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SEXUALIDADE: 

PORQUE MINHA ORIENTAÇÃO TE INCOMODA? 

 

Marcio Garrit
1
 

 

 Não é novidade para ninguém que o sexo é algo extremamente polêmico há muito 

tempo.  É só tocar nesse assunto que a maioria das pessoas se sente desconfortável ou 

simplesmente encara como algo literalmente proibido.  O corpo precisa ser cerceado por 

outros poderes para que assim o sujeito se sinta aprisionado e produza para outros interesses.  

Foucault em sua obra: A historia da sexualidade vol.I, explica bem o papel do estado e da 

igreja no domínio do corpo do indivíduo.  São instituições que legislam, patologizam, 

esquematizam, ajustam, demonizam e coordenam o corpo e o sexo: faça desse jeito, dessa 

forma e quando eu mandar, se fugir disso você será taxado de doente, criminoso ou ficará a 

margem.  Esse trabalho de doutrinação é centenário, e em nossa sociedade ocidental ele 

cumpriu muito bem sua missão. 

 Percebe-se que uma das coisas mais covardes que o discurso atual possa produzir 

contra a sexualidade humana é limitá-la ao biológico, excluindo as possibilidades culturais e 

não aceitar qualquer orientação além da heteronormativa.  Isso é tão forte na sociedade que 

não podemos esquecer o espetáculo ridículo de agressão a Judith Butler no aeroporto de 

congonhas em São Paulo
2
 e das expressões infelizes da então ministra Damares

3
, ao dizer que 

na “nova era” menino veste azul e menina rosa.  Diz isso de forma extremamente feliz ao 

ponto de ficar dando pulinhos ao final da frase. 
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 Se Deus existe e fez o homem e mulher a sua semelhança, porque teria criado e 

genitálias e cópula de forma maligna e nefasta?  Umas poucas linhas a mais sobre esse 

raciocínio e veríamos que não há lógica em todo esse frisson.  O que há, é a necessidade de 

reprimir o desejo e fazer com que o sujeito procure outra forma de pseudo satisfação em seu 

lugar: comprando, se “espiritualizando”, deprimindo, se isolando, se tornando violento e 

invejando o outro.  Pois, já que não posso ser, terei inveja desse outro que eu acho que é. 

 Vivemos em uma sociedade de projeções, de imagens falsas e hipocrisias que geram 

lucros e seguidores fanáticos de qualquer ideologia.  Uma sociedade que executa com 

precisão tudo que Freud escreveu há mais de um século (convido a todos para conhecerem 

seu trabalho
4
), ou seja, uma sociedade que reprime seus desejos em troca de tentar conviver 

em uma sociedade que não pode mais ser chamada assim. 
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