  de  se
nacionalizar, eram desinteressantes para os moderados homófilos de São Francisco que encararam a batida no baile
de Ano Novo mais como um problema local que dispensaria protestos públicos – também, no ano de 1965, somente
três dos treze jornais homófilos existentes circulavam nacionalmente,  e muitos dos que se consolidariam como
veículos  da Liberação  Gay sequer  existiam ainda,  impedindo uma possível  ressonância  nacional  entre  gays  e
lésbicas ainda muito isolados e descaracterizados como nação. Assim, a batida policial, e a resposta violenta a ela,
na  Compton's  Cafeteria  seria  relegada ao  esquecimento  se  dependesse  do  registro  em meios  de  comunicação
mainstream e homófilos. Somente com o impulso em documentar o passado gay provocado por Stonewall, nos anos
setenta, seriam registrados os relatos orais sobre o confronto ocorrido em 1966 entre os frequentadores da Cafeteria
e agentes policiais. Os ativistas homófilos se recusariam a registrar e lembrar o evento por conta da violência, mas
também  porque  os  envolvidos  eram  bem  diferentes  do  perfil  dos  ativistas  –  pessoas  pobres,  não-brancas  e
prostituídas, garotos de rua, de programa, queens e fairies efeminadas (2006: 730-732).
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mito  criado  pelos  ativistas  para  marcar  uma etapa  mais  radical  –  portanto,  uma realização  do

ativismo e não o registro de sua origem (2006: 724-725).

Frequentado por uma clientela racializada e prostituída, bichas, sapas e travas vivendo nas e

das ruas, o Stonewall Inn era um bar imerso em atividades ilegais – venda de álcool sem licensa,

consumo  de  drogas  e  vínculos  com a  máfia.  Contudo,  nos  Estados  Unidos  do  final  dos  anos

sessenta,  o  movimento  gay  estava  mais  organizado  e  com  uma  agenda  política  mais  ousada,

inspirada em outros movimentos emancipatórios, menos temeroso para com as autoridades estatais.

Os ativistas da cidade de Nova Iorque e dos arredores do Inn eram os mais radicais e mais dispostos

a contatar a mídia e publicar seus protestos nessa época, como foi feito assim que o mítico bar foi

invadido pela polícia em 1969 – as ruas foram tomadas por dias com o propósito de criar um marco

histórico e  sob a  cobertura dos  meios de comunicação nacionais.  Todavia,  marcante mesmo se

tornou a comemoração dessas revoltas nos arredores do Stonewall Inn e na Christopher Street, onde

o bar se localiza, proposta pelos homófilos radicais nova-iorquinos aos demais homófilos do país,

para substituir  os protestos anuais no Dia da Independência,  sob o nome de  Christopher Street

Liberation Day – posteriormente, também conhecido como Gay Pride Day. “Replacing an abstract

rationale with a vivid, celebratory one was clever, as was abandoning July 4, a day already loaded

with significance to Americans.” (Armstrong & Crage, 2006: 736-738). Contudo, o estabelecimento

do Dia da Liberação Gay exigiu dos ativistas nova-iorquinos a capacidade de convencer os ativistas

de outras cidades a comemorar um evento gay e aceitar Stonewall como esse evento e a marcha ou

parada pública como o veículo ou ritual de comemoração. Los Angeles e Chicago se convenceriam

no primeiro ano a sediar uma marcha pública gay, ousada num momento em que homossexuais e

criminosos eram considerados idênticos – São Francisco participaria do circuito de comemorações

somente com o sucesso do ritual, a partir de 1972 (Armstrong & Crage, 2006: 740).

Ao silenciar as demais narrativas em prol do mito das revoltas em Stonewall, os ativistas

criariam um gosto competitivo entre os eventos que perdiam e aquele que ganhava os louros da

memória, optando por uma narrativa de origem menos complexa e mais singular, ofensiva para os

homófilos de São Francisco, reconhecidos naquele momento como a vanguarda nacional. Ainda que

Chicago aderisse ao Christopher Street Liberation Day, os homófilos dessa cidade explicariam nos

seus jornais que ainda reconheciam São Francisco como a origem do ativismo de Liberação. De

qualquer forma, o evento e seu ritual vingaram como um acontecimento nacional – em grande parte

devido ao crescimento das sociedades homófilas país afora, no final dos anos sessenta, unidas em

um bem organizado circuito postal e telefônico. Se os desacordos entre a comunidade homossexual

e a polícia contribuiriam para a adesão de muitas sociedades homófilas ao projeto do  Liberation

Day, um dos efeitos mais marcantes das marchas seria justamente a cobertura policial – negada em

Los Angeles, mas forçada por corte judicial – engendrada para proteger os marchantes – lembrando
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que a marcha soava como um protesto público criminoso à época (Armstrong & Crage, 2006: 739-

741). Por outro lado, esse caráter público da marcha, reunindo várias pessoas na rua, confrontava o

estigma  da  vergonha  homossexual,  do  modo  de  vida  privado  esperado  das  pessoas  anormais,

afirmando a existência da identidade coletiva gay out and proud e conquistando a cidadania para as

pessoas usuárias dessa identidade por meio da tomada de parte do território urbano, negociado com

a polícia e com a administração municipal. A marcha também deveu seu sucesso a seu caráter fluido

e  flexível,  envolvendo  as  pessoas  que  assistiam  e  eram  paradas  pelo  evento,  permitindo  aos

manifestantes conduzir quaisquer mensagens – mesmo as mais contraditórias – e podendo ser mais

militante ou mais festiva, a depender das circunstâncias. No entanto, assim que o movimento (re-)

nascido por meio do Christopher Street Liberation Day se consolidou, criando as bases para as

retóricas dos Direitos Civis e do Orgulho gays que predominariam nos anos seguintes, as pessoas

mais  marginalizadas  da  comunidade homossexual,  protagonistas  das  riots  em Stonewall,  foram

relegadas às margens do novo ativismo – a radical Liberação logo se acomodou e mudou de perfil,

ou melhor, retomou o perfil das sociedades homófilas brancas e de classe média (Armstrong &

Crage, 2006: 742-744).

Ralph Smith & Russel Windes explicam que as identidades coletivas nutrem os movimentos

sociais mais do que outras categorias como  comportamento coletivo ou  luta de classes e seriam

tanto um efeito quanto uma causa das estratégias desses movimentos. O percurso de construção de

uma identidade – que não corresponderia nem a um ato único de geração e tampouco a um processo

estável de reprodução – estaria marcado por embates dentro do movimento e fora dele – com outros

movimentos e com estruturas maiores de poder. A todo tempo as identidades estariam suspensas ou

em risco de mudança por conta das tensões entre as narrativas individuais e as coletivas ou entre a

experiência dos usuários de uma identidade e as teorias dos intelectuais que podem ou não estar sob

a sombra da identidade criticada – escolhas seriam feitas sob tensões e disputas por poder. Enfim, os

aspectos e os limites de uma identidade coletiva determinariam quais seriam as mensagens e os

modelos de liderança, quem seriam a voz e os ouvidos ou os potenciais aliados e rivais de um

movimento social  pautado pela  afirmação de uma identidade – ao mesmo tempo imposta pelo

discurso desse movimento aos seus (potenciais) ativistas e proposta por esses ativistas (em devir)

como o modelo normativo a ser imposto discursivamente pelo movimento (2007: 45-47). Modelo

afirmativo  de  política  identitária  que  seria  marcado  pela  pauta  dos  direitos  civis  no  caso  dos

homossexuais e predominaria ao longo dos anos setenta e oitenta, apesar das denúncias feitas por

ativistas  mais  radicais  de conivência com as  estruturas  de poder  opressoras  ou repressoras.  Os

ativistas que propunham a transformação da sociedade a partir de um modelo operário de revolução

ou por meio de um projeto de experimentação total do prazer que superaria os costumes morais

seriam superados por um movimento mais burguês ou mais careta, na opinião dos vencidos (Smith
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& Windes, 2007: 49-50).

Os movimentos por direitos civis afirmariam uma identidade natural, assentada na certeza de

uma verdade psicológica ou biológica – não se trataria de uma escolha, mas de reconhecimento e

aceitação de si. O repertório dos movimentos de identidade étnico-raciais pavimentaria, aos menos

nos Estados Unidos da América, essa tendência entre gays e lésbicas interessados na garantia de

proteção do Estado em uma sociedade orientada em torno de um pluralismo liberal – a natureza da

identidade gay ou lésbica asseguraria o reconhecimento estatal de uma diferença a ser protegida por

leis que tentassem igualar a minoria com a maioria, tal como o  Black Civil Rights Movement  fez

acontecer. Também, a experiência de violência sofrida pela comunidade homossexual como se fosse

uma minoria étnico-racial e a experiência do desejo como algo involuntário tanto por heterossexuais

quanto por homossexuais explicariam a eficácia do discurso naturalizante sobre a identidade sexual

politizada – e, uma vez natural, a homossexualidade estaria a salvo do moralismo cultural que, ou a

aceitaria ou se silenciaria acerca dela (Smith & Windes, 2007: 51-53). Todavia, uma identidade total

e universal como essa incorria no ônus de silenciar a diversidade de narrativas entre gays e lésbicas

ao privilegiar um só modelo de experiência homossexual, estável e impermeável, comum a todos –

ficariam no armário tanto o percurso fluido e tenso que antecedia o estabelecimento da identidade

gay e lésbica natural, cujo fluxo confuso não cessaria nunca, quanto a convergência e a conversa

com outras subjetividades. O corpo universal imperialista, assim, retornava à cena pública, branco e

de boa estirpe social, homem viril, mas não necessariamente heterossexual, ainda que pudesse ser

um pai de família casado com seu amado – muito mais que a boa lésbica, o gay se estabelece como

a imagem do movimento de homossexuais por direitos civis (Smith & Windes, 2007: 54-55).

4. 4. Da Epidemia que Desmoralizou a Cidadania Gay... Mas Desmoralizou Permanentemente? 

A hegemonia desse modelo estadunidense de política gay coincidiria com o desenlace da

crise de autoridade e de produção que assolou o imperialismo industrial – a globalização de uma

fórmula capitalista neoliberal anglo-americana, legitimada como uma investida mundial a favor da

democracia e contra o totalitarismo comunista, sua primeira ameaça, e o terrorismo islâmico. Ainda,

nos anos finais do século XX, a emergência da AIDS como uma epidemia cultural acionaria de

novo o eugenismo e a homofobia amortecidos no centro da política ocidental, de maneira que novos

meios de sobrevivência e de resistência recuperariam o radicalismo contracultural, ou anal, abafado

pelo sucesso do movimento por direitos civis gays espetacularizado (Preciado, 2009: 163). Apesar

desse movimento gay quase convergir com a burocracia estatal, quando do pânico causado pela

epidemia de AIDS na década de oitenta, o gabinete do então presidente Ronald Reagan se recusava

a tomar qualquer medida que entendesse a doença como uma questão de saúde pública nacional.
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Apoiada  no  mito  que  compreendia  a  virose  como  um castigo  natural  à  rebeldia  dos  anos  de

Revolução Sexual, a rede de pessoas conservadoras contrariadas com as vanguardas sociais agora

cantavam vitoriosas e superavam os movimentos por direitos civis de minorias ao dialogar melhor

com o Estado. Assim, a parte da nação humilhada e repudiada, a parte queer ou abjeta, responderia

tanto aos conservadores e ao Estado quanto aos militantes homossexuais bondosos com um novo

modelo de resistência à biopolítica instaurada por meio da AIDS (Miskolci, 2012: 23-24). O corpo

soropositivo ou suspeito de ser portador do vírus HIV era não apenas esquecido ou posto à margem,

mas  temido  e  repugnado  como  uma  ameaça  à  comunidade  nacional  –  de  maneira  similar  ao

pederasta da sociedade industrial e aos demais corpos que sobravam no processo de escolha de uma

identidade em movimentos sociais como o de direitos civis gays. Como consequência, o ativismo

queer de combate à AIDS reconheceria que a vergonha e o estigma não cessavam ao afirmar uma

identidade homossexual orgulhosa, integrada ao estilo de vida hegemônico. Para essa nova política,

a heterossexualidade compulsória não limitaria a violência normativa, podendo essa ser deslocada

para outros corpos quando homossexuais não fossem mais reconhecidos como anormais – de modo

que o movimento queer recusaria a busca por aceitação social, preferindo criticar as normais morais

e projetar uma sociedade mais aceitável para todas as pessoas (Miskolci, 2012: 24-27).

Perto dessa perspectiva, um repórter do Gay Sunshine citado pelos escritores da Sociedade

Torre de Vigia, Ralph S. Schaffer14, teria registrado a reação de alguns andróginos em reuniões de

um movimento para Libertação, depois de ele introduzir o problema da jovialidade para discussão.

As respostas  se  irmanavam na  experiência  do  abandono e  do  desamor  para  com aqueles  mais

velhos, aos trinta anos. Fúteis, desesperados e inseguros são as qualidades dadas pelos redatores

Testemunhas aos homossexuais.  Velho,  feio e  gordo demais,  completa  um andrógino citado no

texto, com depressão e vontade de se matar, não atraía mais amantes para curar essa doença que

seria envelhecer sozinho aos quarenta anos de idade (Despertai, 8/1/1977: 10). Para a Sociedade

Torre de Vigia, no entanto, a doença da solidão e do envelhecimento não eram mais que efeitos de

uma  epidemia  maior  em  expansão,  uma  doença  do  espírito  que  precisava  ser,  como  outras,

controlada e vencida. Prova da expansão dessa epidemia seria a informação de que quase um terço

da população da cidade de São Francisco em 1970 – incluindo votantes e servidores públicos – era

constituído por pessoas gays organizadas em partidos, clubes, igrejas e sinagogas. A admissão de

confessos homossexuais – homens e lésbicas – em cargos públicos na cidade de São Francisco

surpreenderia os editores de A Sentinela que, descontextualizando citações de um comentarista de

jornal canadense, comparariam a tolerância e a justiça social por trás dessas admissões, incentivadas

pelas comunidades judaico-cristãs, à imoralidade de Sodoma e Gomorra (1/10/1981: 15). Se para

Sigmund Freud e a  Associação Americana  de Psiquiatria,  a  homossexualidade  não poderia  ser

14 Citado erroneamente pelos redatores da Despertai! como Raph S. Sehaffer e, depois, simplesmente Schafler.
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considerada uma doença, para os autores bíblicos, tampouco seria uma característica da natureza

“como os olhos azuis e a pele escura” (Despertai, 22/5/1984: 4-5). Concluem, então, os redatores da

Torre de Vigia,  que as epidemias de doenças  venéreas – ou sexualmente transmissíveis – eram

consequência da epidemia de imoralidade ou de promiscuidade, como que um indício no corpo

físico da falência das libertações sexuais e da espiritualidade.

O surto de gonorreia – que se manifestaria na laringe, na boca e no ânus – em países de

diferentes continentes estaria, assim, associado ao novo regime de moralidade que se teria instalado

confiante  na eficácia  da ciência  médica,  agora comprometida (Despertai,  22/2/1973: 29) (idem,

8/10/1973: 30) (idem, 22/5/1984: 6-8). Alegam ainda, os redatores da Torre de Vigia, que o contágio

de  gonorreia  seria  menor  entre  homens  heterossexuais  promíscuos  e  que  a  natureza  dos  atos

homossexuais aumentaria  os  riscos  de  exposição  a  infecções  intestinais  incomuns  –  salário

adequado para tais perversões no parecer dos mesmos redatores. Finalmente, citando instituições e

autoridades  médicas,  a  redação  basicamente  considera  homossexuais  irresponsáveis  vetores  de

doenças  intestinais,  que  se  manifestariam  em  qualquer  cidade  com  comunidades  andróginas

(Despertai,  8/1/1972:  32)  (idem,  22/6/1979:  32).  Quanto  a  outras  enfermidades  transmitidas

sexualmente ou assim conhecidas, mais da metade dos doentes com sífilis em Londres e em Nova

Iorque seriam homens  gays que viviam promiscuamente – a palavra  gay, explicam os redatores,

menos  sexualizada  e  mais  harmônica  na  opinião  dos  ativistas,  estaria  substituindo  o  termo

homossexual, para amenizar a imagem agressiva da homossexualidade (Despertai, 22/12/1980: 23).

Enfim, além dos efeitos físicos, os efeitos emocionais – ponderam os escritores da Torre de Vigia

quando dissertam sobre a virose da herpes, que poderia ou não ser transmitida por meio do sexo –

seriam os mais graves – sentimentos de vergonha, raiva e culpa, que prejudicariam a superação da

doença ao estressar o sistema nervoso (Despertai, 8/2/1985: 7-8).

Não obstante,  nenhuma outra  enfermidade causaria  tanta  polêmica como a síndrome da

imunodeficiência adquirida. Os redatores da Torre de Vigia escrevem que a AIDS era desconhecida

até os anos de 1980-81, época em que, nos Estados Unidos, homossexuais e toxicômanos estariam

contraindo  doenças  ímpares  como  um  tipo  raro  de  pneumonia  e  um  câncer  conhecido  como

sarcoma de Kaposi, oriundos de algum processo imunológico desconhecido, diriam os médicos.

Desde então, a síndrome teria dizimado a vida de muitas pessoas, em curto tempo e em vários

países, como nunca antes uma doença fora capaz – conforme relatam os médicos Ward Cates e John

Seale, infectologistas citados pelos redatores. Ainda no mesmo texto, os editores da Torre de Vigia

admitem como um mito a explicação de que o vírus teria chego aos Estados Unidos por meio de

homossexuais nova-iorquinos que visitaram o Haiti, contraindo o vírus dos nativos desse país, que,

por sua vez, tê-lo-iam contraído depois de um programa de intercâmbio na África – o vírus seria,

conforme essa narrativa,  oriundo de uma espécie  de macaco africano que teria  transmitido seu
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hospedeiro por meio de  contato íntimo com humanos. Todavia, autoridades africanas afirmariam

que foram os turistas que trouxeram o vírus para seu continente (Despertai, 22/4/1986: 3-5). Agora,

mesmo diante de muita incerteza sobre a nova síndrome – e considerando que as outras doenças

poderiam se manifestar em pessoas normais e não necessariamente eram venéreas – a redação da

Sociedade Torre de Vigia não hesitou em assegurar, à maneira de alguns profissionais da saúde e

pacientes, que os gays eram os vetores sexuais da AIDS e que estavam colhendo a corrupção que

plantaram ao semear a própria  carne (A Sentinela, 15/12/1983: 12-13) (Despertai, 22/3/1986: 14-

15). Ou em outras palavras, a  explosão da AIDS nos anos oitenta seria efeito da permissividade

pública das décadas anteriores – as condutas em âmbito privado não mais respeitariam parâmetros

sociais convencionados e teriam provocado essa insegurança (Despertai, 22/4/1986: 7).

Homossexuais estariam entre os mais abatidos pela nova síndrome, junto dos toxicômanos,

heterossexuais promíscuos e as pessoas que transfundiam sangue, porque todos desobedeciam aos

padrões morais estabelecidos divinamente – padrões avessos aos excessos, ao consumo de sangue e

ao sexo que não fosse entre marido e esposa (Despertai, 22/4/1986: 9). Quanto ao sexo, os corpos

de homens e mulheres em relações heterossexuais funcionariam de acordo com seu formato e sua

natureza, por isso superiores às práticas sexuais ímpias, argumentam os redatores Testemunhas de

Jeová. As relações homossexuais não deveriam sequer ser mencionadas entre cristãos, tamanha a

vergonha, a não ser quando a necessidade exigisse, porque seriam anais e orais, compreendendo

também a masturbação mútua – o que para a redação da revista seria incrivelmente chocante, uma

praga cuja propaganda precisaria ser evitada pelos cristãos  genuínos (Despertai, 22/3/1986: 14).

Enfim, homossexuais masculinos seriam os mais abatidos com a AIDS e os maiores vetores do

vírus porque, a despeito da residualidade do ânus, transariam por esse órgão, causando lesões e

feridas com sangramento no reto,  o  que aumentaria  as  chances de contágio entre  os parceiros,

milhares ao longo da vida – logo, um homossexual doente transmitiria o vírus para muitas outras

pessoas devido a sua promiscuidade e à violência de seu ato sexual (Despertai, 8/10/1988: 8-10).

Violência homoerótica que teria sido advertida pelo próprio apóstolo Paulo – para os redatores,

mais que a promiscuidade heterossexual, a lascívia entre gays seria intensa demais, como relatariam

alguns bissexuais, dizendo que suas experiências com pessoas do mesmo sexo eram diferentes e

alucinadas. No que homossexuais teriam, em consequência desse ardor, milhares de parceiros e se

animariam em praticar atos vis como o sadomasoquismo – homossexuais seriam escravos dos seus

desejos e pessoas ciumentas, inseguras e insatisfeitas (Despertai, 8/7/1989: 27).

Agora, se por um lado, o maior emblema da imoralidade seriam os homens homossexuais,

engajados promiscuamente em atos sexuais estranhos, como dito anteriormente, por outro lado, os

heterossexuais também teriam mudado para um modo de vida mais promíscuo – assim, ambos os

grupos seriam alvos da AIDS. A princípio, os exemplos de heterossexuais com AIDS dados pelos
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redatores  são  de  pessoas  africanas,  homens  e  mulheres.  Além  disso,  o  contágio  entre  varões

heterossexuais por meio de prostitutas recebe maior ênfase, intermediando a via de transmissão

entre  a  sua  parceira  e  a  prostituta  (Despertai,  22/4/1986:  8).  Além da  prostituição,  bissexuais

promíscuos estariam contaminando mulheres heterossexuais, assim como toxicômanos com o vírus

contaminariam seus  parceiros  ou suas  parceiras  (Despertai,  8/10/1988:  10-11).  Curiosamente,  o

primeiro caso de toxicômanos com a peste gay consta numa das revistas analisadas como o primeiro

entre heterossexuais – como se heterossexuais somente pudessem contrair o vírus por meio do uso

intravenoso de substâncias tóxicas ou, completam os editores, se fossem hemofílicos. Além disso,

suposições de que o vírus se transmitisse também por urina, saliva e lágrimas são consideradas –

portanto, a mera convivência com uma pessoa com AIDS seria arriscada, no que familiares estariam

preocupados e pais com crianças na escola, convivendo com todo tipo de outras crianças, também.

Ainda que alguns médicos discordassem dessas suposições, os redatores da Torre de Vigia optam

por prevenir todas as formas de contágio possíveis (Despertai, 22/4/1986: 5-6). Assim, não bastasse

a doença não ter cura ainda, os pacientes com AIDS ou pessoas gays sadias entristeceriam com

hostilidades vindas de pessoas próximas, como os funcionários dos hospitais, amigos, amantes e

familiares, admitem os editores, para os quais esse pânico, ainda que exagerado, seria coerente.

Nessas circunstâncias, alguns homossexuais inclusive diminuiriam suas idas aos bares e saunas em

busca de relações sexuais ou mesmo se  endireitariam ou  retornariam para a heterossexualidade

(Despertai, 8/2/1985: 10).

Aliás, quando as informações sobre a AIDS ainda eram precárias, autoridades médicas, com

base em um palpite sobre como o vírus da síndrome seria transmitido, taxariam homossexuais como

vetores proibidos de doar e transfundir sangue. No que alguns grupos gays reagiriam acusando a

decisão de discriminatória – o que os redatores da revista em questão ironizam, “quem se preocupa

com os direitos das pessoas que recebem tal sangue?” (A Sentinela, 15/12/1983: 13). Depois, em

outra ocasião, noticiando o mesmo tipo de reação da parte de grupos gays, os redatores se limitam a

escrever  discriminação entre  aspas,  sem nenhuma ironia  mais  explícita,  comentando senão que

transfusões de sangue são perigosas (Despertai,  8/2/1985: 9).  Nesse sentido,  noutra ocasião,  os

redatores citam vários casos de contágio por transfusão de sangue em que as pessoas que portavam

os anticorpos da  AIDS não manifestavam os  sintomas  da  doença  e  por  isso não poderiam ser

reconhecidas como reais portadoras do vírus. Uma das doadoras, no entanto, seria homossexual e

isso bastou para a redação lembrar das restrições a esse grupo doador – a maioria dos contagiados

desse caso seriam homens com mais de 60 anos que realizavam cirurgias como a de pontes de

safena (Despertai, 22/4/1986: 6). Finalmente, diante dessa insegurança, uma mulher britânica teria

feito um pedido de ajuda à sede da Torre de Vigia em seu país, preocupada com a chance de sua

irmã doente contrair AIDS durante uma cirurgia que exigia transfusão sanguínea, considerando que
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as Testemunhas de Jeová, ao rejeitar todo e qualquer consumo de sangue para não perder a proteção

divina, poderiam sugerir algum procedimento cirúrgico alternativo – elas seriam as únicas pessoas a

recusar  transfusões desde antes  desse surto epidêmico de AIDS, autenticidade que os  redatores

exploram como um sinal de correta conduta e interpretação bíblica (A Sentinela, 1/10/1985: 22-23)

que seria reconhecida mesmo entre a sociedade secular (Despertai: 8/10/1988: 14).

As mortes causadas pela AIDS e a precaução com o sexo decorrente disso se dariam logo

depois de um período – os anos sessenta e setenta – em que as relações sexuais se desvencilhariam

dos  valores  tradicionais  e  movimentos  por  direitos,  entre  aspas,  homossexuais  surgiriam para

pressionar as instituições públicas que censuravam o homossexualismo. A AIDS, portanto,  teria

instaurado  uma relação  mais  sombria  com o  sexo,  se  comparada  com a  positividade  anterior,

responsável pelo fechamento de prostíbulos, clubes e saunas para homossexuais, de Hamburgo à

São Francisco. Contudo, essa mudança não seria equivalente ao retorno do conservadorismo ou do

puritanismo, como alguns jornais estariam noticiando – editores de jornais e mesmo autoridades da

saúde  apostariam numa mudança  sem implicações  morais  ou  num retorno  secular  aos  hábitos

sexuais tradicionais como resposta ao problema epidêmico (Despertai, 22/4/1986: 8). Perspectiva

preterida  pela  redação  da  Torre  de  Vigia  –  homossexuais  em um relacionamento  monogâmico

continuariam sendo imorais para os redatores desconfiados de que a promiscuidade se estabeleceria

novamente se existisse uma vacina contra a AIDS (Despertai, 8/6/1990: 3-4). O medo da morte não

bastaria  para  operar  uma mudança  nas  pessoas,  muitos  homossexuais  com AIDS não  estariam

arrependidos, argumentam, assim como fumantes e alcoólatras não cessariam seus vícios apenas por

recomendação médica (A Sentinela: 1/10/1989: 31). Os ideais revolucionários dos anos sessenta e

setenta sobreviveriam, apesar das adaptações – Felice, uma estudante da UCLA (Universidade da

Califórnia em Los Angeles), nos EUA, citada numa das revistas analisadas, por exemplo, lamentaria

não ter vivido naqueles anos de liberdade. Inclusive, muitos estudantes, apesar de informados sobre

as doenças venéreas, não apenas se manteriam sexualmente ativos, como pouco uso fariam dos

preservativos (Despertai, 8/6/1990: 5).

Logo, para esses redatores, não bastariam programas educacionais de prevenção à AIDS se

eles se limitam a tornar as práticas imorais mais seguras – como usar uma agulha limpa ao se drogar

ou preservativo ao transar com alguém. O problema para os redatores estaria na imoralidade que

precisaria ser erradicada simplesmente por ser  errada e  desobediente à disciplina divina – o que

equivaleria  a  não  usar  drogas  ilícitas  e  não  ter  relações  sexuais  extraconjugais.  Com base  em

pesquisas feitas em países não nomeados, os redatores asseguram, como dito anteriormente, que os

jovens não usariam o dispositivo recomendado pelas autoridades médicas para prevenir a AIDS – a

saber,  a  camisa-de-vênus  –  apesar  de a  maioria  deles  ser  sexualmente  ativa.  Além disso,  gays

diagnosticados com AIDS apenas diminuiriam seus hábitos promíscuos, seguros de que bastaria o
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uso  de  preservativo.  Todavia,  autoridades  como  o  médico  Charles  Everett  Koop,  a  ativista

jamaicana Beth Aub e o estadista canadense Jack Layton diriam que a camisa-de-vênus seria falha,

entre homens gays e entre casais heterossexuais – assim, os redatores concluem que obedecer os

padrões  morais  divinos  seria  muito  mais  seguro  do  que  prevenir  e  remediar  sem erradicar  a

imoralidade. No entanto, como a vida imoral estaria em voga, não bastaria conhecer a fundo a

pessoa com quem se relaciona, sondar se se trata de uma usuária de drogas ou promíscua, pois

muitas seriam as pessoas que atravessaram esse modo de viver. Por isso seria necessário reeducar a

todos dentro de uma moralidade que  odeia o que é mau.  Não importaria a saúde imediata das

pessoas, mas o temor às instituições consagradas, a eterna obediência.  As mortes causadas pela

AIDS e por outras doenças seriam a prova de que as proibições bíblicas ao homossexualismo, à

promiscuidade e aos demais excessos impuros, como o consumo de drogas e de sangue, estariam

dotadas de razão (Despertai, 8/10/1988: 12-14). Nesse sentido, um infectologista brasileiro, Vicente

Amato Neto15, teria declarado – em tom jocoso – que a melhor prevenção contra a AIDS seria se

tornar Testemunha de Jeová (Despertai, 8/10/1988: 14-15).

15 Citado erroneamente na Despertai! como Vicente Amado Neto.
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CONCLUSÃO

Houve uma mudança de paradigma sexual, manifesta nas leis e nos costumes, em meados do

século XX e essa mudança se situaria numa esfera mítica de tempo cíclico para a Sociedade Torre

de Vigia. Os redatores das revistas estudadas representaram a emergência pública da população

taxonomizada como homossexual nos Estados Unidos e em outros países como um retorno ao mito

bíblico, à imoralidade, de Sodoma e Gomorra. E se o livro de Genêsis relata que as duas cidades

foram destruídas em acordo com a vontade divina e para salvaguardar sua lei, apoiar ou promover a

liberdade e a cidadania das pessoas estranhas ao regime sexual heteronormativo equivaleria a se

alinhar com sodomitas condenados ao fogo do pecado e a desrespeitar os comandos de Jeová, com

o ônus de participar da condenação e morte das pessoas pecadoras.  Apesar de as Testemunhas de

Jeová se considerarem e serem consideradas as outras da cristandade, os seus dilemas sexuais se

irmanavam com a agenda dos  outros  cristianismos  em seu impulso  por  explicar,  compreender,

converter e domesticar o sexo e as homossexualidades – a homofobia como uma disciplina que

perpassa dos organismos institucionais para os corpos obedientes ou ciborgues arredios sob o seu

poder pode ser conferida no amplo espectro da cristandade como um discurso ainda muito ativo. A

cura das pessoas gays nunca caiu em desuso em contextos religiosos ao longo dos quase cinquenta

anos que separam essa monografia  da revista  mais  antiga selecionada aqui  como amostra  para

estudo. Contudo, foram diversas as roupagens vestidas pela Sociedade Torre de Vigia para atrair ou

repelir  homossexuais do início dos anos setenta ao final dos anos noventa do século XX, assim

como outros organismos ou outras pessoas individuais e coletivas se confrontaram ao longo dessa

baliza temporal de maneiras diferentes com as  homossexualidades – nem sempre reconhecidas a

partir dessa categoria de origem médica.

Para as Testemunhas de Jeová que escreveram os textos publicados nas revistas estudadas,

não bastaria uma normalidade homossexual, mas a cura emulando os conhecimentos médico e psi,

disciplina defendida diante dos reclamos dos alegres ativistas em nome dos rebeldes andróginos e

pederastas. Todavia, apesar de compartilhar esse anseio com o resto da cristandade, com as redes de

meios comunicativos e com a medicina, a Sociedade Torre de Vigia competia com todas essas pela

prerrogativa de ser o organismo disciplinar ou a autoridade patriarcal maior. Mesmo recorrendo à

autoridade que o conhecimento médico proporciona quando o poder está assentado na natureza, na

biologia, manifesta no corpo para a leitura dos oráculos modernos, ou os profissionais da saúde –

enfim, mesmo recorrendo a essa autoridade, a Torre de Vigia não a reconhecia como donatária da

verdade. Os redatores acusavam tanto as campanhas médicas e educativas no contexto da epidemia

de AIDS quanto o acolhimento religioso da homossexualidade sob os auspícios de um paradigma

sexual baseado na paridade e no respeito mútuo universais como falhos, ou mentirosos, dispositivos
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porque desconstruíam o poder de curar e de converter exercido sobre os corpos doentes e pecadores

monstruosos – poder reinvindicado pela Torre de Vigia como sua prerrogativa. Também, o sucesso

da iniciativa homossexual politizada, gay, conquistando o seu lugar na burocracia do Estado e na

cidadania,  no  mercado  e  na  mídia,  criando  um  circuito  cultural,  secular  e  religioso,  próprio,

comprometeria o estabelecimento da autoridade das Testemunhas de Jeová, afetando a proposta de

cura da Sociedade Torre de Vigia, reformulada cada vez mais no sentido de recair mais sobre o ato

do que sobre o pensamento, mais sobre o pecado sodomita do que sobre o pecador – uma pessoa

cada vez menos vista como perversa e estranha, tomando a forma de um confuso adolescente amado

por sua parentela e por Jeová e suas Testemunhas. Mesmo com o backlash dos anos oitenta, o tom

agressivo recuperado do início dos anos setenta demonstra perder seu fôlego na década final do

século  XX,  substituído  por  um  discurso  acolhedor,  que  se  pretende  amigável,  denunciando  a

homofobia  de  outros  organismos  religiosos.  Afinal,  mesmo  que  as  Testemunhas  de  Jeová  se

recusem a participar  do mundo  imoral e  mentiroso da cristandade secular,  elas  ainda  intentam

colonizar esse mundo com o seu reino internacional, convertendo a si mesmas quando necessário,

operando uma neutralidade estratégica capaz de converter qualquer pessoa com o potencial de se

associar à Torre de Vigia e obedecer seu poder moral.
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