
Por Jesse Bering 

esmo esclarecidos e bem in fo rmados são 
raros os pais e mães que não se preocupam 
quando o compor tamento de suas crianças 
foge aos estereótipos de " n o r m a l i d a d e " . 

Meninos com jeito delicado de andar, interesse por bone
cas, maquiagem e vestidos, aversão por jogos e esportes 
que exijam contato físico com outros garotos cos tumam 
incomodar os adultos. O mesmo se dá com garotas que 
desprezam bonecas, odeiam rendas e vestidos, preferem 
participar de brincadeiras consideradas mascul inas, nu 
t rem especial interesse por ferramentas e têm coragem de 
afrontar os meninos chamando-os para a briga. 
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Esses padrões de c o m p o r t a m e n t o são 
f requentemente t em idos , c o m o se fossem 
mensageiros certos de homossexualidade na 
idade adulta. Apenas recentemente cientistas 
especializados no estudo das fases do desen
vo lv imento humano têm realizado estudos 
mais categóricos para ident i f icar de fo rma 
confiável os pr imeiros sinais da orientação 
homoafetiva. Ao olharem atentamente para a 
infância de pessoas gays, alguns grupos de pes
quisadores têm se esforçado para encontrar e 
catalogar um intrigante conjunto de indicadores 
comportamentais que homossexuais parecem 
ter em c o m u m . O mais curioso é a constata
ção de que os antigos medos homofóbicos de 
muitos pais refletem de forma genuína o curso 
das previsões que fazem em relação aos fi lhos. 

Em 1995, os psicólogos J. Michael Bailey e 
Kenneth J. Zucker publicaram um artigo sobre 
o que chamaram de "características homos
sexuais" na infância. Eles invest igaram os 

comportamentos típicos esperados para cada 
gênero, em cada época da vida. Segundo essa 
concepção, seriam diferenças inatas referentes 
ao modo de agir de moças e rapazes. De acordo 
com vários estudos, cada vez mais os cientistas 
têm chegado à conclusão de que a orientação 
sexual não é influenciada pela aprendizagem, 
sendo encontrada em todas as culturas pes
quisadas. É claro que existem exceções; no 
entanto, apenas quando são comparados os 
dados em conjunto as distinções sexuais f icam 
mais evidentes e ganham valor estatístico. 

As divergências mais marcantes estão 
sob o domínio das brincadeiras infantis. Os 
meninos se engajam nos chamados " jogos de 
combate e queda" . Já as meninas preferem a 
companhia de miniaturas de objetos domés
ticos ao risco de levar um chute nas costelas. 
O interesse pelo t ipo de br inquedo seria outra 
pista para identificar diferenças entre os sexos: 
enquanto os meninos são fortemente atraídos 
pelas armas de br inquedo, carrinhos e cami 
nhões de guerra, as garotas não resistem às 
bonecas e acessórios femin inos . 

Crianças de ambos os sexos se divertem si
mulando algumas brincadeiras, mas os papéis, 
no contexto da fantasia, são desempenhados de 
acordo com cada gênero. A partir dos 2 anos, há 
uma verdadeira segregação entre os pequenos. 
Elas costumam fazer o papel da mãe que canta 
para seu filhinho, de bailarinas ou de princesas de 
contos de fadas, enquanto os meninos preferem 
ser soldados ou super-heróis. Portanto, não é 
surpreendente o fato de que os garotos escolham 
outros meninos como parceiros, ao passo que, 
para as garotas, seria muito mais interessante 
brincar com outras garotas. 

Desse modo , com base em algumas pes
quisas anteriores menos fidedignas, aliadas 
a uma boa dose de senso c o m u m , Bailey e 
Zucker lançaram a hipótese de que homos 
sexuais mostrar iam um padrão invertido dos 
compor tamentos esperados durante a infân
cia: os meninos preferindo as meninas como 
companheiras de brincadeira, encantados com 
o kit de maquiagem da mãe, e as garotas apai
xonadas por futebol ou luta livre, por exemplo. 
Eles descob r i r am que o que acontece na 
prática é mu i t o distante dessa suspeita. Com 
base no conhec imento empírico, ou seja, na 
experiência, os autores explicam que há duas 
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maneiras de investigar essa hipótese: o estudo 
prospectivo e o retrospectivo. 

O primeiro método consiste em observar as 
crianças que exibem padrões de comportamentos 
atípicos em relação ao gênero durante a adoles
cência e no início da fase adulta, para que sua 
orientação sexual possa ser avaliada na maturida
de. No entanto, por diversas razões esse método 
não é muito adotado. Dado que apenas parte da 
população é homossexual, estudos prospectivos 
não são viáveis por demandar um grande número 
de crianças. A abordagem também leva um longo 
tempo-cercade 16 anos. Além disso, não há uma 
quantidade grande de pais dispostos a oferecer o 
filho como objeto de estudo. Por fim, geralmente, 
apenas crianças que apresentam comportamen
tos significativamente atípicos em relação ao 
gênero são trazidas às clínicas pelos pais quer 
podem aceitar colaborar com os pesquisadores. 

XIXI EM PÉ 
Em um estudo de 2008, a psicóloga Kelley 
D r u m m o n d coordenou uma equipe de pes
quisadores encarregados de entrevistar 25 
mulheres adultas que entre 3 e 12 anos de 
idade haviam passado por avaliação psicoló
gica a pedido de seus pais. Na época, todas 
demons t r avam indicadores do diagnóstico 
de t r a n s t o r n o de ident idade de gênero (a 
desconfortável sensação de que o seu sexo 

biológico não corresponde ao seu m o d o de 
ser). Elas prefer iam parceiros de br incadei 
ras do sexo mascu l ino , ins is t iam em vestir 
roupas de meninos , gostavam de atividades 
agressivas, e várias af i rmavam não só que de
senvolveriam um pênis quando crescessem, 
mas também se recusavam a urinar sentadas. 
Embora somente 1 2 % delas t i vessem, de 
fa to , desenvo lv ido o t r ans to rno de iden t i 
dade de gênero, a probabi l idade de que as 
mulheres relatem orientação homossexual ou 
bissexual é 23 vezes maior que a população 
femin ina em geral. 

É ev idente que nem todas as garotas 
que têm c o m p o r t a m e n t o s c o n s i d e r a d o s 
t ip icamente mascul inos serão lésbicas. No 
entanto, as pesquisas sugerem que mulheres 
homossexuais, frequentemente, têm história 
de comportamentos "atípicos" em relação ao 
gênero femin ino durante a infância. 

E o mesmo vale para os homens. Bailey e 
Zucker conduziram um estudo - desta vez re
trospectivo - com voluntários, todos homosse
xuais escolhidos aleatoriamente, que deveriam 
responder perguntas sobre o próprio passado. 
Os resultados mostraram que 8 9 % dos partici
pantes se lembravam deterem comportamentos 
considerados femininos durante a infância, com 
frequência superiora média heterossexual. Alguns 
estudiosos, entretanto, argumentam que a me-
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mória dos participantes pode ter sido distorcida 
como uma forma de atender as expectativas 
sociais e aos estereótipos (leia mais sobre essa 

tendência de adequação no artigo da pág. 26). No 
entanto, um estudo na área de psicologia do de
senvolvimento publicado em 2008 mostra evidên
cias - como vídeos caseiros, por exemplo - que 
validam a análise de acontecimentos passados. 
O fato é que, sem muito discernimento, os adul
tos tentam "decifrar" a criança observando seus 
comportamentos. Os pesquisadores constataram 
que, de fato, as características que na fase adulta 
identi f icam as pessoas como homossexuais 
foram consideradas "destoantes" do gênero na 
época em que elas ainda eram crianças. 

Vários estudos têm demonst rado este pa
drão geral, revelando uma forte ligação entre 
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os desvios das normas de gênero em relação 
aos papéis na infância e a orientação sexual 
adulta. Há também evidências de um "efeito 
de d o s a g e m " : quan to mais características 
diferentes se apresentam do que se espera de 
determinado sexo durante a infância, maiores 
são as possibil idades de uma orientação ho
mossexual ou bissexual na vida adulta. 

Entretanto, obviamente nem todos os meni
nos que tenham provado vestido quando eram 
pequenos serão gays, assim como nem todas 
as garotas que desprezam roupas femininas se 
tornarão lésbicas. Muitos serão heterossexuais e 
talvez alguns se tornem transexuais. No entan
to, muitas vezes, na infância e na adolescência 
a criança ou o jovem se mostram claramente 
socializados de acordo com as normas de cada 
gênero e só mais tarde apresentam interesse por 
pessoas do mesmo sexo. Essas constatações 
podem parecer contraditórias à primeira vista, 
mas só evidenciam o óbvio: não há normas claras 
nem receitas para definir a orientação sexual de 
uma pessoa. No entanto, alguns experimentos 
apontam indícios. Estudos transculturais revelam 
que meninos com tendências homossexuais 
são mais atraídos por esportes solitários, como 
ciclismo, natação e tênis, que por atividades que 
envolvam contato bruto. Além disso, são menos 
propensos a serem "valentões" na infância. 

SABER ANTES 
Os pesquisadores admitem que uma grande 
variedade de fatores, sem dúvida complexos, 
interfere no desenvolvimento da sexualidade. Eles 
acreditam que aspectos hereditários e biológicos 
devem compor com experiências e influências 
do ambiente para produzir a orientação sexual 
- qualquer que seja ela. Traços homossexuais 
precoces muito evidentes, ou seja, crianças que 
mostram acentuados comportamentos conside
rados atípicos, podem ter maior carga genética 
que contribua para a orientação homoafetiva. Por 
outro lado, adultos gays que tiveram comporta
mentos típicos de acordo com o gênero quando 
crianças podem atribuir o interesse por pessoas 
do mesmo sexo mais diretamente às experiências 
que viveram na infância. 

Então chegamos à pergunta mais importante 
de todas. Por que os pais se preocupam tanto em 
saber se os filhos têm propensão para ser gays? 
De fato, parece bem difícil encontrar pessoas que 

realmente prefeririam que seus descendentes 
fossem homossexuais. Evolutivamente, a ho-
mofobia dos pais é facilmente entendida: gays e 
lésbicas, a princípio, não poderiam perpetuar a 
espécie. Embora com os avanços tecnológicos 
e sociais essa situação atualmente já não se 
sustente, a ideia persiste. 

Com certeza seria mu i t o mais reconfor
tante para as famílias se os pais t ivessem 
em mente que f i lhos homossexuais obvia
mente têm out ras maneiras de con t r i bu i r 
com o m u n d o além de se reproduzir. Se os 
cientistas pudessem, eventualmente, prever 
com precisão a orientação sexual de adultos 
quando ainda pequenos, os pais i r iam querer 
saber? Depende. Certamente alguns cuidados 
por parte dos adultos poder iam facil itar as 
coisas para a criança, poupando-lhe o des
gaste de temer constantemente ser rejeitada 
ou ter de se preocupar com alguns deslizes 
que a pudessem expor. Evitariam, ao menos, 
as difíceis e incessantes perguntas durante 
a adolescência sobre o mot i vo de não estar 
namorando aquele (ou aquela, no caso dos 
rapazes) adorável colega do sexo oposto . 

Além do mais, imagino que deva ser muito 
difícil olhar nos olhos do seu filho, quando criança, 
niná-lo até que durma em seus braços, passar a 
mão no seu rosto para tirar o excesso de chocolate 
da sobremesa que ficou no canto de seus lábios 
e, alguns anos depois, mandá-lo para fora de casa 
por ser homessexual. 
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Text Box
Fonte: Mente&Cérebro, São Paulo, ano 19, n. 237, p. 32-37, out. 2012.




