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É com profundo pesar que partilhamos a triste notícia da partida de uma das 
maiores figuras da história da sexologia moderna. 

Richard Green faleceu durante este fim-de-semana, em Londres, aos 82 anos. 

Gostaríamos de expressar a nossa gratidão por tudo o que Richard Green fez em 
benefício da investigação em sexualidade, saúde sexual, e direitos sexuais. 

Richard Green pode ser visto como o Hirschfeld da segunda metade do século 20. 

De facto, Richard Green não foi apenas um investigador conhecido mundialmente, 
mas também um ativista pela saúde sexual e direitos sexuais nas últimas seis 
décadas. Fez bastantes contributos para o desenvolvimento da área científica, 
publicando extensivamente em temas como a orientação sexual e identidade de 
género. Além disso, também foi um pioneiro na construção de organizações 
científicas e profissionais na área da sexologia. Fundou em 1971 uma das revistas 
científicas mais reputadas (The Archives of Sexual Behavior) e foi um dos 
fundadores e primeiro presidente da Academia Internacional de Investigação em 
Sexualidade em 1975. Também foi um dos fundadores da Organização Mundial de 
Saúde Sexual em 1978 (eleito como um membro do primeiro comité executivo da 
WAS). Finalmente, foi um ativista pelos direitos sexuais e teve um papel muito 
importante na despatologização da homossexualidade (removida da DSM em 1973). 

Richard Green era um pensador brilhante, sempre a partilhar as suas ideias, 
preocupações e críticas de forma honesta e aberta. Estava sempre pronto para uma 
boa discussão teórica e científica com a mesma energia e entusiasmo que teria numa 
discussão trivial. Era cheio de energia e disposição de continuar a dar e a viver. 

Há meio ano, apesar da sua condição de saúde debilitante, ele fez tudo o que podia 
para viajar e apresentar a palestra de encerramento de I Seminário do Programa 
Doutoral em Sexualidade Humana na Universidade do Porto. Ele estava feliz por 
partilhar o seu conhecimento e trabalho de vida com um grande número de jovens 
a iniciar a sua carreira. Temos a certeza de que a enorme ovação que recebeu no 
final foi uma fonte de energia que lhe trouxe alento. 


