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No desenvolvimento da sexualidade, muitas
vezes, podem ocorrer relações desiguais entre ho-
mens e mulheres no que se refere a status e papéis
sexuais. Essas desigualdades podem ser explicadas
a partir de modelos culturais de gênero. Dentre
esses modelos, hegemonicamente destaca-se aquele
que considera o masculino como superior ao fe-
minino, podendo resultar na dominação de ho-
mens sobre as mulheres, vistas a partir de uma
lógica externa a elas, que podem contribuir para a
perpetuação do poder dos homens2,3. Reflexos des-
sas ideias são percebidos nas falas dos adolescen-
tes focalizadas pelo artigo-debate.

Essa discussão acerca das assimetrias entre gê-
neros relacionadas a papéis sexuais é fundamental
para se lidar com os adolescentes, que vivenciam
momentos de significativas mudanças. Como ob-
servam os autores do artigo, esses sujeitos passam
por uma fase de vida onde ocorrem importantes
mudanças, com repercussões na construção das
identidades pessoais e sociais.

Mas não é essa a principal contribuição deste
artigo. Vejo como mais importante os questiona-
mentos suscitados pela discussão nele apresenta-
da. São questões que necessariamente não têm res-
postas e que podem apontar mais polêmicas do
que consensos. Como acredito que na ciência, às
vezes, as perguntas são mais importantes do que
as respostas, faço algumas indagações a seguir.

O primeiro questionamento – de cunho meto-
dológico – refere-se ao fato de ser ou não possível
falar de um discurso de um sujeito coletivo acerca
das desigualdades de gênero. Como epistemologi-
camente o resumo de textos individuais reunidos
pode ser denominado de “coletivo”? Será que a reu-
nião dos adolescentes entrevistados pode ser con-
siderada como um sujeito coletivo? Essas questões
não invalidam a possibilidade de falas de sujeitos,
que se inter-relacionam, se constituírem numa via
de acesso a modelos culturais que as estruturam.
Nesse sentido, as falas apresentadas na discussão
podem possibilitar uma interpretação de lógicas
coletivas culturalmente modeladas, desde que se
consiga empreender um desvelamento do que está
subjacente a essas falas. Caminhando nessa dire-
ção, é possível partilhar da ideia dos autores de
que os depoimentos revelam assimetrias de gênero
nos papéis sexuais atribuídos a homens e mulhe-
res por parte dos entrevistados. Acredito que essas
desigualdades seriam ainda mais contundentes se
houvesse uma separação inicial entre os depoimen-
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O debate em questão traz uma valiosa contribui-
ção ao chamar a atenção para a necessidade das
instâncias da educação e da saúde investirem mais
no trato das questões da sexualidade junto a ado-
lescentes. Esses investimentos devem não só se vol-
tar para espaços específicos de atuação, como es-
colas e serviços de saúde, mas também serem tra-
duzidos em ações sociais mais amplas, uma vez
que a sexualidade humana é uma construção soci-
al, que envolve uma articulação entre atividades
mentais e corporais. Essa construção ocorre tanto
a partir de uma aprendizagem social para que as
pessoas saibam como, quando e com quem agir
sexualmente, quanto por meio da atribuição de
sentidos às condutas sexuais1. 2 Instituto Fernandes Figueira/Fiocruz. romeu@iff.fiocruz.br
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tos de rapazes e moças para depois se processar
uma comparação. Isso poderia dar maior visibili-
dade tanto às homologias quanto às especificida-
des nas relações de gênero.

Questiono ainda: Será que essa a desigualdade
ocorre apenas intergêneros? Ao se prestar atenção
nos fragmentos das falas apresentadas pelos auto-
res, observo que isso também se processa nas rela-
ções intragêneros. Há trechos que – além de tribu-
tar mais poder a homens do que a mulheres –
atestam as desigualdades entre homens. Aqueles
que se aproximam mais da hetoronormatividade
seriam qualificados como homens “normais”, en-
quanto os que fogem da exclusividade dessa nor-
ma seriam vistos como “menos normais”.

Como derivação desse questionamento, pergun-
to: estaria a sociedade atual mais aberta e tolerante
frente à homossexualidade? Levando-se em conta
outras épocas e focalizando alguns segmentos soci-
ais, pode-se partilhar da conclusão do artigo quanto
aos avanços no campo dos direitos das diversidades
sexuais. Entretanto, a hegemonia heterossexual pode
ser atestada pela pesquisa4 publicada em 2007, reali-
zada em 102 municípios brasileiros, com amostra
probabilística de 2.363 participantes, que verificou
89% dos entrevistados contra a homossexualidade
masculina e 88% contra a feminina. Essas opiniões
refletem uma hetoronormatividade estruturada a
partir de habitus que fazem pensar a sexualidade como
única e exclusiva de ordem heterossexual2, implican-
do, de um lado, num despreparo para se lidar com a
pluralidade da orientação sexual e, de outro, em di-
ficuldades para que as sexualidades não heterosse-
xuais sejam reveladas.

Junto a isso, observo que a heterossexualidade
tanto serve de referência para os discursos homo-
fóbicos, como para as reivindicações daqueles que
almejam formar comunidades homossexuais em
separado3. O rompimento da lógica binária (hete-
ro/homo) que hierarquiza e promove excludência
entre as sexualidades ainda está longe de ocorrer
em termos sociais mais amplos. Ainda não vejo na
realidade brasileira em geral testemunho pleno da
concepção defendida por alguns autores5-9, que
advoga a coexistência de sexualidades (sejam elas
masculinas ou femininas), assegurando as diferen-
ças de orientações ou preferências sexuais.

Frente à importância tributada ao papel das
informações no artigo-debate, indago: as infor-
mações em si asseguram mudanças de conduta
sexuais? O problema está no déficit de informa-
ções ou na qualidade delas? Inicialmente, conside-
ro que as informações devem se ancorar numa

perspectiva dialógica, em que o sujeito-alvo desse
processo tenha o seu saber reconhecido e não
deslegitimado por ser diferenciado do saber técni-
co-científico10. Observo ainda que as informações
acerca da sexualidade, ao serem inseridas num pro-
cesso de comunicação mais amplo, terão como
concorrentes instruções culturais coerentes ou não
com o que se quer informar3. Tais instruções não
estão presentes apenas em textos literários. Elas se
inserem tanto nas formas organizativas das insti-
tuições sociais como no cotidiano destas11. Nesse
sentido, não basta informar. É importante que se
dialogue os discursos com os cotidianos e, aliado a
isso, faz-se necessário promover espaços de convi-
vência entre os profissionais de saúde e os sujeitos-
alvos das informações para que haja reflexões so-
bre vivências3.

Esses questionamentos atestam a possibilida-
de de o artigo-debate ser um importante ponto de
partida para discussões futuras no sentido de se
buscar ações exitosas na promoção de um desen-
volvimento sexual que seja traduzido tanto em rea-
lizações quanto no respeito aos direitos sexuais.
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