
Conexão São Paulo – Bay Area

Palco de revoluções culturais e de comportamento, cujos ideais se expandiram 
pelo mundo, a chamada Bay Area – região que compreende as cidades de São
Francisco, Berkeley e Oakland, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos – 
é até hoje conhecida como sinônimo de conquistas culturais, sociais e políticas,
que aproximam o lugar num ideal de liberdade. A Bay Area teve uma roda de 
conversas com convidados que moram e/ou trabalham por lá com questões 
ligadas à sexualidade e identidade de gênero. A mesa reuniu a PhD em 
Sexualidade Carol Queen, a professora de sexualidade tântrica Claire Rumore, 
a cantora e atriz Daniela Sea, e bibliotecária e aconselhadora Miss Ian 
Librarian e o artista social e líder do [SSEX BBOX] Priscilla Bertucci.

“A Bay Area é uma região muito especial dos Estados Unidos, um local que cria
e germina ideias e ações”, começou a Dra. Carol Queen. “E isso tem sido 
assim há muito tempo, em diferentes contextos”. Para quem não conhece a 
região, sua história está intimamente ligada ao próprio avanço do movimento 
LGBTQIA norte-americana, marcados por levantes como o Verão do Amor, em 
1967, a luta por igualdade de direitos capitaneada pelo político e ativista 
Harvey Milk, a revolução sexual em Berkeley e as ações do grupo Black 
Panters, em Oakland. “Talvez tenha sido esta mentalidade aberta que tornou 
esta região um ‘porto-seguro’, explicou a Dra. Queen. “Um ambiente de 
acolhimento para intelectuais, artistas e pessoas que se sentiam 
incompreendidos ou deixados à margem da sociedade”. 

É também na Bay Area que se encontra o Center for Sex and Culture – centro 
para cultura e sexo, em tradução livre –, criado por Carol Queen e que, 
segundo ela, apresenta-se como um exemplo da ideia do “faça você mesmo”, 
senso de iniciativa considerado fundamental pela especialista para a promoção
de mudanças no campo das temáticas ligadas à sexualidade. “Geralmente não 
funciona muito bem esperar que outras pessoas tomem atitudes com relação a 
questões que são importantes para você – ou para o um grupo, como é o 
caso”, ensinou a também autora, entre outros, do livro PoMoSexuals: 
Challenging Assumptions About Gender and Sexuality, em parceria com 
Lawrence Schimel. 

Ao lado da sex shop Good Vibrations, uma das mais famosas do mundo, o 
Center for Sex and Culture é um dos principais polos de criação e 
compartilhamento de conhecimentos sobre orientação sexual e identidade de 
gênero. O local é inclui uma biblioteca, um centro de arquivos, uma galeria de 
artes, um teatro e espaços para encontros e conversas. “Já existimos há 15 
anos e nosso principal compromisso é ser um espaço importante para as 
pessoas de todas as orientações sexuais, interesses e identidades de gênero”. 

Miss Ian Librarian, responsável pelo acervo bibliográfico do centro, uma das 
maiores coleções de obras na área do sexo e sexualidade dos Estados Unidos,
centrou sua fala em seu trabalho como conselheira em saúde mental, 
oferecendo apoio para pessoas LGBTQI que tentaram suicídio – “normalmente,
converso com essas pessoas 24 horas depois de elas terem tentado se matar”,
contou aos presentes. “Muito frequentemente, são pessoas cujos problemas 
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geralmente veem na forma da frase: ‘eu não entendo a mim mesmo’. Isso com 
pessoas de todas as classes sociais, todas as raças, todas as religiões”. 

Ao passo que Claire Rumore complementou o centro de destaque da mesa 
falando de sua experiência pessoal com a Bay Area. Nascida no estado do 
Alabama – “muito conservador e que, em comparação a outros estados, está 
muito abaixo em termos de educação e ativismo”, contou –, Claire reconhece 
que a mudança para a região fez uma “enorme diferença”. “Eu sempre tive um 
amigo lá, então de certa forma sempre fui apresentada a pessoas que viviam 
aquela realidade e tinham as mesmas crenças e identidades que eu. Foi uma 
conexão. Isso não acontecia no Alabama”.

Por outro lado, a fala de Claire levantou um ponto importante ligado à Bay Area
que, especialmente para o caso de uma plateia formada por brasileiros, 
esclareceu que, apesar dos avanços verificados na região, ela está longe de 
ser uma “utopia de liberdades” – ou, como Claire mesmo afirmou: “A Bay Area 
não é o paraíso”. “Há muitos problemas por lá”. Miss Ian deu alguns exemplos: 
“O modo como eu me visto, por exemplo – algo que me acompanha também 
no meu trabalho – ainda deixa as pessoas pouco confortáveis. E eu já deixei 
claro que não me identifico com essa ou aquela identidade. Então, geralmente 
as pessoas se referem a mim como ‘aquela pessoa’ ou às vezes usam o “it” – 
que tem uma conotação de ‘isso’. Fora os que me perguntam “o que” eu sou – 
ou, pior: ‘que porra’ eu sou”. 

No momento aberto à plateia abriu espaço para mais críticas – apresentadas 
respeitando o processo de comunicação não violenta, que permeou toda a 
conferência, mas nem por isso menos incisivas. A carioca Barbara de Paula, 
moradora da Bay Area há 12 anos e uma das voluntárias do evento, 
protagonizou testemunho contundente. “A gente precisa ver esse intercâmbio 
São Paulo – Bay Area com uma lente crítica”, iniciou. Todos os convidados 
dessa mesa, com exceção do Pri [Priscilla Bertucci], são americanos brancos, 
e falo isso porque acho que a gente tem que se perguntar quais são as 
pessoas que não estão presentes aqui, ou seja, quais as vozes que não estão 
presentes aqui”. Barbara falou do “crescimento do conservadorismo e do 
racismo entre a população” e chamou a atenção para a violência policial contra 
a população negra que não tem poupado à Bay Area tampouco despertado 
engajamento por parte da comunidade gay branca de lá. “O que se fez muito 
claro, para citarmos um exemplo apenas, no acontecimento em Charleston 
[Carolina do Sul], que um homem branco racista matou várias pessoas negras 
numa igreja – e isso aconteceu uma semana antes de legalizar o casamento 
gay (sic) nos Estados Unidos. Ou seja, foi um momento lá em que gays 
brancos estava celebrando enquanto pessoas negras estavam de luto”. 

A voluntária, que trabalha em centro comunitário para jovens LGBT em São 
Francisco, falou também de um “processo de gentrificação” pelo qual a cidade 
de São Francisco tem passado e que, na prática, tem significado a exclusão 
sistemática de pessoas negras e latinas para regiões mais periféricas. “Ou 
seja, existe um racismo dentro dos próprios centros históricos gays. Certa vez, 
participei de um ato contra a violência policial direcionada aos negros com um 
recorte LGBT, ocupamos bares da famosa rua Castro, o endereço mais gay do 



mundo, e não houve nenhum pronunciamento de solidariedade por parte dos 
frequentadores desses bares ao nosso movimento. Tudo isso para dizer que a 
gente não deve idealizar a comunidade gay da Bay Area, existem vários pontos
importantes sobre essa região, mas temos que manter o olhar crítico”.

 


