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RESUMO 

 

Partindo de uma expressão auto-reflexiva, este trabalho pretende analisar os modos de expressão 

e presença em espaço público das relações poliamorosas. A diversidade de apropriações do espaço 

público por parte dos diferentes grupos sexuais e relacionais parece ser assim um elemento de 

construção de uma forma diferenciada de cosmopolitismo nas cidades contemporâneas. Este 

cosmopolitismo não deve no entanto ignorar o medo que pode resultar destas práticas públicas, e 

as consequências que este tem no policiamento dos comportamentos. 

 
 

KEYWORDS 

Polyamory, alternative sexualities, public spaces, identity, cosmopolitism, fear 

 

ABSTRACT 

Departing from an auto-reflexive expression, this work intends to analyse the public presence and 

expression of polyamorous relationships. The different appropriations of public space by different 

sexual and relational groups seem to be a form of differentiated way to construct cosmopolitism in 

contemporary cities. Still, this cosmopolitism must not ignore the fear that may arise from such 

public practices, and how that impacts the policing of behaviour. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo tem como objectivos gerais pensar a exposição de identidades não-normativas e 

a sua possível (in)visibilidade nos espaços públicos, contrastando diferentes formas de estar 

presente no espaço físico público (de realizar, performar, identidades) e suas possíveis 

consequências para os sujeitos que as performam, à luz de quem lê esses actos. Se aquilo que o 

sujeito diz e faz é ilegível ou incompreensível para quem recebe essa mensagem, então esse 

mesmo sujeito está a desafiar o regime de discurso, mas também a arriscar ser vítima de 

incompreensão (Butler, 2005: 121). Um exemplo possível é o poliamor. Define-se como «a 



suposição [assumption] de que é possível, válido e valioso [worthwhile] manter relações íntimas, 

sexuais e/ou amorosas com mais do que uma pessoa» (Haritaworn et al., 2006) – uma identidade 

relacional e não sexual. Assim sendo, e partindo de situações específicas, iremos aqui entender 

como estas dificuldades (de reconhecimento de identidades) se articulam quando o poliamor se 

expressa no espaço público, em dois contextos específicos: primeiro, um relato de eventos públicos 

de convívio do grupo PolyPortugal1; depois, as vivências quotidianas, familiares, de um dos 

autores, em variados espaços de Lisboa. Considera-se que esta abordagem permite reflectir sobre 

o caso concreto do poliamor mas é também extensível a outras sexualidades não-normativas. 

 

2. METODOLOGIA: ESCRITA AUTO-ETNOGRÁFICA E ALTERIDADE 

 

A abordagem para este artigo é mista e explicitamente pouco comum. Por um lado, há um 

elemento de auto-etnografia – experiências directas, vividas e vistas, relatadas de forma reflectida 

para a partir delas pensar a ocupação dos espaços públicos nas suas variadas facetas e olhar as 

possíveis dificuldades de representar uma identidade poliamorosa em determinados contextos. Este 

relato auto-etnográfico vai também ser tomado como um caso de escrita de si (Foucault, 1992; 

2006) – e, por conseguinte, seguindo preceitos inspirados na antiga prática do cuidado de si, este 

mesmo relato vai ser lido por um outro sujeito – pelo outro autor – na busca de uma meta-

interpretação das primeiras conclusões. O relato auto-etnográfico será etnograficamente analisado; 

a experiência e o seu próprio registo serão ambos elementos do corpus deste artigo. A prática da 

escrita de si está ancorada na troca frequente de correspondência entre alguns ilustres do antigo 

Império Romano – o objectivo era que, ao escreverem sobre o seu dia-a-dia e recebendo 

comentários sobre as suas atitudes e posturas, pudessem cultivar-se eticamente; cuidar de si. 

Assim, partimos de um duplo registo auto e hetero etnográfico estruturado a partir das 

experiências pessoais e de investigação dos dois autores a partir de uma perspectiva em que o 

'trabalho de campo', no caso sob a forma de observação e participação, ou seja "o estabelecimento 

em um lugar de molde a investigar, experienciar e representar os processos e as vivências sociais 

que ocorrem nesse lugar" (Crang e Cook, 1995: 18), é, usualmente, o coração do trabalho 

etnográfico, sendo por isso umas das áreas em que os cuidados metodológicos e teóricos terão que 

ser mais referenciados. Esta centralidade surge da possibilidade de, através da observação atenta e 

da participação activa no terreno, em que o investigador procura "entender os modos de ver, e os 

modos de vida das pessoas nos contextos do seu quotidiano e experiências vividas" (idem: 21). A 

escrita deste texto é uma dupla viagem etnográfica, experimental, sobre práticas e espacialidades 

ainda desconhecidas mas que importa visibilizar. Neste sentido partimos das experiências 

diferenciadas dos dois autores no debate público e nas práticas poliamorosas, nomeadamente a 

vivência biográfica e activista do primeiro autor por um lado; e por outro a prática de investigação 

sobre género, sexualidade e espaço do segundo autor.  

 

3. ESPAÇO PÚBLICO, AFECTOS E SEXUALIDADES 

 

As expressões no modo de vida urbano de minorias sexuais e relacionais, ou se quisermos, o 
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urbanismo queer, - usamos a referência ao urbanismo na senda do que Lous Wirth identifica como 

modo de vida urbano (Binnie et al., 2006) sendo que a explicitação da expressão urbanismo quer 

se encontra abaixo - estão fortemente relacionadas com a construção de visibilidade urbana destas 

“minorias”, e que têm como elementos centrais a existência de espaços de lazer e de encontro, 

bem como espaços comunitários e de intervenção social (Lees, 2004). 

Neste sentido a expressão do conceito de cosmopolitismo tem-se tornado nos últimos anos como 

um dos elementos teóricos explicativos das alterações profundas que a contemporaneidade 

introduziu nas cidades e no espaço urbano. Assim, na Geografia, a temática do cosmopolitismo tem 

sido essencialmente ligada aos estudos urbanos, e aos estudos sobre migrações, sendo que os 

geógrafos que têm trabalhado sobre sexualidade se destacam. Na introdução à obra “Cosmopolitan 

Urbanism” Jon Binnie, Julian Holloway, Steve Millington e Craig Young relacionam cosmopolitismo e 

cidade afirmando: 

“Cosmopolitanism can thus be characterized in two major ways: first as a 

philosophy of world citizenship which simultaneously transcends the boundaries of 

the nation-state and descends to the scale of individual rights and responsibilities in 

an apparently increasingly connected and a globalised world; and, second as a 

particular set of skills and attitudes towards diversity ands difference. (…) These 

includes the ways in which so-called cosmopolitan identities intersect with and 

reproduce other socio-cultural distinctions  and cleavages, especially class, and how 

the encounter with difference is bound into processes of commodification as 

materiality” (Binnie et al., 2006: 13) 

 

É assim, numa perspectiva crítica e materialista, que a expressão de cosmopolitismo urbano se 

tem centrado na exploração dos processos de gentrificação e de processos de requalificação e 

regeneração urbana. Como referem os autores já citados:  

“The productions of cosmopolitan space have become part of political strategies for 

managing the city. Contemporary urban governance is focusing upon the 

production of commodified spaces of alterity and difference which, rather than 

generating new or challenging encounters, potentially result in a homogenization 

and domestication of difference” (Binnie et al., 2006: 18) 

Salientam este grupo de geógrafos ingleses a tendência para uma utilização hegemónica e 

neoliberal do próprio conceito de cosmopolitismo urbano, centrada na construção quase 

contraditória de um discurso totalizante sobre diferença e diversidade mas que, em muitos casos, 

privilegia elementos dessa mesma diversidade em detrimento de outros. É pois neste sentido que, 

num outro texto, escrito em conjunto com Beverly Skeggs, Jon Binnie assinala a tendência 

generalizada de potenciar os espaços lésbicos e gays como expressões de cosmopolitismo urbano – 

reafirmando assim a necessidade de fazer uma análise das políticas sexuais e de classe que 

infirmam os discursos sobre cosmopolitismo (Binnie e Skeggs, 2004: 44). Por outro lado haverá 

uma tendência generalizada para a construção de discursividades sobre o cosmopolitismo urbano 

centradas em particulares vivências da diversidade sexual e relacional que têm construído uma 

ausência de referencias as relações poliamorosas.  

 

Um outro elemento fundamental de mobilidade na inter-relação entre cidade e a construção das 



subjectividades relacionais não normativas está fortemente relacionada com os espaços de lazer e 

o uso dos espaços públicos o que coloca muitas vezes a questão da segurança nos diferentes 

modelos e apropriação e da segurança dos territórios e dos espaços de encontro são elementos 

fundamentais da investigação sobre a temática das geografias das sexualidades (Binnie e Skeggs, 

2004). Efectivamente a temática da insegurança no espaço urbano tem sido um elemento de 

investigação recente na geografia mas que nos parece fundamental abordar. Rachel Pain, publicou 

em 2001 um texto na revista Urban Studies, intitulado “Gender, Race, Age and Fear in the City” em 

que (re)visitou grande parte dos estudos realizados nesta área. Deste modo ela analisa como se 

constrói socialmente do medo da violência e do crime a partir de identidade sociais diversificadas. 

Reforçando a ideia de que “muita gente associa fortemente o medo com lugares específicos” (Pain, 

2001: 899), Pain salienta ainda que as identidades sociais – em que analisa o género, a raça e a 

idade – são potenciados por outros factores como classe, local de residência rendimentos, e 

também a orientação sexual. Reforçando nesse sentido o papel que tem as diferentes formas de 

exclusão, nomeadamente os actos (sub)criminais, Rachel Pain inclui nestes o assédio e segregação 

racista, sexista e homofóbica (idem: 902) e que ela identifica como presentes nos diferentes 

espaços da cidade e “relembrando a algumas pessoas a sua vulnerabilidade ao crime a 

aumentando o medo” (ibid.: 902). Resignificando por outro lado as vivências poliamorosas como 

parte do processo que pode potenciar os modos de construção de visibilidade lésbica e gay – 

enfim, de afectividades alternativas – nos processos de cosmopolitização do espaços urbanos, 

iremos focar questões como a expressão de gestos de carinho no espaços público ou o uso de 

espaços de lazer. Efectivamente se existem processos crescentes de visibilidade lésbica e gay em 

inúmeros espaços urbanos, como seja o caso de Lisboa (Vieira, 2011), as expressões de gestos de 

carinhos de relações poliamorosas em espaço público são ainda uma aparente possibilidade 

longínqua nos espaços públicos das cidades portuguesas. 

 

4. POLIAMOR: (IN)DEFINIÇÕES 

 

Esta palavra tem uma história algo atribulada – surge como substantivo (leia-se, como suporte a 

uma estrutura identitária e subsequentes processos de política de identidade) apenas em 1990 

(nos EUA), e uma segunda vez em 1992 (na Usenet) (Cardoso, 2011). 

Desde cedo que o conceito surge envolto em confrontos identitários (com o swing, com a possível 

confusão entre poliamor e poligamia, e com a noção de promiscuidade). Mau-grado certas 

expressões de inclusão que advogam uma visão mais alargada (Veaux, 2010), é possível ver no 

presente movimento como estando marcado por uma falta de reflexão sobre a questão do poder, 

etnia, transgénero, transexualidade, entre outras (Haritaworn et al., 2006: 519-520). Ainda assim, 

o discurso poliamoroso, bem como as suas práticas, podem ser enquadradas por uma sociedade 

sexualizada, psicologizada e individualizada (Cardoso, 2010), em que os valores de uma 

modernidade tardia, mas também de uma crítica feminista e sex-positive à estrutura das relações 

monogâmicas e do casamento tradicional (Haritaworn et al., 2006). Estão aqui potencialidades 

queer de um discurso que «abre espaços de questionamento à monogamia, e à normatividade das 

tecnologias de produção de sujeitos vigentes actualmente» mas também «pretensões de 

universalidade no campo da intimidade e dos relacionamentos» (Cardoso, 2010: 67). A questão 

coloca-se assim: como demonstrar sentimentos enquanto tal?  



 

5. ESCRITAS ETNOGRÁFICAS DO POLIAMOR NO ESPAÇO PÚBLICO: O CASO DE LISBOA 

 

DC Quando cheguei a alguns dos primeiros encontros e pic-nics, praticamente não conhecia 

ninguém dali. O grupo de pessoas ia variando, mas uns quantos acabaram por formar uma espécie 

de núcleo mais estável,e com quem ia acabando por cimentar relações mais próximas. As 

conversas - para além das rondas de introduções, por exemplo - acabavam sempre por se focar 

em situações e questões pessoais da vivência das várias pessoas - o que era extremamente 

benéfico, na medida em que havia a troca de ideias e de diferentes soluções possíveis. Eu mesmo 

cheguei a partilhar histórias pessoais, oferecidas tanto como possível solução para outras pessoas, 

como para tentar reflectir melhor sobre o que se tinha passado comigo. Mas, na medida em que o 

grupo se consolidava, também as apresentações foram deixadas de lado (as pessoas já se 

conheciam). Outra coisa que começou a acontecer com cada vez menos frequência foi a conversa 

sobre questões poly propriamente ditas, sobre eventos de vida que pudessem oferecer problemas. 

Pergunto-me até que ponto isso não se deveu ao facto de que várias das relações poly 

estabelecidas tinham todos os seus membros (ou boa parte deles) ali presentes, pelo que estar a 

comentar a situação poderia criar um ambiente profundamente desagradável. A verdade é que os 

picnics e encontros foram-se tornado situações sociais típicas e não necessariamente vocacionadas. 

É verdade que existe a necessidade também desse espaço de convivência e proximidade, com 

pessoas like-minded, mas será que não existe também a necessidade de um espaço de discussão 

de poly enquanto poly? Pergunto-me se isto não tem que ver com questões de espaço e 

proporção: com pouca gente, chega-se a um limite de saturação, faz falta novas pessoas, novas 

ideias...e pouca gente parece disposta a partilhar a sua vida pessoal. 

Seja como for, nunca houve nada que marcasse, externamente, o grupo poly enquanto poly - quer 

num café a conversar, quer num jardim a fazer um picnic. Claro que quem passasse e apanhasse 

um excerto de conversa poderia olhar de forma curiosa, mas era coisa de pouca importância - e 

agora com o quase desaparecimento de conversas especificamente sobre poly, nem isso acontece. 

Há uma invisibilidade palpável, nesse aspecto, que dá segurança e conforto, mas à custa de uma 

sensação de presença, activa (activista?). 

 

PJV - A estranheza só surge de um olhar atento, Inicialmente o grupo no Jardim da Gulbenkian  é 

um amontoado de gente que está num picnic. O olhar atento percebe no entanto que o toque dos 

corpos é estranho. De repente esse olhar atento percebe que os corpos que se tocam foram grupos 

estranhos. Estranhos para as nossas formas formatadas de análise dos relacionamentos humanos . 

Na realidade são apenas corpos deitados na relva de um jardim que comunicam entre si sem pudor 

que tanta vezes marca o uso destes espaços. São apenas que se tocam. Alguma leitura do uso de 

parques e jardim que as ciências sociais têm produzido reforçam muitas vezes as formas 

regulamentadas, biopolítica do uso destes espaços. Este grupo de 10 a 15 pessoas quebras regras 

ainda que de um modo muitas vezes invisível.  

Na realidade como outras formas de diversidade social no espaço públicos apenas essa atenção 

acutilante percebe essa diferença o que na realizada coloca e problematiza a própria noção de 

visibilidade como elemento fundamental da investigação de temáticas congéneres na geografia 

social. È portanto uma diferença indiferente devido a sua quase “impossibilidade ontológica” para o 



observador? Ou uma diferença ausente devido a não ter uma marca tão fortemente percebida 

como “provocatória” ao hetero-patriarcado como o é o beijo gay nesse mesmo jardim? 

Mas a verdade é que o grupo PolyPortugal promove sempre os seus encontros públicos (jardins) ou 

semi-públicos (cafés) o que potencia a visibilidade destas formas de relacionamento. Este aspecto 

de tornar um momento de encontro e de partilha num processo de intervenção política é 

consentâneo com o debate promovido pelos activistas desta temática nos diferentes “fora” onde 

marcam presença.  

 

DC - Mas quando ando sozinho na rua, com duas companheiras, essa sensação de invisibilidade 

quase desaparece. O que a ocupa, é uma sensação diametralmente oposta: uma atenção 

constante ao ambiente, a quem rodeia, a sussurros, olhares, comentários - é um bocado a 

expectativa da agressão, da agressividade, também inculcada pelo hábito. As pessoas notam - 

bastante - quando vêem três pessoas de mão dada, ou abraçadas de forma intimista, ou juntas de 

determinadas formas. Há quem repare que três pessoas se estão a beijar - especialmente se as 

três o fizerem ao mesmo tempo! - e depois ficam a olhar, escandalizadas, ou então chamam a 

atenção de outras. Tenho um bocado a tendência de ficar a olhar, fixamente, de retornar o olhar 

como forma de desafio (ou de resistência, imagino eu); ou de continuar o beijo (por exemplo), mas 

olhando para quem olha também, de forma fixa, agressiva, intrusiva. Só que há outras ocasiões 

em que não dá para evitar ou para responder - por exemplo, ia uma noite a passear a caminho do 

cinema, e um carro com três jovens homens lá dentro passa, sem abrandar, e de janela aberta, 

gritando algo como "eh, grande homem" cá para fora. Não dava para responder de forma alguma. 

E é daquelas coisas que me incomoda particularmente: há aqui uma pressuposição de privilégio 

masculino (afinal de contas, não correspondo eu, a uma primeira vista, ao estereótipo do 'gajo que 

come duas'?) no qual não me revejo, de todo, e que me deixa extremamente desconfortável. 

Sinto-me, muitas vezes, a performar uma imagem e um estereótipo daquilo que gostaria de 

combater, e é precisamente através da minha performance que sou tornado invisível. A forma 

como interpreto ou leio aquilo que eu mesmo faço, a minha ideologia, o meu contexto mental e 

filosófico para fazer o que faço é tornado irrelevante e dispensável para qualquer leitura de um 

"eu". "Eu" existo para além e apesar de mim, do que eu vejo de mim, e do que eu poderia ou não 

ter a dizer sobre o que eu faço. Mesmo estes supostos elogios, cheios de machismo, se tornam 

uma forma de agressão. 

E o sentar no metro é algo paradigmático: os bancos de três lugares do metro de Lisboa quase 

convidam ao cliché: sentando-me no meio delas as duas, não estou a prolongar esse cliché? Tento 

fazer com que a forma de nos sentarmos seja relativamente aleatória: as pessoas chegam e vão-

se sentando. Mas claro, se se sentarem uma de cada lado, também é compreensível e não vou 

fazer nada contra isso (não há uma ligação entre proximidade física e relações de poder?). Mesmo 

nos conjuntos de 4 lugares a questão coloca-se: aí é ainda mais fácil alguém sobreouvir a 

conversa, ou ver gestos de carinho trocados entre as pessoas, e reagir de forma mais (ou menos) 

agressiva, desde a olhar com incredulidade, desprezo, até levantar-se e sair dali 

propositadamente, ou mesmo, como já aconteceu, com comentários homofóbicos/lesbifóbicos (e 

machistas). Aí, esta hiper-vulnerabilidade entra em jogo, mas também entra em  jogo 

positivamente: sinto que, apesar da possibilidade de ser lido exactamente ao contrário do possível, 

estou a fazer algo activamente (activistamente?, para inventar uma palavra)... 



 

Efectivamente este trecho recoloca a questão da visibilidade como central. Como Andrew Tucker 

refere a problemática das visibilidades/invisibilidades queer foram e continuam a ser um dos 

elementos fundamentais da análise espacializada sobre diversidade de expressão de género  e 

sexualidades. Acrescentaremos diversidades relacionais como seja o caso da das relações 

poliamorosas. Na realidade este conceito como muito outros nas ciência sociais contemporânea dá 

os seus primeiros passos e as dificuldade de entendimento por parte de muitos cientistas sociais 

sobre o tema nasce de um desconhecimento que só uma atenta ciência social atenta à própria 

sociedade que estuda pode colmatar.  

No “beijo a três” realizado numa rua da cidade, ou mesmo na faculdade – o primeiro beijo que vi 

do D. e das suas companheiras foi neste espaço – é encarado e vivenciado com uma estranheza 

imensa pelo observador. Essa estranheza nasce sem dúvida pelo quebrar de regras do hetero- 

patriarcado e da construção biopolítica e, digamos capitalista, dos modos de relacionamento 

humano.  

Entre as questões colocadas está sem dúvida um elemento importante para geografia social 

contemporânea: as percepções de risco e medo no espaço público urbano como elementos 

fundamentais dos modos de uso, usufruto e vivência da cidade. Como referimos anteriormente são 

as discursividades sobre os processos de inclusão/exclusão e discriminação que muitas vezes são 

potenciadores de sensações de insegurança e medo no espaço público urbano. Do mesmo modo, o 

Daniel coloca a questão sobre a definição e desenho dos transportes públicos e da sua inadequação 

para a diversidade de vivencias sociais que muitos vezes não são efectivamente tidas em conta na 

construção de planos e instrumento de politica e planeamento urbano.  
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