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Gênero e sexualidade na perspectiva da diversidade sexual
Para entender a diversidade sexual, é preciso, antes de mais nada, aprofundar o
conceito de sexualidade, já que esta, como qualquer outro aspecto da vida dos seres
humanos, não é um fenômeno meramente fisiológico, mas é fortemente marcada pelas
relações sociais. Para a compreensão do funcionamento da atividade sexual humana,
devemos inseri-la em seu contexto social, histórico e cultural.
A primeira ideia que nos vem à cabeça quando falamos de sexualidade é a de que se
trata de algo “natural”, inato. Tendemos a pensar que homens e mulheres, por serem
dotados de um corpo sexuado, identificável por meio dos órgãos genitais externos, são
regidos única e exclusivamente pelas leis da biologia. Entretanto, ao observarmos as
manifestações do comportamento sexual, percebemos que se diferenciam de uma
sociedade para outra. Isso evidencia que as culturas encaram e constroem a sexualidade
de modos diversos. E, dentro de uma mesma cultura, há profundas alterações ao longo
do tempo e dependendo do lugar onde se vive. Para confirmar esse fato, basta olharmos
para nossos pais, mães e avós. Boa parte do que foi adotado como padrão na época em
que eram adolescentes ou jovens deixou de ser praticado no momento seguinte.
O estudo da sexualidade demonstra que, ao redor dos nossos corpos, estão os modos
como percebemos, sentimos, definimos, entendemos e, acima de tudo, praticamos os
afetos e o sexo propriamente dito. Isso significa dizer que a sexualidade humana vai
muito além dos fatores meramente físicos, pois é transpassada por concepções, valores e
regras sociais que determinam, em cada sociedade, em cada grupo social e em cada
momento da história aquilo que é tido como certo ou errado, apropriado ou impróprio,
digno ou indecente.
Nesse emaranhado de relações sociais – que variam ao longo do tempo e não são
necessariamente as mesmas em cada coletividade humana – são produzidos e
reproduzidos os padrões e as condutas ligados não apenas à sexualidade, mas também
ao lugar que cada um(a) de nós ocupa na sociedade.
Na grande maioria das sociedades, constata-se uma enorme desigualdade na divisão
dos atributos entre homens e mulheres. Esse desnível fica evidente na família, na escola,
na religião, na política, nas artes e nos espaços públicos em geral.
Fica claro que existem fronteiras – mentais e práticas – que separam as tarefas e as
atitudes tidas como apropriadas, válidas e legítimas para o sexo masculino e para o sexo
feminino. A desigualdade se expressa numa hierarquia de concepções e atitudes diante
das atividades e desejos humanos – que assim são depreciados ou valorizados,
recebendo significados positivos ou negativos. Um homem que tem experiências sexuais
com várias mulheres costuma ser valorizado socialmente. Já uma mulher que tome a
liberdade de se relacionar com diversos homens recebe uma sanção social negativa. Em
seu conjunto, o resultado dessas concepções e atitudes é a concentração de mais poder
nas mãos de um grupo em detrimento de outro.
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Por gênero, entendemos a construção histórica, cultural e política das diversas
possibilidades de ser feminino(a) e/ou masculino(a). Ultrapassa, portanto, o “ser macho”
ou “ser fêmea”, originando diferentes papéis e funções sociais, cuja consequência é a
distribuição desigual do poder e das oportunidades, a partir do que é definido social e
culturalmente como sendo “coisa de homem” e “coisa de mulher”.
Gênero e sexualidade são dois aspectos – intimamente relacionados – de um
processo mais amplo, por meio do qual se realiza o controle social e a manutenção da
ordem. Ele ocorre, principalmente, por meio de mecanismos duplos e ambíguos, que são
exercidos toda vez que uma pessoa transgride as normas e os padrões socialmente
estabelecidos para cada um dos sexos. Por um lado, há o uso da violência - não só física,
mas também psíquica; não apenas individual, mas também institucional. Por outro lado,
pela indução ao prazer, que faz que aquele que age ou deseje de forma diferente e
sinta-se “um estranho no ninho”.
Esse controle é eficaz porque, primordialmente, ele veicula uma visão que mostra os dois
sexos como polos opostos e separados, que jamais podem ser confundidos e que estão em
contradição. Estar de um lado implica necessariamente não estar do outro. Assim, ser
homem define-se antes e acima de tudo como aquele que não é mulher, alguém que nem
sequer remotamente possa ser tomado como realizando condutas ou assumindo papéis e
funções que são atribuídos ao universo feminino, tido como o contrário do masculino. O
mesmo vale para a mulher. A consequência inevitável disso é que, divididos em dois “times”,
per demos a capacidade de perceber e apreciar aquilo que, dentro e fora de nós, é
simplesmente humano. E mais do que isso, deixamos de realizar muitas coisas que nos
dariam prazer, que nos realizariam como pessoa, simplesmente porque são consideradas
do sexo oposto. Ou seja, com o preconceito, todas e todos saem perdendo.

Diversidade Sexual
Para trabalhar de forma mais didática, vamos explicar a diversidade sexual a partir de
três eixos fundamentais, mas lembrando sempre que, em nossas vidas, esses fatores
interagem de maneira dinâmica. São eles: o sexo biológico, a identidade de gênero e a
orientação sexual.
O sexo biológico é constituído pelas características fenotípicas (órgãos genitais
externos, órgãos reprodutores internos, mamas, barba) e genotípicas (genes masculinos e
genes femininos) presentes em nosso corpo. À semelhança das plantas e animais, pela
combinação dos cromossomos X e Y, existem somente dois sexos: XY produz um ser
chamado de macho e XX, um ser chamado de fêmea. É importante ressaltar, no entanto,
que mesmo a natureza não funciona com uma separação rígida, pois há pessoas que
nascem com dois órgãos genitais, conhecidos como intersexuais ou hermafroditas.
A identidade de gênero refere-se a algo que não é dado e sim construído por cada
indivíduo a partir dos elementos fornecidos por sua cultura: o fato de alguém se sentir
masculino e/ou feminino. Isso quer dizer que não há um elo imediato e inescapável entre
os cromossomos, o órgão genital, o aparelho reprodutor, os hormônios, enfim o corpo
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biológico em sua totalidade, e o sentimento que a pessoa possui de ser homem ou mulher.
Numa definição sociológica, poderíamos dizer que a identidade é um conjunto de fatores
que forma um complexo “jogo do eu”, onde entram em cena a interioridade (como a
pessoa se vê e se comporta) e a exterioridade (como ela é vista e tratada pelos demais).
Nesse sentido, podemos dizer que ninguém “nasce homem ou mulher”, mas que nos
tornamos o que somos ao longo da vida, em razão da constante interação com o meio
social. Enfatizamos aqui o termo “e/ou” no tocante às masculinidades e feminilidades: em
primeiro lugar porque há pessoas que nasceram com pênis e se sentem femininas, e viceversa; em segundo lugar, porque se refletirmos melhor, veremos que cada um(a) de nós
traz em si os dois elementos. Mas no fundo, o que se considera masculino ou feminino é
resultado de convenções sociais.
A orientação sexual, aqui entendida como a seta ou direção para onde aponta o desejo
erótico de cada pessoa, pode ser homossexual, quando se deseja alguém do mesmo sexo,
bissexual, quando se desejam ambos os sexos, ou heterossexual, quando o objeto do
desejo é do outro sexo. A orientação sexual é uma atração espontânea e não influenciável
que só pode ser conhecida plenamente pelo individuo que a vivencia. É, portanto, um
equívoco dizer que se trata de uma opção sexual, pois não depende de escolhas
conscientes nem pode ser aprendida. A literatura cientifica costuma afirmar que são
múltiplos os aspectos – psicológicos, sociais, culturais e até alguma participação de fatores
genéticos – que intervêm na formação da orientação sexual. O mais importante é que a
encaremos como uma íntima manifestação da pessoa, e que precisa ser respeitada como
um direito inalienável: toda pessoa pode se relacionar com qualquer outra, erótica e
afetivamente, livre de qualquer constrangimento, com autonomia para reconhecer e
exercer os próprios desejos em liberdade e dignidade. Vale, por fim, lembrar que a
orientação sexual nada coincide com a identidade de gênero: alguém pode sentir-se
feminina e desejar outra mulher, portar-se de maneira masculina e ter atração por outros
homens e assim por diante.
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Depoimento
É justo discriminar alguém por amar outra pessoa?
Quando falamos sobre diversidade sexual, logo nos vem à cabeça a questão do preconceito e da
discriminação, a ideia de que ser homossexual ou bissexual é errada. Alguma vez você já parou
para pensar no que afeta a sua vida o fato de alguém que está ao seu lado beijar uma pessoa
do mesmo sexo ou do sexo oposto? Por que será que dois homens ou duas mulheres
manifestando afeto chocam tanto? É certo discriminar alguém simplesmente por amar de
forma diferente da sua? Afinal, quando se fala de amar, existe o certo e o errado?
Sempre ouço as pessoas perguntarem coisas do tipo “Como você se descobriu?”, “Como é ser
gay?”. Sempre que me indagam isso eu respondo “Como você se descobriu heterossexual?”
“Como é ser heterossexual?” Porque penso que o processo de ser homo, bi ou hetero é o
mesmo.
A diferença está em como lidamos com isso que a vida nos apresenta.
Em muitos casos, a pessoa, por se ver diferente do “padrão social”, pode ter problemas em
se relacionar com outras pessoas. Em outra situação essa pessoa pode tentar camuflar sua
sexualidade. Para outras pessoas isso pode não ser um grande problema.
Seja qual for a maneira como uma pessoa viva sua sexualidade, um questionamento precisa ser
feito: “O que eu tenho a ver com isso?”. A questão da diversidade sexual atinge diretamente
a todos(as). Muitas pessoas do nosso convívio direto são gays, lésbicas, bissexuais, travestis,
transexuais, mas em boa parte das vezes sequer imaginamos isso.
Um(a) colega de classe, um(a) professora, um(a) vizinho(a), um(a) primo(a), um irmão ou
irmã, tio ou tia, amigo(a)...
Também precisamos derrubar o mito de que alguém pode “virar” gay ou lésbica por se
relacionar com essas pessoas. A orientação sexual está em cada pessoa e não pode ser “passada”
a alguém. O que move a escolha do parceiro ou da parceira é o desejo. É como dizer que as
pessoas que adoram doces não podem se relacionar com as pessoas que adoram salgados, pois
essas podem influenciá-las a só gostarem de salgados também.
Devemos refletir diariamente. Será que somos justos com toda a diversidade que está à nossa
volta? Faça de novo todos os questionamentos do início desse texto e pense com calma, pois
quando falamos de sociedade igualitária, onde todos nós temos direitos e deveres, não podemos
admitir um tipo de violência como essa..
de
Marcos Paulo, 22 anos, Juventu
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