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A homossexualidade aparece em todas as culturas e so-
ciedades humanas, presentes e pretéritas (até onde 
podemos averiguar), em uma curiosa proporção que 
sempre oscila entre 4% e 10% da população. Ou seja, há 

uma quantidade mais ou menos fixa de pessoas na humanidade 
que preferem se relacionar com outras do mesmo sexo. Neste capí-
tulo, tentaremos mostrar ao leitor que preferência — ao contrário 
do que muitos pensam — não é uma escolha do indivíduo. E tam-
bém tentaremos responder a uma das questões mais recorrentes 
sobre a teoria evolutiva: como ela explica a existência dos homos-
sexuais (o chamado “paradoxo darwiniano”).

Expliquemos o questionamento: o fato de alguns preferirem se 
relacionar com pessoas do mesmo sexo traz uma consequência ób-
via, que é a menor probabilidade de deixar descendentes. Se você 
deixa menos descendentes, é esperado que sua linhagem genética 
desapareça com o tempo. Seguindo essa lógica, se houvesse algo 
genético que favorecesse a homossexualidade, esses genes já de-
veriam ter sido extintos da população há muito tempo por mera 
desvantagem evolutiva. E aí? Para resolver essa questão, só exis-
tem dois caminhos, correto? 1) A homossexualidade não é inata (e, 

portanto, seria uma “escolha” dos indivíduos, não tendo nada de 
genético); 2) a Evolução não existe. “Peguei vocês, seus escritores 
evolucionistas marxistas seguidores da agenda gayzista do George 
Soros”, diria algum leitor mais raivoso e conspiracionista. Nossas 
mais sinceras desculpas por decepcioná-lo, mas há um terceiro 
caminho: o conhecimento sobre genética de quem diz isso pode 
estar simplesmente errado.

A maioria das pessoas pensa em genes como pequenos che-
fes que mandam ordens simples que o corpo executa. Se o gene 
está presente, algo acontece; se ele está ausente, não acontece. E 
o gene dominante “manda” no recessivo. Não é culpa das pessoas 
enxergar a genética de forma tão cartesiana, pois é exatamen-
te isso (ou quase isso) que nos é ensinado no colégio: ervilha de 
Mendel, tabelinha de um quarto, arvorezinha genealógica com 
alguma característica genética e fim. Depois da escola, quase nin-
guém vai a fundo ver como as coisas funcionam. A maioria conti-
nuará pensando em genética como algo muito mais simplificado 
do que realmente é: se você é míope, é culpa dos seus pais; se um 
negro tem filho com uma branca, nasce um mulato meio a meio, 
e por aí vai. (Ao pessoal que condena o uso do termo mulato por 
considerá-lo pejorativo, há vários estudos defendendo a ideia de 
que ele não deriva da palavra “mula”, como se costuma pensar, 
mas do termo árabe muwallad — nascido —, que designava o mes-
tiço de árabe com não árabe na Espanha muçulmana e na África. 
É direito de qualquer um se sentir ofendido ou incomodado por 
algum termo, mas nesse caso há muita chance de a etimologia 
não ser um bom argumento.) Além disso, as pessoas em geral cos-
tumam não saber que os genes também podem sofrer influências 
de estímulos ambientais. Mas vamos lá, vamos tentar responder 
a esse questionamento sobre como a Evolução pode explicar va-
riações da sexualidade humana.

Para começar, recordemos que homossexuais não são esté-
reis. Ainda que a chance de se reproduzir seja reduzida — afinal, 
relacionam-se menos com o sexo oposto —, nada impede que 
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tenham relações heterossexuais eventuais. Aliás, é isso que aca-
ba acontecendo com a maioria dos homossexuais; não há um 
rótulo na cabeça deles impedindo-os de se interessar pelo sexo 
oposto. Eles apenas preferem, em maior ou menor grau, se re-
lacionar com pessoas do mesmo sexo (sexual ou afetivamente). 
E sim, o mesmo vale para pessoas heterossexuais (ainda que 
poucas admitam isso). Em vez de enxergar a orientação sexual 
como um interruptor, com apenas duas fases (ou homo ou hé-
tero), é melhor enxergá-la como uma régua graduada, com uma 
série de posições intermediárias entre os dois extremos, na qual 
os extremos puros são, na verdade, raros (já dizia Alfred Kinsey, 
pioneiro dos estudos científicos sobre a sexualidade humana 
nos anos 1940 e 1950). Apenas por esse fato, já seria possível res-
ponder ao questionamento do primeiro parágrafo. O.k., Kinsey 
provavelmente exagerou ao sugerir que heterossexuais estritos 
sejam tão raros quanto homossexuais estritos, mas isso não vem 
ao caso aqui. Afinal, há, sim, maneiras pelas quais os supostos 
genes da homossexualidade poderiam ser passados para a fren-
te, se fosse o caso.

Vamos usar uma analogia para deixar mais claro o que que-
remos demonstrar. Imagine que a preferência sexual seja como 
a predileção por comida (sabemos que a analogia não é perfei-
ta, mas dê um desconto, ela serve para o ponto que queremos 
abordar). Por exemplo, o Pirula detesta milho, mas adora pizza. 
Milho na pizza, para ele, é um desperdício de pizza, é como jo-
gar feijão no sorvete. Já o Reinaldo ama fettuccine à carbonara, 
mas fica com o estômago embrulhado só de pensar em fígado. 
Porém, como convidados de um jantar importante na casa de 
alguém, o Pirula até consegue comer milho (só não o obriguem 
a sorrir) e o Reinaldo até consegue fazer um esforcinho para en-
golir o fígado, apenas para não fazer desfeita para o anfitrião. 
Não somos impedidos de comer algo de que que não gostamos, 
e provar tais alimentos não faz com que, a partir da-
quele ponto, passemos a amá-los (como muita gente 

parece acreditar que acontece quando tratamos de sexualidade). 
Até pode ser que, eventualmente, uma pessoa faça algum tipo de 
mistura com milho que o Pirula consiga comer com interesse, 
ou algum chef muito criativo consiga preparar um fígado de for-
ma que o Reinaldo possa lamber os beiços. Isso não faz de nós, 
autores, amantes de milho ou fígado, respectivamente. Nossas 
preferências continuam as mesmas; apenas abrimos exceções. E 
talvez o mais importante dessa conversa toda: nenhum de nós 
dois escolheu gostar de nossos pratos favoritos e detestar outros. 
Nós simplesmente… preferimos. E o mesmo certamente aconte-
ce com você, leitor.

Hoje sabemos que há mecanismos genéticos que podem fazer 
certas comidas serem intragáveis para algumas pessoas e delicio-
sas para outras. É comum o mesmo gene possuir variações (cha-
madas alelos; o lance de “recessivo” e “dominante” é um exemplo 
de alelos), como a gente viu brevemente no primeiro capítulo. 
O gene tas2r38, que, em humanos, está presente no cromosso-
mo 7, possui alelos que são os principais responsáveis por fazer 
as pessoas sentirem um gosto terrivelmente amargo ao saborear 
moléculas de glucosinolatos. Você pode pensar que nunca co-
locou essa coisa assustadora na boca, mas a verdade é que esses 
tipos de moléculas estão presentes em muitos vegetais chamados 
crucíferos (ou brassicáceos), como brócolis, couve-flor, agrião e 
repolho. Esse gene pode apresentar dois alelos (variações, como 
explicamos): um é chamado de pav e o outro é chamado de avi 
(não, não é uma extensão de arquivos de vídeo, é uma sigla do 
tipo de aminoácidos que esse alelo “lê”, digamos assim). Isso sig-
nifica que a pessoa que possuir o alelo pav do gene tas2r38 no 
seu dna irá sentir um gosto amargo terrível ao comer brócolis 
ou couve-flor. Já as pessoas que possuem o alelo avi do mesmo 
gene não terão receptores na língua para o glucosinolato e, por-
tanto, vão sentir apenas o gosto de brócolis e couve-flor sem esse 
amargor intenso que pode torná-los intragáveis. Pessoas hete-
rozigotas para esse gene (ou seja, com uma cópia do alelo pav e 
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outra do alelo avi) podem sentir o amargo em níveis variáveis, 
e o seu grau de percepção — e mesmo a eficiência das papilas 
gustativas para glucosinolato — vai depender de uma série de 
variáveis, como dieta e familiaridade com sabores amargos. Ou 
seja, o gene pode se expressar de forma diferente dependendo 
da dieta do indivíduo; contudo, se o alelo pav estiver lá, a per-
cepção de amargo acontecerá em maior ou menor grau. Pouco 
pode ser feito para que um indivíduo homozigoto pav (ou seja, 
com duas cópias desse alelo) deguste uma porção de brócolis sem 
cuspi-la, sentindo ânsia de vômito. Mas uma pessoa com uma 
cópia de cada alelo desse gene pode “ensinar” sua língua a comer 
coisas amargas sem que isso se torne um grande infortúnio. Na 
verdade, dá até para achar gente que adora um amarguinho na 
comida, na bebida… ou na vida.

Agora o leitor pode estar imaginando que estamos fugin-
do do assunto, estamos falando de comida e nada de falar de 
orientação sexual. Calma, pequeno gafanhoto, chegaremos lá. 
Afinal, qual a razão evolutiva para que esse alelo que faz o glu-
cosinolato ser intragável ao paladar tenha sido selecionado na 
espécie humana? Couve, repolho ou nabo são alimentos muito 
nutritivos, e parece pouco eficiente a Evolução ter seleciona-
do um gene que faz as pessoas odiarem esses vegetais. Na ver-
dade, o pensamento adotado precisa ser o oposto. Ainda que 
algumas plantas tenham o “hábito” de atrair animais (como 
pássaros, abelhas e morcegos) para ajudar na sua polinização 
e consequente reprodução, muitas vezes subornando os bichos 
com líquidos açucarados, isso não significa que seja a casa da 
mãe Joana e que as plantas queiram que todos os animais ve-
nham e façam a festa comendo pedaços do seu lindo e verde 
corpinho. As folhas das plantas são essenciais para o processo 
fotossintético, sem o qual os vegetais não vivem, e, portanto, 
não é do interesse das plantas que essas partes entrem no ban-
quete. Ou seja, aquelas plantas que produziram, nas suas folhas, 
compostos intragáveis do ponto de vista dos animais foram  
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menos comidas e, desse modo, se reproduziram mais. Hoje, a 
totalidade dos indivíduos de algumas espécies vegetais produz 
esses compostos. Na verdade, eles não são apenas intragáveis; al-
guns desses compostos são efetivamente tóxicos e podem fazer 
muito mal se consumidos em excesso. E tem mais. A maior parte 
dos vegetais que comemos produz alguma toxina cujo intuito 
era precisamente impedir que eles fossem comidos, do arroz e 
feijão do nosso almoço ao cafezinho que tomamos pela manhã. 
Sendo assim, o efeito evolutivo que ocorreu em seres humanos 
foi justamente o surgimento do alelo avi (que não sente o gos-
to amargo), e não o contrário. O alelo pav provavelmente era o 
mais comum no passado e deve ter sido muito útil para evitar 
que nossos ancestrais comessem plantas venenosas. Mas, depois 
que inventamos a agricultura — o que diminuiu a probabilida-
de de comermos plantas estranhas —, a presença desse alelo pav 
passou a ser prejudicial para muita gente, pois dificultava que 
consumissem fontes importantes de nutrientes. A seleção natu-
ral tomou, então, outros rumos, fazendo a proporção de alelos 
avi aumentar na população (uma vez que, em períodos de estia-
gem muito severa, muitas pessoas homozigotas pav podem ter 
morrido de fome sem ter tido tempo de pensar em fazer filhos). 
Hoje, a ciência que trabalha com transgênicos ainda luta para re-
mover esse gosto amargo dos glucosinolatos sem alterar as pro-
priedades nutricionais benéficas desses vegetais (o que é muito 
difícil, pois muitas dessas propriedades derivam de substâncias 
geradas pela quebra dos próprios glucosinolatos). Ou seja, quan-
do crianças se recusam a comer os vegetais folhosos que seus pais 
colocam em seus pratos, nem sempre é “manha” ou falta de inte-
resse (às vezes é; cabe aos pais averiguar). É por isso que produto-
res desses alimentos e nutricionistas — e todo mundo — precisam 
ficar sempre martelando na cabeça das pessoas que comer esse 
tipo de alimento é bom para a saúde, porque, se depender do gos-
to pessoal, uma porcentagem significativa da população (entre 
um quarto e metade) nunca vai optar por comê-los.

O.k., há divergências quanto a essa explicação evolutiva. 
Aparentemente, o alelo avi pode estar relacionado ao gosto 
de outras substâncias tóxicas que poderiam estar presentes em 
plantas silvestres que hoje não nos arriscamos mais a comer. 
Outra hipótese levantada é que essa expressão de amargor ge-
rada pelos diferentes alelos do gene tas2r38 possa ser um efeito 
colateral, e que a função primordial desse gene seja estimular 
o sistema imune mediante ativação de receptores (“fechaduras” 
das células) por certas bactérias, uma vez que esses receptores 
também se expressam na superfície da traqueia. Mas o impor-
tante aqui é demonstrar que muito daquilo que consideramos 
gosto ou preferência não são escolhas individuais, e sim expres-
sões variadas de nossos genes aliadas a algum tipo de exposição 
ambiental não intencional.

Agora vamos a algumas características objetivas observadas 
em homossexuais ao redor do mundo. Aqui vale uma ressalva 
importante: não abordaremos, neste capítulo, a transexuali-
dade. Não porque não seja um tema relevante — inclusive, na 
verdade, há estatísticas que mostram uma alta probabilidade de 
ambos os fenômenos ocorrerem ao mesmo tempo numa pessoa 
devido a mecanismos intrauterinos parecidos (discutiremos isso 
mais adiante). Não trataremos disso agora porque o tema envol-
ve uma gama enorme de explicações paralelas que tornariam 
o capítulo absurdamente confuso e longo. Seria necessário um 
outro capítulo apenas para isso; portanto, deixemos esse papo 
para um possível próximo volume. Vamos nos ater aqui à orien-
tação sexual, ou seja, com qual dos sexos as pessoas preferem se 
relacionar (lembrando que preferência não é escolha), e a suas 
características gerais.

Dando pinta
Muitas pessoas dizem ser capazes de identificar um gay ou 
uma lésbica apenas pelos trejeitos ou pequenos sinais 
corpóreos (muitos gays, inclusive, dizem 
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isso), e essa é uma habilidade apregoada com certo orgulho por 
aqueles que afirmam possuí-la. Se fulaninho “dá pinta”, só pode 
ser gay, assumido ou enrustido. De fato, há estudos científicos 
indicando que é possível, sim, identificar traços que indiquem 
homossexualidade em pessoas, tanto na voz quanto nos trejei-
tos de rosto e corpo. Porém, não de forma 100% acurada, como 
tudo em biologia. Alguns homossexuais não “dão pinta”, en-
quanto alguns heterossexuais “dão pinta” e não são gays. Mas, 
em linhas gerais, há uma curva gaussiana (aquelas curvas de 
gráfico em formato de sino, em que a parte mais alta indica 
a maioria) indicando que homossexuais apresentam, sim, tre-
jeitos identificáveis na maioria dos casos. Isso poderia ser uma 
característica cultural? (Afinal, o meio gay acabaria por “conta-
minar” as pessoas com estereótipos que elas incorporariam por 
identificação.) Até poderia, mas tudo indica que essa explicação 
não faz muito sentido. Isso porque foram realizados estudos in-
ternacionais aplicando os mesmos testes em várias culturas e 
continentes diferentes (Américas do Norte e do Sul, Oceania, 
Europa e Ásia) e os traços de feminilidade ou masculinidade 
que distinguem os homossexuais foram observados com míni-
mas diferenças em todos os países estudados. É claro que mais 
estudos precisam ser feitos para comparar os resultados com os 
de outras sociedades, mais fechadas e menos expostas à cultura 
de origem europeia, mas as pesquisas já existentes dão uma boa 
ideia do que vamos discutir neste capítulo.

Esses traços — tanto de voz quanto de expressão corporal 
— que podem ajudar a identificar uma boa porcentagem de ho-
mossexuais são observados também (prenda a respiração e tente 
ler o parágrafo até o final antes de fechar o livro e jogá-lo fora)… 
em crianças. Sim, sabemos que é quase impossível falar sobre 
sexualidade de crianças, porque, por definição, crianças não 
possuem nenhuma libido ou interesse sexual. Toda e qualquer 
tentativa de sexualização de crianças de que temos notícia gera 
traumas e comportamentos anômalos decorrentes desses trau-

mas. Porém, mesmo antes de os hormônios responsáveis pela 
libido aflorarem, esses traços “acessórios”, por assim dizer, de 
orientação sexual podem ser detectados. Igualmente em uma 
porcentagem bem alta (88% em alguns estudos), esses traços aca-
bam por corresponder às preferências sexuais que os indivíduos 
terão depois da puberdade (e bissexuais ficam em um meio-
-termo, metade correspondendo, metade não). Essas crianças 
são chamadas de pré-homossexuais (existe, portanto, o termo 
pré-heterossexual também) na literatura acadêmica, pois não 
é possível classificá-las até chegarem a uma fase adulta, mas é 
possível identificar esses traços que indicam uma probabilidade 
alta (que nunca é de 100%, vale sempre lembrar) de que serão 
homossexuais. Um fato interessante é que, em meninas, essa de-
tecção é menos acurada do que em meninos, ou seja, um menor 
número de meninas com comportamento pré-homossexual vai 
efetivamente ser lésbica na vida adulta. Mas, mesmo assim, o 
percentual também é alto.

Em resumo, há características objetivas de voz e linguagem 
corporal que podem ser observadas na maioria dos homossexuais, 
homens ou mulheres, que se repetem em diferentes culturas e mo-
delos de sociedade e que são detectáveis pela maioria das pessoas, 
sejam homossexuais ou não. Guardem bem essa frase.

É coisa da sua cabeça
Em 1990, dois pesquisadores do Instituto de Pesquisas Cerebrais 
da Holanda constataram que homossexuais possuem uma região 
do hipotálamo (uma área central do nosso cérebro) quase duas 
vezes maior que a de heterossexuais (o experimento foi feito 
apenas em homens já falecidos, cujos cérebros foram cortados e 
medidos). Seguindo a mesma pegada, em 1991, Simon LeVay, um 
pesquisador britânico que trabalhava em San Diego, nos Estados 
Unidos, chegou a resultados parecidos, dessa vez incluindo mu-
lheres heterossexuais na amostragem. LeVay concluiu não só que 
essa área do hipotálamo tinha tamanho diferente em homens 
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gays e hétero, mas também que ela possuía tamanho similar em 
homens gays e mulheres hétero, mais um indício de que essa dife-
rença de tamanho poderia estar relacionada à orientação sexual, 
uma vez que essa área do cérebro está vinculada a funções repro-
dutivas. Em 1992, um novo estudo foi feito por dois pesquisadores 
da Califórnia, que, analisando o cérebro de mais de noventa cadá-
veres, concluíram que havia diferença de tamanho em uma outra 
área quando compararam homens gays, homens hétero e mulhe-
res hétero. Essa área, chamada de comissura anterior, liga os dois 
hemisférios cerebrais e não está vinculada (pelo menos até onde 
se sabe) a nenhuma função reprodutiva ou sexual, ainda que es-
teja bastante próxima daquela área do hipotálamo analisada nos 
artigos anteriores. Esses achados poderiam indicar que o cérebro 
de homens gays (até então, nada de lésbicas) teria diferenças es-
senciais não apenas em áreas vinculadas à orientação sexual, mas 
também em áreas relacionadas a outras funções, sendo um indí-
cio de que um gay poderia ser caracterizado por mais coisas além 
da “mera” orientação sexual.

Observações desse tipo foram retomadas anos depois com o 
advento da ressonância magnética funcional, que permite obser-
var as áreas do cérebro que são ativadas em uma pessoa acorda-
da mediante certos estímulos (visuais, auditivos, olfativos etc.). 
Esses estudos foram mostrando cada vez mais similaridades 
entre mulheres heterossexuais e homens gays e entre homens 
hétero e mulheres homossexuais (finalmente incluíram lésbicas 
nos estudos). Ou seja, certas áreas do cérebro respondiam a fe-
romônios (odores que funcionam como sinalizadores) e/ou es-
tímulos visuais de acordo com a preferência sexual da pessoa, 
e não com seu sexo biológico. Pessoas que se sentiam atraídas 
por homens (fossem homens ou mulheres) tinham respostas ce-
rebrais semelhantes ao ser excitadas visual ou olfativamente, o 
mesmo valendo para pessoas que se sentiam atraídas por mu-
lheres. Algumas dessas diferenças de ativação e fluxo sanguíneo 
cerebral se davam em áreas não vinculadas à reprodução ou à 

sexualidade, mostrando mais uma evidência de que o que carac-
teriza homossexuais vai muito além de sua orientação sexual. 
Bissexuais foram testados em poucos estudos, mas mostraram 
um meio-termo entre homo e heterossexuais.

É óbvio que esses estudos com ressonância magnética funcio-
nal isoladamente não têm a capacidade de identificar se deter-
minado comportamento é inato. Assim como usamos uma parte 
do cérebro para aprender um novo idioma e, quando já estamos 
fluentes nesse idioma, passamos a usar outra, uma área ativada 
para determinado comportamento poderia ter se moldado com 
o passar da vida do indivíduo, e não necessariamente ter nascido 
com ele. E, uma vez que o aprendizado de um idioma novo muitas 
vezes é uma opção que a pessoa faz ao longo da vida, a ativação 
cerebral de uma certa área não é obrigatoriamente a causa de de-
terminado comportamento. Os fatores precisam ser avaliados em 
conjunto e no detalhe; caso contrário, pode-se incorrer em uma 
falácia de falsa correlação.

Uma meta-análise (basicamente uma grande comparação es-
tatística de muitos estudos anteriores) realizada em 2016, compi-
lando os artigos publicados até então, demonstrou que todos os 
estudos chegam a uma conclusão semelhante: há diferenças estru-
turais e de ativação/fluxo sanguíneo em áreas cerebrais de homos 
e héteros. E todas ou quase todas as áreas cerebrais que apresen-
tam essa diferença são subcorticais. Isso pode parecer irrelevante à 
primeira vista, mas significa muita coisa quando entendemos a es-
trutura do cérebro de vertebrados. O córtex é a parte mais externa 
do cérebro; é aquela área que fica aparente quando imaginamos 
um cérebro, cheia de ranhuras irregulares (chamadas circunvolu-
ções) que dão um aspecto de chiclete mastigado para o nosso órgão 
mais nobre. O córtex está ligado com a parte de inteligência não 
instintiva, ou seja, que depende de experiências individuais, onde 
são armazenadas memórias e tudo que se aprende, onde estão as 
áreas associadas com prazer, felicidade, moralidade, pensamento 
lógico, tomada de decisões etc. É basicamente o córtex cerebral 
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o que nós, humanos, temos mais do que os outros animais. Já a 
região central inferior do cérebro é chamada de “complexo repti-
liano”, usando a denominação do neurocientista Paul MacLean, e 
é composta por tálamo, gânglios basais, tronco e cerebelo. Apesar 
do termo “complexo reptiliano” soar muito lamarckista, de fato 
répteis (e aves, que são dinossauros) possuem essas áreas mais de-
senvolvidas em relação ao córtex.

Essas áreas são responsáveis por comportamentos como terri-
torialidade, agressividade e rituais de acasalamento. Entre essas 
duas partes (o córtex e o complexo reptiliano) há o que MacLean 
chamou de “complexo paleomamaliano”, ou seja, um conjunto de 
estruturas cerebrais que seria mais desenvolvido nos mamíferos 
com cérebros mais primitivos (o bom leitor já sabe que “primi-
tivo”, em cladística, significa apenas antigo, e não “atrasado” ou 
“pior”). Essas estruturas são o hipotálamo, a amídala e o hipocam-

po, entre outras, e seriam responsáveis por emoções instintivas 
(para os biólogos, o termo “instinto” é bastante preciso, ainda que 
psicólogos costumem odiá-lo) vinculadas ao cuidado parental (ou 
seja, o famoso “amor de mãe”) e ao comportamento reprodutivo 
e alimentar (é óbvio que humanos podem conscientemente con-
trolar isso até certo nível, senão ninguém saberia como conter a 
agressividade, por exemplo, que está no complexo reptiliano). As-
sim, o desenvolvimento dessa área estaria associado ao compor-
tamento social, fundamental para animais como os mamíferos, 
que, em sua quase totalidade, são seres que vivem em grupos, e 
não sozinhos, como a maioria dos répteis (menos as aves) e anfí-
bios. O fato de as diferenças cerebrais observadas entre homos e 
héteros estarem exatamente nessas partes anatômicas é um indí-
cio chocante de que a orientação sexual passa longe de áreas res-
ponsáveis por escolhas ou moralidade. Ao contrário, está em uma 
área vinculada ao comportamento instintivo. Mas como testar 
essa hipótese? Ora, se a orientação sexual é mais instintiva do que 
aprendida/construída, então essas variações do padrão heterosse-
xual deveriam ser observadas em outras espécies também, certo? 
É isso o que veremos em breve.

Antes de finalizar esta parte, haverá aquele leitor mais ante-
nado que se lembrará de que, em 2016, foi noticiado que um bug 
no software mais utilizado em estudos de ressonância magnética 
funcional poderia invalidar 15 anos de pesquisas na área. Sendo 
assim, não poderíamos confiar nesses resultados. Esse artigo foi 
publicado em uma revista conceituadíssima (pnas, da Academia 
Americana de Ciências) em junho de 2016. Em agosto desse mes-
mo ano, no entanto, os próprios autores publicaram uma errata, 
dizendo que o número de “40 mil resultados perdidos”, citado por 
eles anteriormente, era uma informação inverídica, e trocaram no 
texto as menções a quantidades por pronomes indefinidos, como 
“muitos” e “numerosos”. A correção se deveu ao fato de vários cien-
tistas terem apontado que esse número era superestimado, poden-
do o número real ser inclusive algo na casa dos 3.500. Ainda que o 
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erro exista e seja preocupante, talvez não seja algo tão alarmante 
nem tenha prejudicado tantas pesquisas assim. Além disso, essas 
pesquisas sobre diferenças cerebrais entre homos e héteros não re-
correram apenas à ressonância magnética, mas também a outras 
técnicas, como tomografias por emissão de pósitrons (pet) e mag-
netoencefalografia (meg), em cujos softwares não há nenhum bug 
identificado até o momento.

Hormônios, sempre os hormônios
Dizer que a orientação sexual pode ser influenciada por hormô-
nios levanta alguns fantasmas de um passado bastante recen-
te que certos países preferem esquecer. Algumas décadas atrás, 
quando a homossexualidade ainda era considerada uma doença 
passível de tratamento e, em muitos países, um crime sujeito à 
prisão, doses de hormônios eram dadas a esses “criminosos” para 
que eles “voltassem ao normal” e parassem com seus “nefastos 
atos de sodomia”.

A Inglaterra, na década de 1950, ainda oferecia esses tratamen-
tos para “curar” o “crime” de ser homossexual, e entre as vítimas 
desse tipo de procedimento estava Alan Turing, o inventor do 
computador (até hoje, nossos computadores, sejam desktops, lap-
tops ou celulares, usam basicamente o mesmo princípio desenvol-
vido por Turing). Há também o caso do Irã, onde a homossexuali-
dade é ilegal, mas a transexualidade é considerada uma doença, e 
a cirurgia de redesignação sexual, bem como tratamentos hormo-
nais, podem ser pleiteados ao Estado, o que leva alguns gays a se 
declararem transexuais perante a Justiça a fim de evitar a morte. 
Muitos se suicidam depois do processo (ótimo exemplo para de-
monstrar que, apesar de próximos, os fenômenos de homossexua-
lidade e transexualidade não são a mesma coisa).

Nem é preciso dizer que o tratamento hormonal é absurda-
mente agressivo para o ser humano, mesmo que sejam doses do 
mesmo hormônio que o indivíduo já produz naturalmente. Afi-
nal, todo mundo que faz ingestão de hormônios hoje precisa fazê-

-lo aos pouquinhos, com acompanhamento médico e muito cui-
dado, como no caso dos halterofilistas, de algumas mulheres na 
menopausa e alguns transexuais.

Em uma realidade dessas, como alguém pode ter coragem de 
dizer que hormônios têm a ver com essa coisa toda? Pois bem, 
eles têm e muito, mas não depois que o indivíduo já está adul-
to e bem formado, nem mesmo na puberdade, quando sabida-
mente os hormônios afloram. Hormônios influenciam bem an-
tes, quando ainda estamos vivendo confortavelmente no útero; 
aliás, antes até de termos consciência de estar vivendo. Explica-
mos: os hormônios sexuais são fundamentais para a gestação; 
são eles que determinam a formação da genitália do rebento. Até 
os primeiros dois meses de gravidez, a genitália não está forma-
da, sendo um órgão híbrido que pode se transformar tanto em 
órgão sexual masculino quanto em feminino. Se o embrião tiver 
um cromossomo Y, esse cromossomo manda ordens para que 
testosterona seja produzida, a fim de que, a partir dessa pré-gô-
nada, sejam formados um pênis e dois testículos. Se não houver 
nenhum cromossomo Y no feto, mas um cromossomo X extra, 
a testosterona não é produzida, e então a ordem é transformar 
essa pré-gônada em uma vagina e dois ovários. Eventuais erros 
nessa etapa podem gerar indivíduos com o que é chamado de 
genitália intersexo (antigamente denominados hermafroditas). 
Em síndromes raras, como a de Turner, que ocorrem quando o 
indivíduo tem apenas um cromossomo sexual (X), a genitália 
fica feminina, ainda que não plenamente formada. Já na síndro-
me de Klinefelter, em que o indivíduo possui três cromossomos 
sexuais, sendo XXY, a presença do Y faz com que a genitália fi-
que masculina, ainda que a presença do X extra gere algumas in-
conformidades gerais (como poucos pelos, crescimento de seios 
e musculatura menos desenvolvida).

Contudo, depois que a presença ou a ausência de testosterona 
(ou estrógeno) forma a genitália do feto, o trabalho ainda não está 
concluído: é necessário “instalar” o software no cérebro do huma-
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ninho em formação para que ele possa ter a oportunidade de usar 
esse aparato para se reproduzir quando a hora chegar (sim, falan-
do em termos evolutivos, é cru desse jeito mesmo). Porém, a ins-
talação desse software só começa meses depois, na segunda metade 
da gravidez. Portanto, a formação da genitália e a conformidade 
cerebral de gênero e orientação sexual são processos separados 
por muito tempo dentro do ciclo gestacional. É nesse segundo 
período que pode aparecer alguma informação que inverta o pro-
cesso, ou seja, que faça o cérebro de um menino se interessar por 
outros meninos (e o de uma menina se sentir atraído por outras 
meninas) ou mesmo que faça a pessoa se identificar como perten-
cente ao gênero oposto ao que indica sua genitália (a transexuali-
dade). Mas o que pode gerar esse tipo de inconformidade no caso 
dos homossexuais?

Sabe-se que orientação sexual (homo ou hétero) ou identidade 
de gênero (trans ou cis) ocorrem naturalmente devido, em princí-
pio, a doses hormonais na segunda metade da gestação. Inclusive, 
o mesmo fato foi observado em experimentos com ratos de labora-
tório, nos quais alterações hormonais induzidas durante a segun-
da metade da gestação geraram indivíduos com comportamento 
reprodutivo bissexual. Efeitos semelhantes foram observados 
também em porquinhos-da-índia e macacos resos. Essa é a parte 
mais tensa dessa área de estudos, porque envolve várias hipóteses 
e poucas certezas. Ainda que fatores posteriores ao nascimento 
possam gerar algumas alterações, a base da orientação sexual ou 
da identidade de gênero é colocada nessa etapa (quanto a isso não 
adianta espernear; aceita que dói menos, miga). Mas a explicação 
para esse fato gera controvérsias.

Uma das possibilidades é uma resposta imune do corpo da 
mãe aos fetos em formação. Sabemos que o que será dito agora 
pode ferir o coração de pessoas mais sensíveis, sobretudo de mu-
lheres que são mães ou que ainda almejam a maternidade, mas, 
biologicamente, é sabido que o corpo da mãe enxerga a gestação 
como uma invasão de um patógeno gigantesco — afinal, o dna 

do filho não é o mesmo da mãe. Sendo assim, o sistema imuno-
lógico da mãe tomará atitudes contra esse agressor até que ele 
seja eliminado (o que invariavelmente vai acontecer, em geral 
depois de nove meses). Na verdade, a reação imunológica do cor-
po da mãe ao bebê em formação é idêntica à que ele teria contra 
um parasita.

Um cromossomo Y mandando produzir testosterona (que 
vem também do corpo da mãe) pode gerar uma resposta imu-
ne contra a testosterona, fazendo com que esse hormônio não 
chegue (ou chegue menos) ao feto via cordão umbilical. Tecni-
camente, essa resposta aumentaria quanto mais vezes o corpo 
da mãe fosse exposto a essa informação. Isso geraria o chamado 
“efeito da ordem de nascimento fraternal” e faria com que, no 
caso de mães que tiveram muitos filhos homens, os caçulas aca-
bassem tendo uma maior probabilidade de ser homossexuais.  
Porém, isso não explicaria a homossexualidade feminina, o que 
fez com que muitos outros fatores fossem levantados, como 
fumo, tireoide desregulada, hiperplasia adrenal congênita, es-
tresse na gravidez (afetando ambos os casos, tanto masculino 
quanto feminino) ou mesmo ovários policísticos (com evidên-
cias observadas também em macacos resos). Um outro agente 
acusado de aumentar a proporção de homossexuais em alguns 
países foi o dietilestilbestrol, um tipo de estrógeno receitado a 
muitas mulheres grávidas entre as décadas de 1940 e 1970 para 
reduzir o risco de complicações na gravidez, até que se descobriu 
que esse hormônio sintético aumentava a incidência de câncer 
vaginal e ele deixou de ser prescrito.

Essas explicações e hipóteses, vale lembrar, são muito fraqui-
nhas para explicar o surgimento de alterações na produção ou 
não de testosterona na segunda metade da gestação. De fato, as 
proposições da defesa imune e do estresse na gravidez têm um 
pouco mais de robustez, podendo interferir pelo menos em algu-
ma porcentagem dos casos. Mas algo mais tem de estar intervin-
do nesse fenômeno, caso contrário a proporção de homossexuais 
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na população seria muito menor ou distribuída em quantidades 
muito menos constantes do que efetivamente é. Poderia ser al-
gum gene?

Estava escrito nos seus genes… 
Já dizia um velho ditado lgbt que, se homossexualidade fosse uma 
questão de criação, ela não existiria, porque praticamente todo fi-
lho ou filha é criado para ser hétero. Porém, ainda que esse ar-
gumento sugira haver algo inato na orientação sexual, ao mesmo 
tempo ele também acaba por concluir que não pode ser genético, 
caso contrário seria de se esperar que esses filhos gays nascessem 
de pais ou avós também gays. Bem, de fato a explicação não pre-
cisa ser genética: já abordamos aqui elementos gestacionais que 
dariam conta do recado, que tornariam a homossexualidade inata, 
porém não hereditária (além de se encaixarem perfeitamente na 
argumentação da frase que iniciou o parágrafo). Porém, a ciência 
não trabalha com o que é “suficiente”, ela investiga a realidade e 
tenta descobrir o que há para se descobrir. E o que sabemos sobre 
a questão genética nesse assunto?

Uma coisa que já é pesquisada há décadas é a amostragem 
com gêmeos. Simplificando, podemos dizer que, se você é ho-
mossexual e possui um irmão ou irmã gêmeo idêntico (monozi-
gótico), há cerca de 52% (68% em alguns estudos) de chance de ele 
ou ela ser homossexual também. Da mesma forma, se você é ho-
mossexual e tem um irmão ou irmã gêmeo não idêntico (dizigó-
tico), há uma chance menor, porém ainda relevante, de ele ou ela 
ser homossexual também (em torno de 22% em alguns estudos). Já 
se você é homossexual e tem irmãos não gêmeos, a chance de eles 
serem igualmente homossexuais é em torno de 10%, uma porcen-
tagem surpreendentemente parecida com a obtida entre irmãos 
adotivos. É óbvio que essas porcentagens variam dependendo da 
amostragem do estudo e de como a sexualidade é avaliada (e in-
clusive se a bissexualidade é incluída). Um dos exemplos dessas 
variações é que mulheres têm uma tendência maior a apresentar 

graus de bissexualidade em vez de serem homossexuais estritas, 
enquanto homens estatisticamente demonstram ser mais “pre-
to no branco” (ou homo, ou hétero). Esse último aspecto pode, 
naturalmente, ser reflexo de algo mais social que biológico. Mas 
espere aí. Por que apenas o último aspecto pode ser social e os 
demais não? Afinal, se filhos são criados pelos mesmos pais, seria 
de se imaginar que a tendência de um deles ser homo ou hete-
rossexual seja próxima da dos irmãos e irmãs. Pois é, caro leitor, 
mais ou menos. Mais ou menos.

Se os fatores fossem meramente sociais, essa diferença entre 
gêmeos monozigóticos e dizigóticos não seria tão gritante. Mas 
tudo bem, é comum que mamães e papais orgulhosos de terem 
um filho “Ctrl C + Ctrl V” do outro vistam os dois exatamente da 
mesma forma e façam tudo igualzinho com eles, o que poderia 
aumentar as chances de eles serem parecidos inclusive na orien-
tação sexual. O ideal seria que fossem feitos estudos em gêmeos 
monozigóticos separados no nascimento. O problema é justa-
mente esse que o leitor está imaginando: onde raios os pesqui-
sadores vão encontrar um número significativo de gêmeos mo-
nozigóticos criados separadamente? Salvo raríssimas exceções, 
quando crianças são separadas no nascimento, geralmente não 
voltam a se encontrar na fase adulta. Mas há alguns dados, co-
letados pela pesquisadora americana Nancy Segal durante vinte 
anos no chamado “Landmark Minnesota Twin Study”, em que ela 
acompanhou mais de 130 pares de gêmeos, idênticos ou não, cres-
cidos e criados separadamente, e concluiu que há muitos traços 
de personalidade compartilhados, além de qi e até religiosidade 
e orientação política. E, óbvio, orientação sexual. Ou seja, elimi-
nando a variável ambiente, o índice de coincidência continua alto, 
ainda que — como tudo o que envolve biologia — não seja 100%. E 
os dados existentes não se limitam aos gêmeos. Além de irmãos, 
já foram pesquisadas famílias inteiras para se averiguar a quanti-
dade de primos e tios homossexuais que uma pessoa homossexual 
pode ter. Um indivíduo homossexual possui uma chance de 6% a 
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9% de ter pelo menos um primo ou tio homossexual, com peque-
nas variações entre homens e mulheres.

Esses dados podem não significar nada para a maioria das pes-
soas; afinal, muitos pensam que “se é genético, deveria ser 100% 
e não 10%”. Essa justificativa tem sido usada por vários grupos 
da sociedade — aqueles que nitidamente não nutrem nenhuma 
simpatia por homossexuais — para legitimar suas ideologias de 
“cura gay”. A isso se junta o fato de irmãos adotivos terem a mes-
ma chance de ser homossexuais que irmãos consanguíneos não 
gêmeos, fazendo cair por terra a possibilidade de causas genéticas 
da homossexualidade. Pois bem, chegou a hora de corrigir algu-
mas interpretações errôneas que as pessoas costumam fazer sobre 
genética, as quais explicamos exaustivamente no começo do capí-
tulo ao falar sobre brócolis e repolhos.

Existem pacotes de genes que interagem entre si, e as ca-
racterísticas que eles expressam podem ser diferentes caso esses 
genes estejam separados ou juntos. Ou seja, não é o caso de ter 
ou não ter determinados genes, mas sim de esses genes pode-
rem expressar determinadas características se aparecerem em 
conjunto e manifestarem características diferentes se estiverem 
separados. Além disso, há genes que podem se expressar de for-
ma distinta (com mais ou menos força — ou até serem silen-
ciados) conforme a presença de determinados fatores genéticos, 
celulares e até ambientais. Os estudos sobre a expressão gênica 
e o funcionamento de genes em conjunto pertencem ao ramo 
da epigenética.

Um estudo publicado em 1993 na revista especializada ameri-
cana Science (nada mais, nada menos que a publicação científica 
mais importante do planeta, pau a pau com sua equivalente britâ-
nica, a Nature) observou que, entre homens homossexuais, os pa-
rentes igualmente homossexuais nunca estavam do lado paterno, 
mas do lado materno, sendo tios ou filhos de tias, o que levantou 
a hipótese de esse traço estar ligado ao cromossomo X, mais preci-
samente a um enorme bloco de genes chamado Xq28. Isso porque, 

como já é de conhecimento popular, homens possuem cromosso-
mos sexuais X e Y, enquanto mulheres possuem duas cópias do 
cromossomo X. Já que mulheres têm esse material genético em 
duplicata, a regulação gênica delas faz o trabalho de “desligar” os 
genes de um dos cromossomos X para que ele não se superexpresse, 
o que poderia ocasionar problemas. O mecanismo é tão genial que, 
quando há algum gene “com defeito” em uma das cópias, essa cópia 
costuma ser silenciada em favor da outra.

Já nós, homens, não dispomos dessa opção: todos os genes pre-
sentes no cromossomo X são fundamentais, e nós portamos apenas 
uma cópia deles. Um exemplo de característica (no caso, negativa) 
que é passada pelo cromossomo X é a hemofilia, que causa sérios 
problemas de coagulação sanguínea. É muito raro haver mulheres 
hemofílicas, porque pai e mãe precisam apresentar a doença para 
que ela se expresse (ou seja, o gene que desencadeia o problema 
precisa estar presente nos dois cromossomos X). Quando apenas 
um cromossomo X da mulher contém o alelo para hemofilia, ele 
geralmente é desligado e ela nasce sem essa característica (ainda 
que possa passar esse traço para seus filhos); se for um filho ho-
mem e ele herdar justamente o X com o alelo hemofílico, há 100% 
de chance de ele apresentar a doença.

E veja que interessante: se o cromossomo com alelo para he-
mofilia passar por gerações de mulheres até chegar a um homem, 
pode ser que o último hemofílico da família tenha sido um bisavô 
ou tataravô: um “salto” de gerações. A pessoa pode apresentar uma 
característica de origem genética sem que seus pais a apresentem. 
Isso sem falar de alelos recessivos e dominantes da genética men-
deliana básica, em que há um quarto de chance de filhos herda-
rem os traços originários de genes recessivos dos pais (que podem 
muito bem, eles mesmos, não apresentar tais traços).

O cromossomo Y é outro candidato a ter algum gene que in-
fluencie na orientação sexual. Sabemos que a região específica 
do cromossomo Y responsável pela formação dos genitais mas-
culinos e pela produção de testosterona é a Yp11.3. Você pode 
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2
Na espécie humana, mulheres são XX e homens são XY (usual-
mente). Para não haver superexpressão genética, que pode ser um 
problemão, em mulheres um dos X é inativado (não totalmente, 
mas em boa parte). Quando um desses cromossomos X é zoado por 
natureza, o sistema de inativação já o inativa direto. Porém, ele 
continua herdável. Filhas herdam o X do pai e um dos dois X da 
mãe. Filhos herdam o Y do pai e um dos dois X da mãe.

características vinculadas 
aos cromossomos sexuais: 

O exemplo da hemofilia

Filhos saudáveis na 
maioria dos casos  
(50% se for menino. Porém, os netos 
podem ter a doença, porque a filha é 
portadora, apesar de saudável.)

100% de chances de ter 
filhos saudáveis, apesar do 
pai hemofílico. Porém, seus netos 
possuem chance de serem hemofílicos, 
porque a filha tem 100% de chance  
de ser portadora.

50% de chances de ter 
filhos hemofílicos, mas o 
sexo importa: 100% de chance se for 
menino e 0% de chance se for menina. 
Os netos possuem muita chance de 
serem hemofílicos.

menino
Se o filho for menino, ele tem 50% de 
chance de ser hemofílico. O pai passará 
apenas o cromossomo Y. Então, se ele 
herdar o cromossomo X da mãe que  
não possui o gene pra hemofilia, ele  
será saudável. Se herdar o X zoado,  
ele será hemofílico, porque com apenas 
um cromossomo X não pode rolar 
inativação de cromossomo.

menino
Nunca será hemofílico, pois  
não herda o cromossomo X  
do pai, apenas da mãe, e no caso 
ambos os cromossomos X dela  
são saudáveis.

menino
100% de chance de ser 
hemofílico. O cromossomo X 
dele só pode vir da mãe, e, no 
caso, ambos possuem o gene 
pra hemofilia.

menina
Se for menina, ela obrigatoriamente 
herdará o X do pai, que não possui o gene 
da doença. Sendo assim, não importa 
qual X ela herde da mãe, ela nunca 
desenvolverá a doença. Mesmo que ela 
herde o cromossomo com o gene pra 
hemofilia, esse X será inativado, e ela será 
saudável, sendo apenas portadora.

menina
Nunca será hemofílica, mas 
sempre será portadora (herdará 
o cromossomo X do pai, que 
possui o gene pra hemofilia).

menina
100% de chance de ser portadora 
da doença, 0% de chance de 
ser hemofílica, porque herda o 
cromossomo X saudável do pai.

c r o mo s s o mo  x  n o r ma l

c r o mo s s o mo  x  z o a d o

c r o m o s s o mo  x  n o r ma l

c r o m o s s o mo  y

c r o mo s s o m o  y

c r o m o s s o mo  y

cromossomos x zoado e normal

c r o m o s s o mo s  x  n o r ma i s

c r o m o s s o mo s  x  z o a d o s

pai
Esse pai não tem o gene para 

hemofilia

pai
Pai hemofílico

pai
Pai saudável

mãe
Essa mãe não desenvolve 

hemofilia, porque o X com o 
gene pra doença é inativado, e o 

outro X faz todo o serviço.  
Ou seja, esta mãe é portadora, 

mas não hemofílica

mãe
Essa mãe é saudável sem  

genes pra hemofilia

mãe
Mãe hemofílica, os dois 
cromossomos X possuem 

o gene pra hemofilia. 
Impossível escapar
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menino
Possui  50% de chance de ser 
hemofílico, porque não herda o 
cromossomo X do pai, mas tem 50% 
de chance de herdar o cromossomo 
X zoado da mãe.

menina
Possui 50% de chance de ser hemofílica, 
pois herdará o cromossomo X do pai, que 
possui o gene pra hemofilia, mas tem 50% 
de chance de herdar o cromossomo X zoado 
da mãe. Se ela tiver os dois cromossomos X 
com o gene pra hemofilia, inativar um dos 
X não vai salvá-la, e ela será hemofílica.  
De qualquer jeito, ela tem 100% de chance 
de ser portadora do gene pra hemofilia.

c r o mo s s o mo  x  z o a d o c r o m o s s o mo  x  z o a d o

c r o mo s s o m o  y c r o m o s s o mo  y

c r o mo s s o mo s  x  z o a d o  e  n o r m a l c r o mo s s o mo s  x  z o a d o s

pai
Pai hemofílico

pai
Pai hemofílico

mãe
Mãe saudável, mas portadora 

do gene pra hemofilia

mãe
Mãe hemofílica

450% de chances de ter 
filhos hemofílicos,
não importa o sexo. Isso significa 
que seus netos têm altas chances  
de serem hemofílicos, ou no mínimo 
portadores dos genes.

5Precisa explicar esse?
Todo mundo hemofílico. Netos podem 
não ser hemofílicos, mas os filhos 
da menina possuem chances altas. 
Se o menino tiver filhos e a nora for 
saudável e não portadora, uma neta 
terá 100% de chance de ser portadora, 
mas não terá a doença, e um neto terá 
0% de chance de ser hemofílico.

menino

menina

até ter um cromossomo Y, mas se ele não apresentar essa região 
você não virará um homem (literalmente falando). A expressão 
de pseudogenes — pedaços truncados de antigos genes — adja-
centes a essa região já foi proposta como uma das influências na 
orientação sexual e testada em ratos de laboratório, com uma 
boa chance de ser uma explicação plausível. Se for isso mesmo, 
significa que as homossexualidades feminina e masculina têm 
explicações diversas em alguns pontos, o que as estatísticas, aliás, 
já parecem demonstrar.

Então, esse lance de que a homossexualidade é genética ape-
nas se 100% dos irmãos gêmeos forem gays é mau entendimento 

de genética. A hipótese de a homossexualidade estar ligada ao 
cromossomo X pode fazer sentido para explicar as taxas relati-
vamente baixas, mas ainda assim constantes, de prevalência em 
famílias. Inclusive, os cerca de 22% de coincidência de orientação 
homossexual entre irmãos dizigóticos (gêmeos não idênticos) se-
riam o esperado para uma herança não dominante de cromos-
somo X. Porém, se a explicação fosse tão simples quanto essa, ir-
mãos gêmeos idênticos deveriam ter 100% de correspondência, e 
não entre 50% e 70%.

Mas aí é que entram os demais aspectos. Recapitulando, o me-
canismo que gera a orientação sexual ocorre principalmente na 
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segunda metade da gestação. Ainda que gêmeos monozigóticos 
possuam dna idêntico, eles ocupam lugares diferentes na barriga 
da mãe e podem ter diferenças gestacionais. Além disso, há, sim, 
fatores ambientais que influenciam, especialmente no caso da-
queles indivíduos que não estão nos extremos da escala Kinsey 
(aquela régua graduada que mencionamos no princípio do capí-
tulo). Por fim, existe o fenômeno da epigenética, que explica que 
um gene pode se hiperexpressar em um irmão gêmeo e até ser 
silenciado no outro irmão, seja na gestação, seja no pós-parto. Em 
resumo, basicamente a mesma coisa observada no que diz respei-
to a gostar ou não de brócolis. Agora aquela analogia do começo 
do capítulo parece fazer mais sentido, certo?

Evolução: o benefício da homossexualidade
Embora entre a população ainda haja briga de foice sobre opiniões 
pessoais acerca da homossexualidade, na comunidade científica 
(salvo raras exceções) é ponto pacífico que ela não é uma escolha 
do indivíduo — mesmo que ele pense que é. Existe algo diferente em 
homossexuais, que não é visto em héteros (diferente não significa 
melhor nem pior, caso o estimado leitor esteja um pouco distraí-
do hoje). E essa diferença não é meramente comportamental. Um 
comportamento é uma ação de um indivíduo (ou espécie, quando 
falamos de etologia, o estudo do comportamento animal) que é 
determinada por suas experiências e por sua conformação fisioló-
gica, que, por sua vez, deriva da sua genética e lhe confere deter-
minadas orientações, que se expressam em algumas preferências. 
Portanto, as orientações de uma pessoa (e suas preferências e seus 
comportamentos) dependem de uma série de fatores interligados 
tão imbricados que, se fossem explicados em detalhes, colocariam 
o leitor em dúvida acerca da real existência do livre-arbítrio. E, 
entre esses fatores, no caso da homossexualidade, há um elemento 
genético ainda não totalmente compreendido.

Sendo a genética um fator hereditário, podemos elaborar 
então formas de responder ao questionamento inicial que deu 

origem a este capítulo: que vantagem tem um grupo de pes-
soas na população que não irá — ou muito dificilmente irá — se 
reproduzir? É sabido que primatas antropoides (basicamente 
todos os macacos do Velho Mundo — babuínos, resos e os gran-
des símios sem rabo, como gorilas, chimpanzés e humanos) 
possuem comportamento homossexual não estrito. Isso signi-
fica que, quando esse comportamento está presente, observa-se 
o “gay” fazer sexo ou brincadeiras sexuais com indivíduos do 
mesmo sexo, mas também com indivíduos do sexo oposto, o 
que, entre humanos, chamaríamos de bissexualidade. Mas, na 
verdade, em primatas não humanos nem é possível classificar 
as coisas desse jeito. Seria uma heterossexualidade com incur-
sões homossexuais eventuais. Essa seria uma forma de retribuir 
favores e até de estreitar laços sociais. Mesmo nas incursões 
heterossexuais, a taxa de fecundidade em grandes primatas é 
proporcionalmente baixa, significando que o sexo recreativo 
é decerto tão relevante quanto o sexo reprodutivo. Isso já dá 
uma certa ideia de que “se reproduzir” não é necessariamente 
o único traço vantajoso do sexo em animais com sociedades 
complexas, como primatas antropoides.

Esse quadro gerou a hipótese de que a homossexualidade po-
deria ter a ver com a seleção de parentesco devidamente explicada 
no nosso primeiro capítulo. Ou seja, membros homossexuais do 
grupo seriam “babás naturais”, que fariam volume no bando sem 
aumentá-lo, controlando o crescimento populacional e, ao mes-
mo tempo, cuidando dos filhos de irmãos e irmãs, garantindo que 
cheguem saudáveis à idade adulta. Esse princípio é bem conhecido 
dos etólogos, e seu exemplo extremo são as sociedades de abelhas e 
formigas, nas quais apenas um indivíduo (ou, mais raramente, um 
punhado de indivíduos) se reproduz, e os demais existem apenas 
para manter a colmeia ou o formigueiro funcionando, trazendo 
comida e defendendo o território. Em menor escala, é sabido que 
várias espécies de mamíferos têm indivíduos que, não tendo fi-
lhos, ajudam os parentes a criar os filhos deles.
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Uma segunda hipótese que tem apresentado mais robustez, 
porém, é a de que a homossexualidade seria um “efeito colateral” 
de alguns genes muito benéficos para a população em geral. Uma 
das maneiras pelas quais isso poderia acontecer seria a vantagem 
heterozigótica. Nesse caso, se a homossexualidade for determina-
da por um cluster ou agrupamento de alelos no cromossomo X, 
por exemplo, as mulheres que apresentam esses alelos de forma 
heterozigota (ou seja, apenas em uma das cópias do dna) serão 
mais atrativas sexualmente e mais férteis e terão maior cari-
nho pela prole. Outra possibilidade é que o alelo associado ao 
comportamento homossexual, quando presente no genoma de 
uma mulher, aumentaria a intensidade de sua atração pelo sexo 
oposto e, portanto, sua probabilidade de gerar mais filhos. Já em 
homozigose, isto é, com todos os alelos para esse traço presentes, 
esses conjuntos genéticos vão gerar comportamento homosse-
xual no indivíduo como efeito colateral. Isso seria facilmente se-
lecionado pelo ambiente de forma positiva, uma vez que é mais 
vantajoso ter fêmeas mais férteis e melhores cuidadoras, ainda 
que eventualmente alguns machos e fêmeas da população de-
senvolvam um comportamento que gere menos filhos. Trocando 
em miúdos, é mais vantajoso ter alguns poucos indivíduos (entre 
4% e 10%) que se reproduzem pouco ou que não se reproduzem do 
que ter uma população inteira com fertilidade reduzida. Outra 
maneira pela qual esse efeito colateral poderia ter se mantido na 
população é a chamada seleção antagonista. Esse mecanismo diz 
que alelos que podem reduzir o fitness (aptidão adaptativa) ou a 
aptidão reprodutiva de um dos sexos seriam mantidos na popu-
lação porque eles ajudariam o fitness do sexo oposto. Dessa for-
ma, haveria um tipo de “competição genética”, que, na prática, 
aumentaria a atratividade, a fertilidade e o altruísmo em ambos 
os sexos, ainda que alguns indivíduos acabassem apresentando 
comportamento homossexual. A partir desse ponto, as duas ex-
plicações sobre a homossexualidade ser um efeito colateral le-
vam ao mesmo resultado.

Muitos modelos estatísticos têm sido elaborados, principalmen-
te para tentar determinar quantos alelos seriam necessários para 
que a herança gerasse a proporção de homossexuais que há na po-
pulação. Alguns artigos indicam que seriam necessários dois ou três 
genes agindo em conjunto, mas outros sugerem que apenas um gene 
poderia ser responsável, desde que esse gene apresentasse codomi-
nância, e não o padrão básico de dominante/recessivo. Em um gene 
codominante, ambos os alelos se expressam, ainda que um exerça 
algum tipo de dominância sobre o outro. Os modelos propostos têm 
concordado que a hipótese de seleção antagonista se encaixa muito 
bem no padrão observado na realidade, caso os genes envolvidos 
estejam realmente nos cromossomos sexuais (X ou Y). Já se os genes 
estiverem em algum cromossomo não sexual (chamado autossômi-
co), como já foi proposto para os cromossomos 7, 8 e 10, a hipótese de 
vantagem heterozigótica parece mais adequada.

Ou seja, segundo modelos mais testados atualmente, a ho-
mossexualidade seria um efeito colateral de genes que, em hete-
rozigose ou em antagonismo com o sexo oposto, gerariam uma 
vantagem reprodutiva para a população como um todo. Caso esse 
modelo continue sendo corroborado por experimentos posterio-
res, toda a humanidade deve agradecer aos genes que geram a ho-
mossexualidade, pois eles ajudam na fertilidade, no altruísmo e 
no cuidado parental de toda a nossa espécie.

Ensinando a odiar
O que podemos concluir dos estudos existentes até hoje é que a 
homossexualidade é comprovadamente um fenômeno natural, 
presente em diversas espécies de animais sociais. Ao que tudo in-
dica, sua causa é uma mistura de fatores genéticos, epigenéticos, 
hormonais (na gestação) e ambientais (principalmente em bisse-
xuais) que geram alterações observáveis tanto anatomicamente 
(no cérebro) quanto no comportamento não sexual. Agora, qual 
é o problema tão grande que uma infinidade de pessoas vê em 
gays e lésbicas?



156 . Capítulo 5 157 . Homossexualidade é natural, viada!  

A homossexualidade talvez seja um dos maiores tabus da nos-
sa sociedade atual. Presente em todas as culturas conhecidas, ho-
mossexuais foram tratados de maneiras bem diferentes ao longo 
da história. Ainda que certas sociedades lidassem com eles com 
má vontade, a maioria tinha alguma explicação espiritual e tenta-
va encaixá-los em alguma função social (mesmo que essa função 
não fosse exatamente o que eles desejavam, era melhor que função 
nenhuma — em outras palavras, a morte). Porém, as três grandes 
religiões monoteístas do mundo contemporâneo usam o Penta-
teuco como base (judaísmo e cristianismo) ou como inspiração (is-
lamismo), e em seus livros a homossexualidade é colocada como 
um pecado absurdamente grave e punível com a morte.

Agora, precisamos que o leitor entenda que não estamos aqui 
fazendo juízo de valor sobre religiões (vale lembrar que, apesar de 
o Pirula ser ateu convicto, o Reinaldo é católico apostólico prati-
cante). Estamos falando de dados históricos concretos. Desde que 
essas religiões passaram a dominar a maioria das mentes disponí-
veis ao redor do mundo, a vida dos homossexuais se tornou um 
inferno na Terra. Isso não é uma opinião, é um dado observável, 
que não envolve subjetividades, seja você religioso ou não.

Nos últimos 2 mil anos, homossexuais têm sido torturados, 
mortos, perseguidos e humilhados por um tipo de ódio sectá-
rio, tornando impossível isentar a religião como principal for-
ça motriz promotora desse pensamento. Isso significa que os 
monoteísmos não espalharam nada de bom? De forma alguma. 
Tampouco significa que todos os religiosos atuais são homofóbi-
cos. Muitas pessoas religiosas na atualidade (a maioria, talvez) 
sabem muito bem integrar sua fé pessoal com a tolerância. Mas 
as estatísticas não mentem: foi com a religião que surgiu a ideia 
de homofobia, e esse pensamento se espalhou pelo mundo e pe-
las sociedades de mãos dadas com o avanço dos monoteísmos. 
Um exemplo sempre citado é o de muitos países africanos que, 
quando possuíam um sistema de religião animista, aceitavam 
e toleravam bem os homossexuais, mas que passaram a perse-

guir essas pessoas quando adotaram o cristianismo ou o islã (por 
exemplo, em 2013, Uganda aprovou uma lei — em seguida consi-
derada anticonstitucional — segundo a qual ser homossexual era 
crime punível com morte ou prisão perpétua).

Estudos recentes indicam que, quanto mais as pessoas são 
convencidas de que há um fator genético/inato nas preferências 
sexuais, mais elas passam a ser compreensivas com desvios da 
preferência-padrão (heterossexual) e menos tendem a achar que 
isso pode ser mudado com “tratamentos” nefastos como os de 
reorientação sexual (a tal “cura gay”), que comprovadamente ge-
ram traumas e danos psicológicos nos pacientes, além de levá-los 
a “trocar” sua orientação sexual apenas para fins sociais (não afe-
tando, assim, as reais preferências dessas pessoas). Ou seja, quanto 
menos a população for seduzida a acreditar nesses tratamentos, 
melhor para gays, lésbicas, transgêneros e outras variantes mino-
ritárias, pois menor o risco de esses procedimentos serem oficia-
lizados por governantes mirando a opinião pública em busca de 
votos. Por isso, é bom que as pessoas saibam o que a ciência diz 
sobre homossexuais.

Ao mesmo tempo, um pensamento absurdamente determi-
nista pode ser prejudicial, pois aumenta a crença em alguns traços 
estereotípicos de gays e lésbicas (o que torna os homossexuais que 
fogem desses estereótipos alvos de preconceito duplo). Além disso, 
quando se extrapola o determinismo biológico para outros fatores, 
como o racial ou a propensão ao crime (obviamente sem o devido 
debate), isso pode ter um efeito desastroso na definição de políticas 
públicas e agravar mais ainda o preconceito contra parcelas signi-
ficativas da população. Os pesquisadores pioneiros no estudo de 
diferenças cerebrais entre gays e héteros sofreram ameaças e críti-
cas públicas por estarem contribuindo para uma possível “patolo-
gização” da homossexualidade com suas pesquisas, uma crítica que 
é, pelo menos em parte, plausível quando se olha em retrospectiva 
para os trabalhos eugênicos de Mengele e companhia no começo 
do século xx (o famoso médico de Hitler, que realizou centenas de 
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experimentos cruéis e de relevância duvidosa, basicamente guia-
dos pelo racismo que fundamentava as ideias eugenistas). Não que 
isso ajude a reduzir o peso das críticas, mas LeVay é abertamente 
gay e militante lgbt até hoje (2019, quando este livro foi publicado). 
Portanto, ainda que convencer as pessoas de que a homossexuali-
dade é inata possa reduzir drasticamente o preconceito e aumentar 
a empatia da população mais tradicionalista para com as causas 
lgbt, se não houver o devido debate (explicando como a genética 
efetivamente funciona, e não tratando-a da forma caricata que pre-
domina na imaginação das pessoas), esse tipo de pensamento pode 
piorar o preconceito em outras esferas.

Contudo, a opinião pública não pode mudar fatos objetivos, 
e as pesquisas indicam que há efetivamente uma tendência ina-
ta para a orientação sexual (qualquer que seja: hétero, homo, to-
tal flex, assexual etc.). E, ainda que o fator ambiental envolvido 
pareça ter de fato menor peso que o fator genético/congênito, é 
importante que essas variáveis sejam colocadas no debate e nas 
explicações dadas ao público, para evidenciar que nada é preto no 
branco quando falamos dessa espécie muito peculiar de primata 
que nós somos. Isso ajuda a “encaixar” as exceções (ou seja, a mi-
noria da minoria), que ficam de fora numa explicação totalmente 
determinista (e errônea, diga-se de passagem).

A homossexualidade é inerente a uma minoria significativa 
de todas as populações humanas existentes e pretéritas, e segu-
ramente as futuras também. Não é algo contra o qual possamos 
lutar, e, dada a ausência de malefícios para os demais indivíduos 
da sociedade, acreditamos que não seja algo contra o qual deva-
mos lutar. A ciência tem feito grandes progressos no processo de 
entender esse fenômeno riquíssimo que é a sexualidade huma-
na e seus usos como formadora e mantenedora de laços sociais. 
Resta a uma parte da sociedade entender que não é justo penali-
zar inocentes por crimes inexistentes. A ciência, hoje, sabe que 
orientação sexual não pode ser ensinada. Mas o ódio pode. E o 
respeito também.
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