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RESUMO 

 

Este trabalho analisa as principais representações de gênero e sexualidade presentes nas 

quatro edições da coleção Sexos, da revista Mente Cérebro, publicadas entre setembro e 

dezembro de 2008. Busca-se identificar as abordagens empregadas nessas 

representações, classificando-as entre essencialistas e construcionistas. Levantam-se as 

principais áreas de conhecimento a que pertencem os autores dos textos da coleção, com a 

finalidade de perceber se há predominância de algumas áreas de conhecimento em detrimento 

de outras. Utiliza-se o conceito de gênero como uma categoria analítica que permite 

compreender as relações de poder que estão além da relação entre os sexos, contribuindo 

para organizar a realidade social. Discute-se a teoria construcionista crítica, o conceito de 

gênero, a história da sexualidade e do conhecimento sobre sexo, a história do pensamento 

científico e, por fim, a divulgação e o jornalismo científico enquanto produtores e 

disseminadores de conhecimento. Através da Análise de Conteúdo, analisam-se 93 trechos de 

artigos e boxes da coleção. Conclui-se pela coexistência tanto de discursos essencialistas 

quanto construcionistas, com predominância, no entanto, das representações hegemônicas de 

gênero e das abordagens essencialistas, que atribuem as diferenças entre homens e mulheres, 

bem como os comportamentos, os desejos e as práticas sexuais, a fatores biológicos ou 

psíquicos. 

Palavras-chave: gênero; sexualidade; ciência; divulgação científica; jornalismo científico. 

  



ABSTRACT 

 

This work analyzes the main gender and sexuality representations presents in the four editions 

of Sexos collection, published by Mente e Cérebro magazine between September and 

December 2008. It seeks to identify the explanations employed in these representations, 

classifying them among essentialists and constructionists. It surveys the main areas of 

knowledge which the authors of the collection belong, in order to see if there is a 

predominance of some areas of knowledge over others. It uses the concept of gender as an 

analytical category that allows to understand the power relations between the sexes, helping to 

organize the social reality. It discusses the critical constructionist theory, the concept of 

gender, the history of sexuality and knowledge about sex, history of scientific thought and, 

finally, the dissemination and the scientific journalism as producers and disseminators of 

knowledge. Content Analysis was used for analyzing 93 excerpts from texts of collection. The 

results allow to conclude that coexist essentialist and constructionist discourses, with 

predominance, however, of the hegemonic representations of gender and essentialist 

approaches, that attribute the differences between men and women, as well as behaviors, 

desires and sexual practices, to biological or psychological factors. 

Key-words: gender; sexuality; science; scientific divulgation; scientific journalism.  
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O presente trabalho foi concebido a partir de algumas inquietações diante de notícias 

veiculadas nos meios de comunicação brasileiros sobre questões relacionadas a 

comportamentos e papéis sociais desempenhados por homens e mulheres. Enquanto receptora 

desses conteúdos, eu percebia, em muitos deles, a ideia da existência de diferenças essenciais 

entre homens e mulheres que explicariam os diferentes papéis sociais desempenhados pelos 

dois sexos, bem como a assimetria entre ambos. Enquanto alguns papéis são tidos como 

naturais ou normais, outros são estranhados e por vezes vistos como desviantes ou anormais. 

Esses estranhamentos são ainda mais visíveis em notícias sobre práticas e comportamentos 

sexuais e afetivos.  

Muitas dessas notícias adotam uma abordagem próxima a de uma perspectiva 

essencialista, comumente utilizada nas ciências psicomédicas e biológicas, embora também 

esteja presente nas ciências humanas. Tal perspectiva supõe que existam diferenças na 

natureza biológica e psíquica do homem e da mulher que definem os diferentes 

comportamentos, papéis e até mesmo sentimentos vividos por ambos. Algumas dessas 

abordagens admitem que a cultura também exerça influência nessas formas de “ser” homem 

ou de “ser” mulher, no entanto, isso nem sempre é explicado. Assim, muitos papéis sociais, 

como a maternidade, por exemplo, são mostrados como sendo um dom nato, algo essencial da 

natureza da mulher, o que ajuda a construir e a reproduzir alguns mitos, como o do “amor 

incondicional de mãe”, a “vocação natural para a maternidade”, “a sensibilidade feminina”, 

etc. Da mesma forma, o papel de provedor, de sujeito ativo que deve trabalhar e buscar o 

sustento da família e assumir o “comando” do lar, é reforçado e naturalizado como sendo 

característico do homem. 

A partir dessas observações, constatei que a maioria das fontes consultadas nessas 

matérias de comportamento era proveniente da área da saúde – principalmente da psicologia, 

psiquiatria e outras subáreas da medicina – e, algumas vezes, da área jurídica – especialmente 

naquelas notícias que pautavam assuntos referentes a questões familiares ou a condutas 

tipificadas como crimes. Por outro lado, era quase inexistente o uso de fontes provenientes 

das áreas das ciências humanas, como sociologia, antropologia ou história. Ao contrário das 

áreas médicas e biológicas, essas disciplinas costumam se aproximar de uma perspectiva 

construcionista, como a que adoto no presente estudo, a qual entende que é no âmbito da 

cultura que são produzidas grande parte das diferenças entre homens e mulheres. Acredita-se, 

1 INTRODUÇÃO 
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assim, que é através da cultura que se estabelece uma matriz normativa que define que 

determinadas características pertencem a um ou a outro sexo, de forma a diferenciar o 

feminino e o masculino. Essa matriz normativa se constitui a partir de uma série de 

conhecimentos do senso comum sobre o que é ser homem ou mulher, que se constituem em 

representações de gênero que atravessam e organizam o corpo social através de instituições, 

símbolos, normas, conhecimentos, doutrinas, etc. Essas representações ajudam a estruturar a 

sociedade, fazendo com que quase tudo seja associado ao masculino ou ao feminino, sendo 

percebido e valorado de maneira diferente com base nessa distinção, o que acaba produzindo 

uma série de desigualdades expressas em marcadores de gênero, interseccionado a outros, tais 

como classe, raça, geração, sexualidade, etc.  

No entanto, na medida em que o gênero se constitui em um dos elementos que 

organiza a estrutura social, consequentemente ele também organiza o próprio conhecimento 

científico, influenciando a forma como este vê e interpreta o sexo biológico. A partir da 

leitura de teóricas como Scott (1995), Nicholson (2000) e Fausto-Sterling (2001), 

compreende-se que as noções de sexo e gênero não podem ser vistas de um ponto de vista 

dualístico, como se fossem “coisas” estritamente separadas e situadas em pólos opostos – a 

primeira pertencendo à ordem do “natural”, do biológico ou do real, e a segunda à ordem do 

construído. Segundo a perspectiva teórica das referidas autoras, as construções sociais e 

culturais de gênero acabam por definir a maneira como a própria ciência diferencia os corpos 

e confere significado a essas diferenças. Ou seja, as representações sociais de gênero orientam 

a forma com que a ciência olha os corpos e os classifica como sendo dotados de sexo e 

sexualidade. 

Autores como Laqueur (2001) vêm mostrando há algumas décadas que a distinção 

sexual entre homens e mulheres não é uma constante na história do conhecimento. O referido 

autor mostra que foi a partir do século XVIII que as narrativas científicas se voltaram para 

uma intensa busca por diferenças anatômicas e funcionais nos corpos de homens e mulheres. 

Criou-se, a partir daí, a ideia de oposição entre os dois sexos; e todas as distinções na vida 

política, econômica e cultural de homens e mulheres passaram a ser explicadas com base 

nessas diferenças – reforçanco, assim, a perspectiva do essencialismo. Foi nesse mesmo 

período que acontece o que Foucault (2011) denomina “explosão discursiva da sexualidade”, 

a qual consiste em uma série de aparelhos e/ou tecnologias de saber e poder, como a 

medicina, a psiquiatria, a pedagogia, o aparato jurídico-policial, etc., que buscou “dominar” o 

sexo através do conhecimento sobre ele. 
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Partindo dessas apreciações, é possível pensar sobre como alguns saberes sobre o sexo 

podem ser privilegiados e legitimados nos discursos de divulgação científica e de jornalístico 

científico. Ao dar voz a especialistas de determinadas áreas do conhecimento e silenciar 

outros de áreas distintas, pode haver a legitimação de algumas concepções de gênero e de 

alguns entendimentos sobre a sexualidade em detrimento de outros. Tal escolha acaba por 

determinar quais saberes serão popularizados e compartilhados com o público leigo, e quais 

ficarão restritos a um ambiente acadêmico e científico. A partir da compreensão dos meios de 

comunicação – e em especial do jornalismo – como um lugar de produção de valores e 

conhecimentos e um importante instrumento de reprodução ou modificação de determinados 

padrões culturais, acredito ser de extrema importância entender como a articulação entre 

divulgação científica, jornalismo e conhecimento podem ajudar a consolidar determinadas 

representações sociais de gênero hegemonicamente construídas ou colaborar para que novas 

concepções sejam partilhadas e reconhecidas pelo grande público.  

 Posto isso, suponho que analisar revistas voltadas para a área científica ou que se 

definam como “revistas de conhecimento” pode ser bastante revelador no sentido de obter 

algumas pistas sobre o que é, afinal, considerado ciência e conhecimento nesses meios de 

comunicação, e, mais especificamente, quais são os saberes legitimados na abordagem sobre 

gênero e sexualidade. Sendo assim, optei por analisar os artigos e boxes publicados em uma 

coleção especial da revista Mente e Cérebro. A coleção Sexos – a trama da vida, como 

aparece intitulada na loja virtual da Duetto Editorial1, é dividida em quatro edições, 

publicadas entre setembro e dezembro de 2008, que, segundo o referido site, apresentam 

“múltiplos olhares sobre a sexualidade humana, nos aspectos neurobiológico, evolutivo, 

subjetivo, antropológico e sociocultural”. A proposta de abranger perspectivas diferentes 

sobre a sexualidade, que geralmente é vista a partir da área psicomédica, pareceu-me bastante 

interessante para poder entender de que forma diferentes saberes sobre os comportamentos e 

práticas sexuais são articulados pelos meios de divulgação científica e de jornalismo 

científico, uma vez que esses saberes muitas vezes configuram posicionamentos teóricos – e 

até mesmo políticos – antagônicos. 

Ao pesquisar no Portal de Periódicos da CAPES2 as palavras “divulgação”, 

“científica” e “sexualidade”, constatei que, dentre os 26 resultados encontrados, nenhum tinha 

como objeto revistas de divulgação científica ou de jornalismo científico. Alguns dos artigos 

                                                           
1
 Disponível em: <https://www.lojaduetto.com.br/produtos/?idproduto=915&action=info> Acesso em março de 

2012. 
2 Pesquisas realizadas em junho de 2012. 
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tratavam de notícias sobre ciência, publicadas em jornais diários, e outros remetiam a outros 

temas e objetos de pesquisa, como representações sobre sexualidade em revistas femininas, 

por exemplo. Nenhum artigo ou periódico, portanto, referia-se precisamente à relação entre 

divulgação científica e representações de gênero e sexualidade. Ao pesquisar as palavras 

“divulgação”, “científica” e “gênero” obtive 75 resultados. Destes, nove faziam referência a 

gênero no sentido de gênero literário ou discursivo e cinco tratavam de gênero e ciência, sem 

que houvesse uma relação direta com o tema divulgação científica. Três artigos tinham como 

objeto revistas de divulgação científica, porém sem relação com gênero, outros dois tratavam 

sobre representações de gênero em revistas jornalísticas femininas e um sobre notícias de 

ciência em jornais diários. Os 55 artigos restantes eram sobre diversos assuntos relativos à 

ciência e produção científica. 

Outra pesquisa, realizada no mesmo portal de periódicos3, revelou não haver nenhuma 

publicação “linkada” a termos como “jornalismo” e “sexo” e “jornalismo” e “sexualidade”. 

Os resultados para “jornalismo” e “ciência”, “jornalismo” e “científico” e “jornalismo” e 

“conhecimento”, que foram, respectivamente, 13, 12 e 6 registros, muitos deles repetidos, não 

apresentaram nenhuma referência a gênero, sexo ou sexualidade, e nenhum registro de 

publicação tinha como temática a relação entre as diversas áreas do conhecimento e o 

jornalismo, muito menos entre o conhecimento sobre sexo e jornalismo científico. Sendo 

assim, acredito que esta é uma discussão relevante que pode vir a contribuir para o campo de 

pesquisa em estudos de gênero, sexualidade e ciência, mais especificamente na relação entre 

gênero, sexualidade, divulgação científica e jornalismo científico.  

Portanto, o objetivo principal do presente trabalho é analisar os conteúdos sobre 

sexualidade nas quatro edições especiais da coleção Sexos, da revista Mente e Cerébro, 

buscando compreender quais as representações sociais de gênero e sexualidade se fazem 

presentes e quais são os saberes privilegiados nesses discursos. Como objetivos específicos, 

estão: 1) identificar as concepções de gênero presentes nos discursos analisados; 2) distinguir 

as abordagens sobre comportamentos e práticas sexuais; 3) identificar as áreas de 

conhecimento a que pertencem os autores dos textos a serem analisados e se há prevalência de 

alguma(s) área(s) em detrimento de outra(s); e 4) refletir sobre o papel dos meios de 

comunicação e em especial das revistas de divulgação científica e de jornalismo científico 

enquanto produtores e, por vezes, reprodutores de sentidos e como legitimadores de algumas 

“verdades” sobre a sexualidade produzidas por determinadas áreas do conhecimento. 

                                                           
3 Pesquisas realizadas em março de 2012. 
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Para alcançar tais objetivos, as metodologias utilizadas são pesquisa bibliográfica e 

pesquisa documental, e o método empregado é Análise de Conteúdo. A pesquisa bibliográfica 

é utilizada para revisar a teoria construcionista crítica, os estudos de gênero, a história da 

sexualidade, a história do pensamento científico e da divulgação científica e as teorias 

construcionistas do jornalismo, a fim de problematizar as diferenças entre divulgação 

científica e jornalismo científico e discutir o papel dessas duas atividades enquanto produtoras 

e disseminadoras de conhecimento, tendo um papel importante na socialização de saberes. Já 

a pesquisa documental através da Análise de Conteúdo permite o levantamento das diferentes 

abordagens sobre características, comportamentos e papéis de gênero e/ou sobre desejos, 

práticas e comportamentos sexuais, com a finalidade de identificar abordagens que se 

aproximam de uma perspectiva essencialista, atribuindo as diferenças de comportamentos e 

características entre homens e mulheres a fatores relacionados à biologia – aí inclusa a 

fisiologia e as estruturas corporais, hormonais e genéticas – ou a fatores intrapsíquicos, ou 

ainda abordagens que se aproximam do construcionismo, conferindo às construções sociais, 

históricas e culturais as explicações dessas diferenças. A mesma metodologia permite ainda 

levantar o número de autores e as áreas a que pertencem para problematizar de que forma a 

presença de autores de determinadas áreas do conhecimento pode estar relacionada com a 

incidência de abordagens essencialistas ou construcionistas.  

A monografia está estruturada em cinco partes. No segundo capítulo, é feita uma 

contextualização sobre as perspectivas teóricas as quais me filio, perspectivas essas que 

constituem as “lentes” pelas quais o conceito de gênero é utilizado – enquanto uma categoria 

de análise que, entre outras coisas, busca compreender as formas pelas quais o masculino e o 

feminino são valorados e hierarquizados. Nesse mesmo capítulo, há uma revisão bibliográfica 

de parte dos autores que escreveram sobre a história do conhecimento sexual e dos discursos 

científicos sobre as diferenças entre os sexos, no intuito de mostrar como a forma de ver e 

entender as diferenças varia conforme períodos e contextos históricos e sociais, e como a 

ciência constitui-se em um importante espaço de poder e saber em que são criadas e 

legitimadas muitas das representações hegemônicas de gênero. O terceiro capítulo traz uma 

breve contextualização da história da ciência e da divulgação científica, a fim de discutir o 

papel da ciência como importante referencial de valores e formas de compreender o mundo 

para a sociedade ocidental moderna, mostrando a importância da divulgação científica e do 

jornalismo científico como estratégias de socialização e de legitimação desses valores e do 

próprio saber científico. No quarto capítulo estão a apresentação do objeto empírico da 

pesquisa, a metodologia, a descrição dos procedimentos utilizados na análise do corpus do 



14 
 

trabalho e, finalmente, a análise desse corpus. Por fim, nas considerações finais é feita uma 

reflexão sobre as principais conclusões a que o presente trabalho me permitiu chegar a partir 

da análise e do referencial teórico utilizado ao longo da pesquisa.  
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Neste capítulo, são apresentados os referenciais teóricos do presente trabalho, 

explicando no que consiste a teoria construcionista crítica e as perspectivas teóricas que 

entendem gênero como uma categoria de análise e como um conjunto de representações, 

símbolos, normas, etc., que ajuda a constituir a realidade social, dotando-a de sentido a partir 

da distinção entre masculino e feminino. A partir disso, discorre-se sobre a história do 

conhecimento sexual nas sociedades ocidentais e problematiza-se a maneira como o 

conhecimento científico muitas vezes esteve associado à produção e legitimação de uma série 

de hierarquias e desigualdades relativas a gênero, raça, etnia, etc., contribuindo para a criação 

de divisões dualísticas entre práticas e comportamentos considerados “normais” ou 

“anormais”, “certos” ou “errados”, “saudáveis” ou “doentes”.  

 

2.1 A realidade social como construção 

 

Uma série de mudanças econômicas e sociais ocorridas entre o século XVI e XVIII 

impulsionou novas formas de compreender a realidade humana e a sociedade no chamado 

“mundo ocidental”. O declínio da hegemonia da igreja católica a partir da reforma protestante, 

o desenvolvimento do capitalismo mercantil e a consequente laicização dos Estados abriram 

caminho para uma revolução intelectual e científica que rearticulou antigas questões sobre a 

realidade e a natureza humana. A ideia da realidade como uma estrutura objetiva e 

independente da compreensão humana – bastante difundida na Grécia e na Idade Média – foi 

resgatada em um novo sistema de pensamento que tinha como principais pressupostos 

epistemológicos o objetivismo e o racionalismo (JAGGAR e BORDO, 1997).  

Nesse sistema, o mundo real é completamente acessível ao entendimento do ser 

humano, de forma que caberia a nós, enquanto humanos, conhecê-lo a partir de uma visão 

racional, neutra e objetiva, independentemente da nossa cultura, classe, raça ou sexo 

(JAGGAR e BORDO, 1997). Essa forma de pensamento predominou até o século XX – e 

talvez persista até hoje – nos meios científicos, de forma que os pressupostos de grande parte 

das ciências – principalmente das áreas exatas e da saúde – se baseiam nesses ideais de 

neutralidade e objetividade. Há pelo menos 50 anos, contudo, uma série de autores – 

principalmente das ciências humanas – vêm questionando esses ideais, assinalando, pelo 

contrário, que toda a realidade social – e, portanto, também o conhecimento científico – é 

2 GÊNERO, SEXUALIDADE E CONHECIMENTO 



16 
 

produto de uma construção histórica e social, produzido por indivíduos dotados de 

subjetividade, que a constroem a partir das suas perspectivas e das suas “localizações” 

enquanto sujeitos. 

Embora essa perspectiva do construcionismo social tenha sido bem aceita em grande 

parte das ciências humanas, parece ainda resistir, nelas e em outras áreas do saber, uma 

maneira de compreender a ciência como um conhecimento neutro e objetivo, guiado 

unicamente pela razão, independentemente da localização histórica e cultural dos sujeitos que 

a produzem. Nega-se, assim, o caráter contextual do conhecimento, de forma que muitos dos 

saberes que circulam na sociedade aparecem como se sempre tivessem existido da forma 

como nós os conhecemos hoje. Suponho, portanto, que as crenças e conceitos sobre gênero, 

sexo e sexualidade presentes na ciência e no senso comum sejam um grande exemplo dessa 

institucionalização e assimilação de conhecimentos, uma vez que chegamos a perder de vista 

seu caráter histórico e situacional.  

Autores como Laqueur (2001) e Foucault (2011) há algum tempo vêm demonstrando 

que é impossível pensar os conhecimentos e as atitudes em relação ao sexo longe dos seus 

contextos históricos específicos. Segundo eles, existe uma variação na forma e no conteúdo de 

tais conhecimentos e na própria importância conferida à sexualidade de acordo com 

momentos e necessidades culturais particulares. O grande exemplo disso é o fato de que foi 

somente a partir do século XVII que houve uma preocupação em produzir uma série de 

dispositivos de saber e poder, como a medicina, a psicologia, a psiquiatria e o aparelho 

jurídico-policial, para “explorar” o sexo, constituindo, assim, um corpo de conhecimentos 

sobre as práticas e relações sexuais (FOUCAULT, 2011). 

A própria compreensão da existência de dois sexos biológicos começa a ganhar 

importância apenas nesse momento histórico, segundo Laqueur (2001). Até então, o que hoje 

entendemos como sendo dois sexos – feminino e masculino – era visto como a variação de 

apenas um. Homens e mulheres tinham, nessa perspectiva, a mesma genitália, com a diferença 

de que a do homem era externa e a da mulher, interna. Existia, portanto, uma relação 

hierárquica, uma vez que a genitália masculina era tida como mais desenvolvida, sendo o 

homem considerado um ser mais “perfeito” do que a mulher. 

A partir do século XVIII iniciou-se, então, uma intensa busca pela identificação de 

diferenças fundamentais na estrutura corporal e mental de homens e mulheres. Houve, a partir 

daí, a investida de um grande número de especialistas em “descobrir” as diferenças básicas 

entre os dois sexos – diferenças essas que iam das estruturas e funções dos corpos até os 

traços de comportamento. Segundo Laqueur (2001, p. 17), passou-se a entender que “não só 
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os sexos são diferentes, como são diferentes em todo aspecto concebível do corpo e da alma, 

em todo aspecto físico e moral”. Como consequência, todas as distinções na vida política, 

econômica e cultural de homens e mulheres passaram a ser explicadas com base nesses 

“fatos”. A biologia do corpo – “estável, não histórico e sexuado” (LAQUEUR, 2001, p.18) – 

passou a ser vista como a base da ordem social e, portanto, a “justificativa” dos diferentes 

papéis assumidos por homens e mulheres na sociedade.  

Essa perspectiva coincide com o que hoje entendemos como determinismo ou 

essencialismo biológico, que nada mais é do que uma forma de compreender certas constantes 

sociais como sendo decorrentes de constantes da natureza. Tal entendimento reúne uma série 

de explicações biológicas para a personalidade e o comportamento dos seres humanos, 

admitindo que existam características essenciais a cada sexo. Assim, atributos como 

objetividade, atividade, racionalidade, força, etc., são associados ao que muitos deterministas 

chamam de “natureza masculina”, enquanto a suposta “natureza feminina” reuniria 

características opostas, como subjetividade, passividade, emotividade, fraqueza, delicadeza, 

etc.  

O determinismo biológico passou a imperar na ciência ocidental de tal maneira que até 

hoje é acionado em um grande número de pesquisas científicas, principalmente na área 

médica e biológica. Estes estudos buscam “mapear” as diferenças entre homens e mulheres 

com base em estruturas neurológicas, hormonais, genéticas, etc., partindo da suposição de que 

exista uma série de padrões na estrutura e no funcionamento dos corpos masculinos e 

femininos que explicaria as diferenças comportamentais entre os dois sexos (ROHDEN, 

2010). Grande parte dessas pesquisas é difundida no meio científico e fora dele através de 

revistas de divulgação científica, publicações jornalísticas, livros didáticos, etc., que acabam 

por assinalar e legitimar a perspectiva determinista. 

A disseminação de tal perspectiva é tão significativa que é difícil hoje não percebê-la 

em uma série de práticas e discursos presentes no senso comum. No campo do consumo, por 

exemplo, é evidente a diferenciação de produtos voltados para homens e mulheres com base 

em uma suposta “natureza” do comportamento masculino e feminino. Os produtos voltados 

para crianças carregam essa distinção de forma ainda mais evidente, uma vez que enquanto os 

brinquedos de meninas são bonecas, panelinhas, produtos de beleza, os de meninos são super 

heróis, carros, armas, etc. Subsiste aí a noção de que há “algo” na natureza de homens e 

mulheres que faz com que estes tenham vocações e características inatas: a maternidade e o 

cuidado para a mulher, a força e a competitividade para o homem, entre muitas outras 
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características tidas como femininas ou masculinas implícitas em uma grande quantidade de 

outros produtos e discursos. 

Acredito, contudo, que essas diferenças não são essenciais, “dadas” pela natureza de 

homens e mulheres. Pelo contrário, existe uma série de explicações sociais e culturais para 

que homens e mulheres assumam diferentes papéis e comportamentos nas sociedades 

humanas. Grande parte dessas explicações vem sendo produzida por autores adeptos da já 

citada perspectiva construcionista, da qual a presente pesquisa se aproxima. Essa abordagem, 

e mais especificamente a teoria construcionista crítica, é o “resultado de sínteses, 

composições [e] mestiçagens” de diversas elaborações teóricas, constituindo um modo de 

pensar teórico-filosófico-científico que compreende a realidade social como uma construção 

(SOUSA FILHO, 2007, p.6). 

 Segundo Sousa Filho (2007), a teoria construcionista de extração crítica admite que a 

diversidade de práticas, conhecimentos e valores presentes nas sociedades humanas é 

construída por sujeitos e instituições que atuam nas diferentes culturas que compõem essas 

sociedades. Assim, tudo aquilo que constitui a realidade social é resultado da ação de seres 

humanos localizados em determinados contextos históricos e culturais específicos. Em outros 

termos, o mundo humano-social é produto de uma série de construções humanas, históricas e 

culturais. 

Dessa forma, não existe uma característica essencial aos seres humanos, em sua 

constituição biológica e/ou psíquica, que explique os seus comportamentos em diferentes 

grupos sociais. As categorias fundamentais e as lógicas de funcionamento das sociedades – 

seus hábitos, conhecimentos, classificações, valorações, percepções de mundo, etc. – não 

seguem uma racionalidade biológica; elas são “simplesmente” produzidas (ou criadas, 

inventadas, etc.) pelas culturas subjacentes àquelas sociedades (LARAIA, 2009). No entanto, 

ao mesmo tempo em que o ser humano produz a realidade social, ele é produzido por ela, em 

uma constante relação dialética. Tal relação foi assinalada por Berger e Luckmann (1985, p. 

87) em uma das obras fundadoras do construcionismo social, A construção social da 

realidade, na qual afirmam que o ser humano, enquanto produtor, e o mundo social, produto 

dele, “atuam reciprocamente um sobre o outro”, sendo “a sociedade um produto humano” e 

“o homem um produto social”.  

Portanto, a distinção entre homens e mulheres e a atribuição de papéis decorrente 

dessa suposta diferença são constantemente produzidas e atualizadas na cultura que constitui 

determinada realidade social. Assim, os sujeitos não nascem homens e mulheres “sabendo” 

que têm diferentes papéis, mas aprendem essas diferenças através de um complexo processo 
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de socialização pelo qual adquirem cultura. É, portanto, a partir da aprendizagem de um 

determinado sistema simbólico que apreendemos o que é ser humano, bem como o que é ser 

homem e mulher e tudo mais que nos distingue de acordo com este e outros marcadores 

sociais, tais como raça, classe social, sexualidade, geração, etc. 

É evidente, contudo, que não temos consciência do caráter construído – e, 

consequentemente, contextual – da realidade social que vivemos, tendendo a enxergá-la como 

sendo a realidade – única, absoluta, natural e imutável. Esta parece, para nós, tão ordenada e 

dotada de sentido que a enxergamos como sendo a única realidade possível. Assim, os 

conhecimentos do senso comum, partilhados com os outros nas rotinas normais da vida 

cotidiana e que ajudam a dar sentido a essa realidade social, aparecem igualmente como sendo 

naturais e imutáveis. Para entender como essa naturalização da realidade opera, é de grande 

valor a distinção estabelecida por Sousa Filho entre realidade e real: 

Se por realidade entendemos a dimensão vivida do mundo humano prático 
ou mesmo ideal, nas atividades diárias e rotineiras, sempre no presente, 
sempre repetitiva, através das instituições e relações sociais, e também como 
aquela que todas as sociedades transformam num dado universal, necessário, 
inevitável, imutável, por sua vez, o real deve ser entendido como o lastro 
sobre o qual a realidade se estrutura, como uma dimensão que, ultrapassando 
a realidade imediata, contendo outras possibilidades de realidade, dados 
disponíveis não utilizados, alternativas, variantes, configura-se como o 
ilimitado, constitui-se em uma potência (SOUSA FILHO, 2007, p. 17). 

A realidade corresponde, então, a apenas uma possibilidade dentre a gama infinita de 

possíveis arranjos sociais e simbólicos disponíveis sobre o real. Contudo, ela aparece como 

sendo o real per se, uma vez que é institucionalizada e fixada socialmente através de uma 

série de práticas, normas, crenças, valores, etc. que são representados como sendo naturais, 

universais e necessários. Nesse processo de institucionalização e naturalização, a linguagem 

assume uma importância crucial, uma vez que é através dela que são estabelecidas relações 

entre diferentes zonas dentro da realidade, as integrando em uma “totalidade” dotada de 

sentido (BERGER E LUCKMANN, 1985, p. 59). Assim, a linguagem confere sentidos a 

objetos, dados e corpos, de forma a relacioná-los entre si e situá-los em um sistema simbólico 

específico. Essas significações são reiteradas por uma série de práticas, discursos e normas, 

que ajudam a constituir a realidade tal como ela se apresenta para nós. 

Berger e Luckmann (1985), ao utilizarem a expressão “vida cotidiana” em sentido 

semelhante ao de realidade afirmam que essa é “sobretudo a vida com a linguagem [...] de que 

participo com meus semelhantes” (BERGER e LUCKMANN, 1985, p. 57). É na vida 
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cotidiana, portanto, que é estabelecida uma série de significados ordenados e coerentes que 

dão sentido ao mundo em que vivo. A realidade, assim, não necessita ser comprovada, 

verificada. Ela “está simplesmente aí, como facticidade evidente por si mesma e 

compulsória”, pois “embora seja capaz de empenhar-me em dúvida a respeito da realidade 

dela, sou obrigado a suspender esta dúvida ao existir rotineiramente na vida cotidiana” 

(BERGER e LUCKMANN, 1985, p. 41).  

A realidade social – ou a vida cotidiana – é, então, institucionalizada no plano 

simbólico, uma vez que é através deste que os acontecimentos, crenças e ritos que a 

constituem são dotados de sentido e organizados em um sistema coerente de significados. 

Para Sousa Filho (2007), o simbólico tem ainda o poder de fazer com que essa realidade 

pareça “algo diferente de uma construção humana e histórica, como se fosse um fato da 

natureza, resultado de leis cósmicas ou manifestação de vontades divinas, realidade eterna, 

necessária, imutável” (SOUSA FILHO, 2007, p.20).  

Essa noção se aproxima do conceito de reificação adotado por Berger e Luckmann 

(1985). Para esses autores, a reificação corresponde a um processo através do qual o ser 

humano perde a noção da realidade como sendo um produto seu, apreendendo-a como um 

fato natural ou divino. O ser humano é, assim, “capaz de esquecer sua própria autoria do 

mundo humano” (BERGER e LUCKMANN, 1985, pp. 122-123). Essa noção do caráter 

reificado da realidade social é de grande valia para entender de que forma compreendemos as 

noções de gênero, especialmente se considerarmos as construções produzidas historicamente 

pelas instâncias de poder e de saber que se constituíram hegemonicamente como verdades e 

que explicam e dão uma conotação determinista às relações e papéis de gênero. As 

concepções que temos acerca daquilo que é feminino e masculino apresentam-se, para nós, 

como conhecimentos dados, naturais, fixos e imutáveis, que conferem sentido e coerência à 

realidade social da qual fazemos parte. Assim, a noção de dois sexos – e a ideia de coerência 

entre sexo e gênero – aparece como sendo algo “normal”, “natural”, ao invés de ser encarado 

como produto humano circunscrito a períodos históricos e contextos culturais específicos.  

Feitas essas considerações, passo agora à análise do conceito de gênero, para 

compreender como este mina esse caráter reificado das nossas crenças sobre os sexos e os 

comportamentos, práticas e papéis sexuais. 
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2.2 Construindo gênero, construindo corpos 

 
Desde a década de 1930, uma série de estudos realizados por sociólogos e 

antropólogos, como a norte-americana Margaret Mead, demonstraram que os diferentes 

papéis atribuídos a homens e mulheres na cultura ocidental não são universais. Observando 

três diferentes sociedades localizadas na Nova Guiné, Mead (2003) constatou que as 

diferenças de comportamento e funções sociais de homens e mulheres refletiam as condições 

culturais das sociedades a que pertenciam, e não aspectos biológicos essenciais. Essa noção 

tornou-se um dos pressupostos básicos do construcionismo social e foi amplamente utilizada 

pelo feminismo, que algumas décadas mais tarde passou a chamar de gênero o grande leque 

de construções que organizam as relações sociais entre os sexos nas diversas culturas. 

Assim, gênero passou a indicar “as origens exclusivamente sociais das identidades 

subjetivas dos homens e das mulheres”, sendo “uma categoria social imposta sobre um corpo 

sexuado” (SCOTT, 1995, p. 75). Ou seja, as diferenças nos papéis assumidos por homens e 

mulheres na vida política, econômica e cultural passaram a ser compreendidas como uma 

questão fundamentalmente social. No entanto, embora essa concepção de gênero, amplamente 

difundida pelo feminismo a partir da década de 1970, tenha permitido pensar o caráter social 

dos papéis atribuídos a homens e mulheres – aparentemente afastando qualquer tipo de 

explicação determinista que se apoiasse em aspectos e “funções” biológicas –, acabou 

colocando gênero e sexo em uma relação dual, binária, estando o primeiro na ordem do 

construído, do social, e o segundo, na ordem do “real” ou do natural.  

Assim, é como se o sexo precedesse o gênero, constituindo uma base biológica sobre a 

qual são construídos os significados culturais. Nessa perspectiva, parte-se do pressuposto de 

que as diferenças biológicas – e especialmente corporais – são percebidas de maneira 

semelhante nas diferentes culturas. A distinção entre corpos masculinos e femininos aparece 

como algo fixo, dado, e o que diferencia as culturas como sendo simplesmente aquilo que é 

construído a partir dessa “constatação” da diferença biológica. Ou seja, ao mesmo tempo “em 

que a influência do biológico está sendo minada, está sendo também invocada”, como observa 

Linda Nicholson (2000, p. 3) em seu artigo Interpretando o gênero. 

Com essa crítica, não se nega, evidentemente, que em grande parte das culturas 

existam diferenciações entre corpos masculinos e femininos. Ao que tudo indica, afirma 

Nicholson (2000), todas as sociedades possuem essa distinção. No entanto, existem diferenças 

“no sentido e na importância atribuídos ao corpo” que “afetam o sentido da distinção 

masculino/feminino” (NICHOLSON, 2000, p. 6). Ou seja, não existem características 
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biológicas interpretadas e valoradas de maneira semelhante em todas as culturas, de forma a 

gerar efeitos similares. Pelo contrário, há uma grande variação histórica e cultural na forma 

pela qual os corpos são interpretados, como demonstra o exemplo já citado da noção de sexo 

único. 

Nesta monografia, adoto então a perspectiva de Goellner (2003), que coloca o corpo 

como sendo mais do que um dado natural, mas como uma construção sobre a qual são 

atribuídas diferentes marcas, sentidos e valores, que variam conforme “tempos, espaços, 

conjunturas econômicas, grupos sociais, étnicos, etc.” (GOELLNER, 2003, p. 28). Assim, o 

corpo não aparece como algo universal, estando, pelo contrário, “suscetível a inúmeras 

intervenções consoante o desenvolvimento científico e tecnologia de cada cultura, bem como 

suas leis, seus códigos morais, as representações que cria sobre os corpos, os discursos que 

sobre ele produz e reproduz” (GOELLNER, 2003, p. 28). Nessa perspectiva teórica, a 

materialidade biológica, embora exista, não ocupa lugar central, de forma a definir o que é um 

corpo. É antes a dimensão cultural, os significados e valores atribuídos aos corpos em 

determinadas culturas, a partir das narrativas associadas a eles, que os definem e produzem tal 

como os enxergamos. 

Autores como a norte-americana Fausto-Sterling afirmam há pelo menos duas décadas 

que “os sinais e funções corporais que definimos como masculinos e femininos já vêm 

misturados em nossas ideias sobre o gênero” (FAUSTO-STERLING, 2001, p.19). Assim, a 

escolha de critérios para determinar o sexo de uma pessoa, e a própria escolha de fazer essa 

determinação, já são decisões sociais contaminadas pelas nossas crenças sobre o masculino e 

o feminino. O que gostaria de propor aqui, portanto, é que as ideias que temos das diferenças 

biológicas entre homens e mulheres – e a própria crença da existência de apenas essas duas 

possibilidades sexuais – são diretamente influenciadas pelas noções de gênero que 

partilhamos socialmente. Dessa forma, podemos afirmar que é o gênero que precede o sexo, e 

não o contrário, como explica a filósofa norte-americana Tina Chanter (2011): 

A lógica é a seguinte: nós postulamos um fundamento ostensivamente 
natural a partir de um ponto de vista já sempre cultural, e depois começamos 
a agir como se ele sempre estivesse lá, como se fosse alguma essência ou 
ideal platônico necessário e imutável, preexistente a nós, eterno em sua 
veracidade. Tal postulação serve a uma variedade de propósitos. Ela nos 
tranqüiliza, faz com que nos sintamos pisando em terreno firme, a terra firme 
que nos segura e nos justifica em nossas crenças peculiares, historicamente 
produzidas e culturais sobre quem somos, sobre quem deveríamos ser e 
quais possibilidades deveriam nos unir (CHANTER, 2011, p. 52). 
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Assim, a própria necessidade de definir o sexo com base em algumas estruturas 

corporais reflete as nossas crenças e expectativas localizadas nos contextos em que vivemos. 

Como já se disse, foi somente a partir do século XVIII que uma série de instrumentos de 

poder e saber se voltou para a apreensão do sexo e para a diferenciação dos corpos masculinos 

e femininos na cultura. O corpo assumiu, então, uma centralidade que nunca havia tido antes, 

passando a ser visto como o detentor de “evidências” sobre a natureza de homens e mulheres, 

como aquele que detém a “verdade” sobre quem somos e quem deveríamos ser. Espera-se, 

assim, que o corpo dite as nossas identidades sexuais e de gênero, informando-nos sobre 

nossas competências e habilidades, a partir da suposição de uma coerência entre as estruturas 

e funções corporais e as práticas e comportamentos sociais. 

Com isso, não apenas se espera que determinadas características corporais expliquem 

os comportamentos adotados por homens e mulheres, como se cria, a partir de algumas dessas 

características, uma série de expectativas para ambos os sexos. Para entender essa lógica, 

basta pensarmos na importância que hoje tem uma ecografia para saber o sexo de um bebê. 

Dependendo da informação contida na imagem interpretada sempre – e obrigatoriamente – 

por um médico, assumem-se diferentes perspectivas e comportamentos por parte de mães, 

pais, avós, irmãos, etc.  

Supõe-se, então, que exista a necessidade de situar o indivíduo em uma das duas 

“únicas” possibilidades corporais, como se, através disso, pudéssemos ter certeza do que 

esperar em termos de comportamentos, práticas e papéis que este deve assumir.  Acredita-se, 

assim, que exista uma coerência entre o sexo, o gênero e a própria identidade sexual do 

sujeito, de forma que não se cogite que este se situe fora dessa regra. Essa normatização é o 

que a filósofa norte-americana Judith Butler denomina heteronormatividade, termo explicado 

por Veiga (2010): 

No ocidente, o padrão social predominante parte do pressuposto de que os 
sujeitos nascem homens ou mulheres – e com isso têm seus gêneros 
orientados respectivamente para seus atributos equivalentes (homens/fortes, 
mulheres/sensíveis, por exemplo) – e são, essencialmente, heterossexuais. A 
partir dessas primeiras “certezas”, construídas como inatas, as conformações 
das relações se forjam e se estabelecem como um padrão que prevê, entre 
outras coisas, relações afetivas e sexuais entre sexos diferentes (e com 
funções sexuais e sociais distintas), sustentadas em relações conjugais 
formais (civis e religiosas) e monogâmicas, com objetivos procriativos e de 
constituição de parentescos baseados em laços de sangue. A esse padrão, 
alguns estudiosos têm chamado de heteronormatividade, cuja base fundadora 
é a heterossexualidade compulsória (VEIGA, 2010, pp. 52-53). 
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Dessa forma, todos aqueles que fogem da referida matriz normativa são tidos como 

“desviantes” ou “anormais”. A patologização de identidades homossexuais e transexuais, 

ainda presente em muitos países4, é um exemplo da dificuldade em aceitar que não existe essa 

suposta coerência entre o sexo, o gênero e a identidade sexual. Porém, mais do que a 

incoerência entre esses três atributos, a indefinição de um deles parece causar um 

estranhamento ainda maior. A imprecisão do sexo biológico em bebês intersexuados, por 

exemplo, resulta em uma tentativa apressada de normalização. Médicos, investidos do seu 

poder de intervir nos corpos, estabelecem – por critérios não muito claros – a qual dos dois 

sexos “possíveis” uma criança irá pertencer. Assim, segundo Fausto-Sterling (2001, p. 27), “o 

conhecimento desenvolvido pelas disciplinas médicas dá aos médicos o poder de sustentarem 

uma mitologia do normal, alterando o corpo intersexual para ajustá-lo, tanto quanto possível, 

a um dos dois escaninhos”. 

Weeks (2010) e Louro (2010) defendem, contudo, que essa tentativa de fixar uma 

verdade a partir do corpo se deve justamente à incapacidade de determinar e explicar com 

precisão a diversidade de papéis e condutas adotados por meninas e meninos ou mulheres e 

homens. Além da suposta coerência entre o sexo, o gênero e a identidade sexual se mostrar 

ilusória, o comportamento e o próprio corpo não são constantes, imutáveis. Como afirma 

Louro (2010, p.14), o corpo “se altera com o tempo, com a doença, com mudanças de hábitos 

alimentares e de vida, com possibilidades distintas de prazer ou com novas formas de 

intervenção médica e tecnológica”. Ele é, portanto, tão maleável quanto as representações de 

gênero que atuam sobre ele. 

No entanto, a noção do corpo como fixo detentor de “verdades” sobre quem somos 

e/ou quem podemos ser permanece presente em uma série de discursos científicos, jurídicos, 

pedagógicos, jornalísticos, etc. Esses discursos reproduzem a perspectiva do determinismo ou 

essencialismo biológico e acabam por reforçar uma hierarquia de valores baseada na 

concepção dualista de gênero. Com base em autores como Laqueur (2001), Rohden (2010) e 

Martin (1996), entendo que a ciência seja uma das grandes legitimadoras de tais discursos, 

uma vez que são nas narrativas científicas – detentoras de um caráter de “verdade” – sobre as 

quais se apóiam muitos dos outros referidos discursos.  

Rohden (2010) afirma que a sociedade tem uma necessidade insaciável de consumo de 

informações e de artefatos que se colocam como sendo resultados do progresso científico. A 

legitimidade da ciência, a partir do seu caráter de conhecimento neutro e objetivo, é utilizada 

                                                           
4
 No Brasil, a homossexualidade foi retirada do Manual de Doenças Psiquiátrica mas a transexualidade segue 

sendo considerada uma “Doença Mental”. 
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para orientar uma série de discursos difundidos pelos meios de comunicação e inclusive para 

guiar “a performance de nossos corpos e nossos comportamentos” (ROHDEN, 2010, p. 421). 

Assim, uma série de matérias jornalísticas publicadas em revistas científicas ou “de 

conhecimento”, bem como em jornais, sites, programas televisivos e radiofônicos, etc., 

apóiam-se em “descobertas” de pesquisas científicas ou em opiniões e “pareceres” emitidos 

por especialistas – médicos, biólogos, psicólogos, etc. Dessa forma, algumas representações 

das estruturas e funções corporais de homens e mulheres, bem como a assimetria entre ambos 

os sexos, são reforçadas por estes conteúdos midiáticos a partir de discursos médicos e 

científicos que majoritariamente buscam justificar as diferenças de gênero através de aspectos 

biológicos.  

Esses discursos sobre as diferenças entre os sexos assumiram diferentes enfoques ao 

longo do tempo. Segundo Rohden (2010), no século XIX, as diferenças anatômicas e 

fisiológicas atribuídas aos corpos de homens e de mulheres eram o objeto de estudo. Com o 

tempo, o interesse se deslocou para os hormônios, de forma que a ideia de hormônios 

masculinos e hormônios femininos, “embora questionada já a partir da década de 1920, 

permanece até hoje como explicação legítima para distinção inclusive no que se refere ao 

comportamento e às capacidades cognitivas” (ROHDEN, 2010, p. 433). Foi a partir dessa 

importância assumida pelos hormônios que se iniciou um processo de busca de diferenças nos 

cérebros de homens e mulheres, estando hoje as neurociências no centro dessa busca. 

No entanto, algumas “verdades” produzidas a partir dos enfoques anteriores 

permanecem arraigadas nos discursos científicos e no imaginário social. Algumas diferenças 

fisiológicas, como a do óvulo e a dos espermatozoides, por exemplo, ainda hoje se fazem 

presentes nas narrativas científicas sobre a fecundação, como assinala o estudo de Martin 

(1996). De acordo com a autora, a noção do óvulo como passivo e do espermatozoide como 

ativo, embora venha sendo revista há mais de 20 anos, permanece utilizada em muitas 

descrições da fecundação feitas por cientistas. Isso demonstra que certas noções de gênero – 

atividade como característica masculina e passividade como feminina – determinam a forma 

como os cientistas olham e descrevem determinados fenômenos. Quando há o 

reconhecimento do papel ativo do óvulo, contudo, Martin (1996) atenta para o uso de outras 

visões estereotípicas: 

Essas imagens atribuem ao óvulo um papel ativo, mas ao custo de parecerem 
indevidamente agressivos. Imagens de mulheres como perigosas e agressivas, a 
fêmea fatal que vitima os homens, são largamente difundidas na literatura ocidental. 
Mais específica é a conexão das imagens de aranha com a ideia de mãe absorvente e 
devoradora. Novos dados não levaram os cientistas a eliminar os estereótipos de 
gênero de suas descrições do óvulo e do esperma. Ao contrário, os cientistas 
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simplesmente começaram a descrever o óvulo e o esperma em termos diferentes, 
mas não menos danosos (MARTIN, 1996, no prelo). 

Posto isso, sustento que o conhecimento científico e o conhecimento do senso comum 

conversam entre si através de uma relação dialética. Ambos os conhecimentos atuam um 

sobre o outro, dialogam, influenciam-se mutuamente. Ou seja, o que é produzido no campo 

científico reflete-se no que é dito e partilhado no senso comum, e, da mesma forma, as noções 

e as crenças presentes no senso comum influenciam o que será produzido no campo científico. 

Assim, muitos dos conhecimentos que circulam na nossa cultura influenciam a construção dos 

objetos de pesquisa, que são carregados de crenças e valores de senso comum.  

A busca por diferenças entre homens e mulheres é um exemplo de objetivo de 

pesquisa construído a partir das representações de gênero hegemonicamente estabelecidas. O 

problema, no entanto, não é a constatação de que existem diferenças nas estruturas e no 

funcionamento de corpos de homens e mulheres, mas no que se pretende fazer com essas 

diferenças, quais os significados e as conclusões a que se busca chegar com elas. Estudos 

como os de Martin (1996) e Rohden (2010) demonstram que muitas vezes essas distinções 

feitas pelos discursos científicos servem para assinalar e legitimar forçosamente uma 

hierarquia de valores entre o masculino e o feminino. Apesar de muitos dos campos em que 

esses discursos são produzidos, como as neurociências, serem repletos de controvérsias, a 

noção da diferença entre os sexos, e de uma suposta superioridade masculina, é colocada 

como sendo uma “verdade” absoluta, “descoberta” pelo conhecimento científico neutro e 

objetivo. A produção científica, portanto, serve, nesses casos, para legitimar determinadas 

estruturas de poder, onde o feminino é tido como inferior ao masculino.  

Destarte, suponho que os meios de comunicação, ao difundirem tais conhecimentos 

científicos, permitindo que eles cheguem ao grande público, também contribuem para essa 

legitimação das estruturas de poder e das desigualdades de gênero. No entanto, ao conceder 

espaço a outras abordagens, que adotem uma perspectiva construcionista da realidade, é 

possível difundir outras concepções de gênero, situando as desigualdades em seus contextos 

históricos e culturais e demonstrando o seu caráter mutável e reversível, como defendem essas 

outras abordagens.  

Posto isso, acredito ser de grande importância situar o conceito de gênero não apenas 

como uma categoria de análise ou como algo que se restringe à relação social entre os sexos, 

mas também como uma relação de poder que ajuda a organizar o próprio corpo social. Nessa 

concepção, o gênero atravessa a realidade constituindo-se um dos elementos que ajuda a 

construí-la, muitas vezes reiterando determinadas estruturas de poder (SCOTT, 1995; 
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MEYER, 2003). O gênero, portanto, não apenas determina o sexo dos indivíduos, como 

contribui para a estruturação de uma série de instituições, práticas e conhecimentos sociais, 

que vão desde a ciência, a medicina, até o campo jurídico-policial. Nossas representações 

sociais de gênero se fazem presentes nestes campos de forma decisiva, como vem 

demonstrando uma série de pesquisas que os mostram não como campos neutros de saber, 

mas como espaços de disputas e interesses, onde poder e saber estão intimamente articulados.  

Uma das áreas de conhecimento que tais representações ajudam a organizar, e que 

demonstra esta forte imbricação entre poder e saber, é o conhecimento sobre o sexo. A 

história sobre as crenças, comportamentos, relações e identidades que se relacionam com “o 

corpo e seus prazeres” (FOUCAULT, 2011) demonstra que estas passaram por mudanças em 

diversas sociedades humanas, não podendo ser colocados como atitudes fixas, naturais e 

imutáveis. É possível afirmar, com base em autores como Foucault (2011), Weeks (2010) e 

Laqueur (2001), que só podemos entender as atitudes em relação ao corpo e à sexualidade em 

seu contexto específico, buscando compreender as condições históricas e sociais “que dão 

origem à importância atribuída à sexualidade num momento particular e apreendendo as 

várias relações de poder que modelam o que vem a ser visto como comportamento normal ou 

anormal, aceitável ou inaceitável” (WEEKS, 2010, p. 43).  

Passo, portanto, à análise de parte da literatura sobre a história do conhecimento 

sexual nas sociedades ocidentais, em uma tentativa de entender como chegamos ao estágio 

atual do conhecimento sobre o sexo e o que permitiu que assumíssemos determinadas crenças 

e atitudes diante dele. 

 

2.3 Conhecimento sexual: a colocação do sexo em discurso 

 
 Hoje, ao circular em bancas de revistas, é quase impossível não se deparar com uma 

série de chamadas de matérias jornalísticas sobre sexo. Revistas voltadas para o público 

feminino e/ou masculino trazem, em suas capas, uma série de afirmações, questionamentos e 

intimações sobre o assunto. “Você é feliz na cama?”, “Saiba os segredos de uma vida sexual 

plena e feliz” ou “Como enlouquecer o seu parceiro” são algumas das frases recorrentes – 

especialmente naquelas publicações voltadas para o público feminino. O interesse pelo 

assunto e a sua incessante afirmação são hoje facilmente percebidos, o que me leva a supor 

que talvez nunca tenha havido tanta disposição em se falar publicamente sobre sexo.  
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Muitas dessas narrativas jornalísticas assumem uma roupagem liberal, de forma a se 

apresentar como distanciadas de pudores, culpas e preconceitos. O sexo e o prazer são, assim, 

tratados muitas vezes como reflexos “naturais” de um impulso humano independente de 

costumes e aspectos culturais. Nas poucas narrativas em que aparecem associados a tais 

aspectos, estes são apresentados como aquilo que os “atravanca”, enchendo-os de moralismo 

e culpa. Esses discursos jornalísticos carregam a crença no sexo como algo libertador, como 

se fazer, conhecer ou simplesmente “falar” sobre ele nos afastasse das amarras de uma 

sociedade moralista e repressora.   

 Essa crença no sexo e no conhecimento sobre sexo como algo liberalizante não é uma 

concepção recente, originária da criatividade ou genialidade dos jornalistas do século XXI. 

Ela existe há pelo menos três séculos, como afirma uma série de autores que vêm estudando a 

história do conhecimento sexual, especialmente Porter e Teich (1998). Esses autores afirmam 

que há muito existem os autoproclamados libertadores sexuais, que assumiram tipos diversos 

ao longo da história ocidental: desde os hereges da Idade Média, passando pelos libertinos da 

Renascença e do Iluminismo, até os defensores do amor livre, nos séculos XX e XXI. 

 No entanto, Porter e Teich (1998) afirmam que embora esses liberais busquem travar 

uma luta com base em dualismos, como se houvesse um combate entre puritanismo e prazer 

e/ou ignorância e emancipação, é extremamente simplista colocar a história da sexualidade 

nestes termos, dividindo-a entre “os vilões da repressão” e “os heróis da liberação”.  Pelo 

contrário, a sociedade cristã e moralizadora criticada por tais libertadores não era “contra” o 

sexo ou simplesmente repressora, e o próprio aumento do conhecimento sexual empreendido 

por esses liberais nem sempre favoreceu uma maior liberdade dos desejos e prazeres sexuais. 

 Assim, para entender a complexidade do processo de produção do conhecimento sobre 

sexo, é fundamental mais uma vez situá-lo como algo que varia conforme contextos históricos 

e culturais. Muitas das noções e conhecimentos que temos hoje sobre as práticas sexuais são 

historicamente recentes, assim como uma série de conhecimentos que antes eram comuns no 

Ocidente deixaram de ter espaço no nosso arcabouço de saberes sobre o sexo nas últimas 

décadas ou séculos. O prazer feminino, por exemplo, tinha um espaço importante nos estudos 

médicos até o século XVII, pois se acreditava que a concepção só era possível quando a 

mulher atingia o orgasmo. Havia um aconselhamento médico para que homens buscassem 

estimular sexualmente “suas mulheres”, permitindo assim a concepção. Após a “descoberta” 

de que o orgasmo não era necessário para que as mulheres engravidassem – como deixariam 

evidente os casos de estupro e inseminação artificial –, o prazer feminino deixou de ocupar 

um lugar de importância no conhecimento médico (LAQUEUR, 2001). 
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 Muitos dos saberes sobre sexo, portanto, mudaram ao longo do tempo, sendo 

esquecidos ou substituídos por novos conhecimentos.  Hoje, uma das noções que circula no 

senso comum é aquela das matérias jornalísticas supracitadas, que coloca o sexo como algo 

altamente reprimido por uma série de instituições morais, e que o simples fato de conhecer e 

falar sobre ele já é algo liberador por si só. No entanto, aproximando-me da perspectiva 

teórica de Foucault (2011), entendo que essa hipótese repressiva deve ser situada “numa 

economia geral dos discursos sobre o sexo” que foram produzidos nas sociedades modernas a 

partir do século XVII (FOUCAULT, 2011, p. 17).  

No entendimento de Foucault (2011), a noção do sexo como algo censurado e 

reprimido faz parte do dispositivo discursivo da sexualidade. Assim, ao invés de assumir que 

a repressão esteve no centro dos discursos sobre o sexo, como elemento fundamental destes, 

diz-se apenas que esta é uma das “estratégias” presentes em tais discursos. O poder sobre os 

corpos e seus prazeres, dessa forma, não deve ser simplificado como algo negativo, repressivo 

e censurador apenas, mas compreendido como algo muito mais complexo, que também 

produz “mecanismos positivos, produtores de saber, multiplicadores de discursos, indutores 

de prazer e geradores de poder” (FOUCAULT, 2011, p. 83).  O autor explica: 

Muito mais do que um mecanismo negativo de exclusão ou de rejeição, trata-se da 
colocação em funcionamento de uma rede sutil de discursos, saberes, prazeres e 
poderes; não se trata de um movimento obstinado em afastar o sexo selvagem para 
alguma região obscura e inacessível, mas, pelo contrário, de processos que o 
disseminam na superfície das coisas e dos corpos, que o excitam, manifestam-no, 
fazem-no falar, implantam-no no real e lhe ordenam a dizer a verdade: todo um 
cintilar visível do sexual refletido na multiplicidade dos discursos, na obstinação dos 
poderes e na conjugação do saber com o prazer (FOUCAULT, 2011, p. 82). 

 Assim, a intensa busca por colocar o sexo em discurso, empreendida há três séculos, 

abrange uma variedade de estratégias de poder que, ao mesmo tempo em que produzem 

conhecimentos, demonstrando uma grande “vontade de saber”, também silenciam e reprimem 

inúmeras outras práticas e conhecimentos sexuais possíveis. Para Porter e Teich (1998), até 

hoje muitos acreditam que a tentativa de compreender o sexo através do conhecimento, 

cultivada por instituições médicas, científicas, jurídicas, etc., seja algo favorecedor de uma 

maior liberdade sexual. Contudo, esses autores argumentam que até mesmo nos movimentos 

liberais mais recentes, surgidos a partir da década de 1960, esse conhecimento acabou por 

privilegiar algumas perspectivas e formas de sexualidade em detrimento de outras: 

[...] a verdade sexual era patente (todos podiam vê-la) e o tempo iria encarregar-se 
de seu triunfo. Mas o seu registro, pronúncia e dicção eram masculinos, de classe 
média e basicamente heterossexuais. As balelas liberais sobre liberar a libido de suas 
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algemas habituais endossavam o homem macho (e seus pares), implicando uma 
visão da sexualidade, classicamente representada pela teoria freudiana da inveja do 
pênis, que cultuava a “saudável” libido masculina heterossexual, fazendo dela o seu 
padrão. Era uma concepção que, embora muitas vezes acenando simpaticamente na 
direção de desvios dessa norma, não obstante os via como desvios – que, entretanto, 
deviam ser tratados ou tolerados. Por mais cega e complacente que fosse, a visão 
liberal oferecia uma franca denúncia dos ensinamentos tradicionais sobre a 
sexualidade como “repressão”, ao mesmo tempo que dedicava uma atenção bem 
diminuta a sexualidades divergentes do paradigma dominante: pouco 
reconhecimento da sexualidade feminina, dos homossexualismos, das sexualidades 
não genitais, não penetrativas (PORTER e TEICH, 1998, p. 21). 

 Dessa forma, não é possível localizar e identificar com precisão quais as características 

essenciais dos inúmeros discursos sobre o sexo, de forma a estabelecer se são repressores ou 

libertadores, porque estes podem assumir ora um caráter libertador, ora um caráter repressor e 

conservador, articulando diferentes estratégias de poder e saber. No entanto, o fato de se ter 

buscado colocar o sexo em um discurso que não seja unicamente o da moral, mas também o 

da racionalidade, é um fato interessante por si só, como observa Foucault (2011). As 

narrativas médicas, científicas, jurídicas, etc. sobre sexo revelam a intenção de pensar e falar 

sobre o assunto não como algo que deva ser simplesmente tolerado ou condenado, mas como 

algo que deve ser conhecido, administrado, gerido: “o sexo não se julga apenas, administra-se. 

Sobreleva-se ao poder público; exige procedimentos de gestão; deve ser assumido por 

discursos analíticos” (FOUCAULT, 2011, p. 31). 

 O sexo passou a ser visto, então, como o detentor de algumas informações valiosas 

sobre a população, como objeto de análise e de intervenção, especialmente no século XVIII. 

Uma série de políticas intervencionistas fora colocada em prática com o objetivo de 

identificar e conhecer a conduta sexual da população para assim compreender “seus 

fenômenos específicos”, como coloca Foucault (2011, p. 31). Dados como natalidade, 

fecundidade, estado de saúde, incidência de doenças, etc., passaram a ser objeto de estudo por 

parte das instituições e saberes oficiais.  

Novos conhecimentos e definições sobre o que seriam práticas saudáveis, normais ou, 

pelo contrário, práticas e prazeres decorrentes de patologias e desvios foram produzidos a 

partir desse momento no mundo ocidental. Muitos desses conhecimentos se basearam em 

crenças racistas e eugênicas – principalmente no século seguinte. Começou-se a acreditar que 

existia toda uma classe de “degenerados”, suscetíveis a uma série de imoralidades e 

perversões; foi criada uma taxonomia que passou a definir e situar esses sujeitos desviantes 

em um conhecimento científico e “racional”, buscando não apenas nomeá-los como também 

inseri-los em uma política médica e jurídico-policial. Dessa forma, afirma Foucault (2011, p. 

48), a medicina “inventou toda uma patologia orgânica, funcional ou mental, originada nas 
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práticas sexuais ‘incompletas’; classificou com desvelo todas as formas de prazeres anexos; 

integrou-os ao ‘desenvolvimento’ e às ‘perturbações’ do instinto”.   

 A partir daí, criou-se uma nova ciência sexual – que no século XIX passaria a ser 

reconhecida como sexologia –, que passou a estabelecer o que era a sexualidade normal e a 

desviante ou anormal. Surge então uma série de novos “personagens” citados pelos saberes 

médicos, científicos e jurídicos, que passaram a povoar as casas de correção, os tribunais e os 

centros penitenciários. Como diz Foucault, uma “incontável família dos perversos que se 

avizinha dos delinquentes e se aparenta com os loucos” passa a carregar o estigma “da 

‘loucura moral’, da ‘neurose genital’, da ‘degenerescência’ ou do ‘desequilíbrio psíquico’” 

(FOUCALT, 2011, p. 47).  

Porter e Teich (1998) explicam essas novas categorizações:  

Os fundadores da sexologia moderna basearam sua autoridade intelectual na 
convicção de que algumas pessoas teriam predisposição a envolver-se em atividade 
sexual anormal, inadmissível e prejudicial. Obviamente, nenhum deles negava que 
os atos “não naturais” sempre haviam existido: desde tempos imemoriais, todos 
sabiam, os homens haviam se envolvido em sodomia, fustigação e bestialismo, as 
mulheres haviam se masturbado, tido prazer com cães de estimação ou praticado 
tribadismo. Mas, até a era vitoriana, eram vícios que podiam ser vistos com 
indulgência como prática de indivíduos imaturos, libertinos, suscetíveis, estrangeiros 
ou obsedados, sucumbindo à luxúria, intoxicação, libertinagem, oportunidade ou 
necessidade (por exemplo, a vida em convento ou na marinha). A sodomia, o sexo 
solitário e assim por diante não eram interpretados tradicionalmente pelos médicos 
ou moralistas como produtos de sementes de anormalidade ou de personalidades 
desajustadas, ou como diagnóstico de um grupo hereditário ou de um subconjunto 
psicofisicamente bizarro. Eram vistos, antes, como vícios, cometidos de maneira 
casual, uma única vez, por libertinos e devassos que, de maneira wildiana clássica, 
poderiam resistir a qualquer coisa, menos à tentação. O papel da ciência sexual 
moderna consistiria em deslocar a atenção das práticas para as psiques, e com isso 
classificar sistematicamente tais modalidades como “desviantes”, o invertido ou 
homossexual, o narcisista, o masoquista ou o exibicionista; com efeito, foram 
inventados então todos os “istas” e “ismos” sexuais (PORTER e TEICH, 1998, pp. 
31-32). 

 O que antes eram consideradas práticas isoladas, decorrentes de fraquezas “da carne”, 

passaram, então, a ser explicadas com base em uma “natureza” biológica ou psíquica de 

homens e mulheres. Assim, a homossexualidade “apareceu como uma das figuras da 

sexualidade quando foi transferida da prática da sodomia para uma espécie de androgenia 

interior, um hermafroditismo da alma. O sodomita era um reincidente, agora o homossexual é 

uma espécie” (FOUCAULT, 2011, p. 51).  

Segundo Weeks (2010, p.61), tanto o termo homossexual quanto heterossexual foram 

cunhados pelo escritor austro-húngaro Jarl Kertbeny, sendo usados pela primeira vez em 1869 

em uma campanha a favor da revogação das leis antissodomitas na Alemanha. No entanto, a 
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palavra homossexual passou a ser amplamente utilizada anos mais tarde como uma descrição 

médico-moral de uma doença psicossexual. Foi na enciclopédia Psychopathia Sexualis 

(1886), do psiquiatra forense Richard von Kraft-Ebing, que o termo apareceu catalogado ao 

lado de uma série de outras “transgressões sexuais”, como registram Porter e Teich (1998). 

Anos mais tarde a terminologia utilizada para descrever “tipos sexuais desviantes” foi 

expandida: 

[...] a obra de Havelock Ellis, significativamente intitulada Studies in Psychology of 
Sex (Estudos sobre a psicologia do sexo) (1905-1928), levou ainda mais longe a 
taxonomia e terminologia dos tipos psicossexuais então conhecidos: homossexuais, 
pedófilos, ninfomaníacos, fetichistas, travestis, zoófilos, e assim por diante – rótulos 
relativamente raros antes do século XX. Assim, o homossexualismo, como mostra 
Mosse, era em geral interpretado como dotado de bases psicológicas, embora se 
acreditasse igualmente que algumas modalidades “desviantes” fossem marcadas por 
algum aspecto físico sintomático: o efeminamento no homem, olhos embaciados, 
lábios finos, lábios grossos, pilosidade anormal na mulher [...] (PORTER e TEICH, 
1998, p. 30). 

É interessante a importância que as estruturas e fisiologias mentais e corporais 

passaram a ter, como grandes possuidoras das verdades sobre os indivíduos tidos como 

normais ou desviantes. Conhecimentos médicos foram assim inseridos nos dispositivos 

jurídicos, colocando o criminoso ou o desviante como um novo objeto da medicina e do 

saber. Medição da caixa craniana, estudo da ossatura facial e inspeções da anatomia passaram 

a ser, segundo Foucault (2011), práticas recorrentes no meio jurídico para revelar a suposta 

“natureza criminosa” de certos indivíduos. No século XIX, o médico italiano Cesare 

Lombroso foi o grande “pai” da então chamada antropologia criminal, que instituiu a crença 

no “criminoso nato”. 

O corpo passou então a ser considerado o guardião de uma série de segredos e 

características essenciais dos comportamentos e do caráter dos sujeitos. O determinismo ou 

essencialismo biológico atinge, assim, o seu ápice no final do século XIX e início do século 

XX, com a eugenia. Uma nova hierarquização do ser humano é criada, em tal momento, a 

partir da crença na existência de raças superiores e inferiores. A diferença se afirma através 

das distinções entre “povos primitivos” e “povos civilizados”, entre as “classes perigosas” e 

os “cidadãos de bem”, entre os “criminosos” ou “loucos” e os “normais”. A biomedicina 

constitui-se, assim, em uma “ciência da diferença”, como se refere Rohden (2001) à medicina 

brasileira produzida na época. 

 Foi nesse mesmo período – século XIX e início do século XX – que surgiu a 

necessidade de restabelecer as diferenças entre os sexos. Mudanças socioeconômicas, como a 
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industrialização, a urbanização e o cientificismo, impulsionaram a entrada das mulheres no 

mercado de trabalho e os movimentos de reivindicações de direitos – inspirados pelos ideais 

de igualdade da Revolução Francesa. Criaram-se, assim, “novas possibilidades de relação 

entre homens e mulheres” (ROHDEN, 2001, p. 11). Esse movimento de saída das mulheres 

do espaço privado para o espaço público – embora, é claro, seja bastante simplista colocar que 

as mulheres sempre tenham ficado restritas ao espaço privado e os homens ao espaço público, 

pois ambos circulavam nos dois espaços – gerou uma forte tentativa de demarcação das 

diferenças entre homens e mulheres, especialmente das capacidades e habilidades de cada 

sexo: 

Esse processo, por demais complexo para ser resumido aqui, deu origem a novas 
tentativas de entendimento e ordenação dos acontecimentos e reivindicações que 
foram tão significativos para a época. Uma delas pode ser reconhecida na medicina. 
Analisando os escritos médicos do período, podemos perceber um enorme esforço 
por parte dos médicos em propor uma clara distinção entre os sexos e também com 
relação às funções e características socialmente atribuídas a cada um deles. Os 
artigos, livros e teses de medicina nos dão a impressão de que os médicos percebiam 
como absolutamente necessário tratar da questão da diferença entre homens e 
mulheres, esclarecendo as razões de sua existência e mesmo prescrevendo o que 
seria condizente com as qualidades intrínsecas ao sexo masculino e ao sexo 
feminino. No contexto das mudanças então entendidas como uma forte ameaça à 
forma de relações entre os gêneros em curso naquele momento, redefinir ou mesmo 
reafirmar as bases da diferença parecia fundamental (ROHDEN, 2001, p. 12). 

Assim, o projeto de diferenciação anatômica e fisiológica entre homens e mulheres, 

que começara a ser colocado em prática a partir do século XVIII, encontra, no século XIX, 

uma grande “motivação”: restabelecer e fixar os lugares que homens e mulheres deveriam 

ocupar socialmente e que se encontravam sob ameaça com as mudanças que ocorriam no 

mundo social. As diferenças entre os sexos passaram então a ser estabelecidas como 

distinções naturais, de ordem biológica e predeterminadas. O curioso, segundo Rohden 

(2001), é que apesar de serem consideradas “naturais” e “predeterminadas”, as diferenças 

mostravam-se instáveis e passíveis de ameaças, de forma que mudanças no mundo da cultura, 

como o acesso à educação e ao trabalho, poderiam alterá-las ou pervertê-las.  

É nesse contexto que surge uma série de narrativas médicas que buscam estabelecer as 

diferenças entre homens e mulheres, apresentando-os não apenas como “seres” 

completamente diferentes, mas também como detentores de funções e “destinos” opostos. 

Rohden (2001), em estudo sobre as teses de medicina defendidas no século XIX na 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, afirma que as pesquisas sobre reprodução tinham 

basicamente como “objeto” as mulheres, deixando os homens de fora. A reprodução era vista 
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como uma questão unicamente feminina, sendo a maternidade a missão exclusiva das 

mulheres, o que era “comprovado” pela ossatura da bacia – larga e curva.  

Aquelas que se desviassem desse “destino da natureza” eram categorizadas como 

portadoras das chamadas “doenças femininas”, como histeria e clorose. Entre os sintomas 

utilizados para diagnosticar essas doenças, estavam “fenômenos de ordem tão diversa quanto 

‘um desejo sexual exagerado’, fora dos limites convencionais, e a recusa em aceitar os 

desígnios do casamento e da maternidade” (ROHDEN, 2001, p. 99). Assim, as mulheres já 

tinham uma função específica, e caso se desviassem dela, ou eram rotuladas como doentes ou 

estavam colocando a sua saúde em risco: 

A puberdade é entendida como uma época em que algumas doenças podem 
aparecer, assim como outras podem ser curadas. Tudo depende de como essa fase é 
administrada. Perturbações como a clorose, a histeria, a loucura, a ninfomania, que 
dependem da desarmonia de diversos sistemas do organismo, podem aparecer. É 
preciso seguir certas regras higiênicas que impeçam essas manifestações. Moderar a 
energia despendida com o sistema nervoso e intelectual é fundamental. O colégio, 
pelo convívio que oferece e pela exigência intelectual, deve ser preterido em prol da 
instrução fornecida pela própria mãe da menina. A excessiva exposição na 
sociedade, de que começam a ser vítimas as jovens, deve ser evitada. Estímulos 
como espetáculos, que representam paixões, música, romances, novelas podem ser 
perniciosos. A alimentação e o vestuário também devem ser vigiados pelo médico 
(ROHDEN, 2001, p. 108). 

 Como se pode perceber neste trecho, o discurso médico da época demonstrava grande 

preocupação com os desvios e doenças femininas que poderiam ser provocados por 

influências sociais negativas. Assim, embora a “missão” da mulher estivesse inscrita na 

natureza, ela poderia ser facilmente solapada por essas “más influências” presentes no meio 

social, que eram potencializadas pelo “fato” de as mulheres apresentarem, segundo o 

conhecimento médico da época, “uma periculosidade natural do sexo feminino”, como 

observa Rohden (2001, p. 70). As mulheres estariam, nesse entendimento, suscetíveis a uma 

série de doenças ou “anormalidades”, que iam desde disfunções nos ovários, que as 

“desfeminizariam”, até desvios nas atitudes e nos comportamentos – como a recusa a se casar 

ou ter filhos. 

 Detentora de uma natureza perigosa, a mulher estava mais propensa a desenvolver 

doenças e comportamentos “desviantes” do que o homem. Essa periculosidade natural da 

mulher se associa à sua suposta instabilidade, alegada pelo conhecimento médico ocidental 

entre os séculos XVI e XVIII, como apontam os estudos de Crawford (1998) e Mosse (1998). 

Para Crawford (1998, p. 116), o conhecimento médico produzido na Inglaterra nesse período 

colocava a mulher como “um ser instável e volúvel, à mercê da lua”. Os diversos processos 

do corpo feminino – menstruação, parto e lactação – eram exemplos fisiológicos dessa 
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instabilidade feminina. Uma série de outras “constatações” de ordem biológica e fisiológica 

também serviam de justificativa para a “natureza instável e perigosa da mulher”:  

Ela agora não é mais a criança irresponsável, mas alguém no nível de uma raça 
inferior identificada por diagnósticos médicos como um ser que se distingue pelo 
cérebro menor e pelos gânglios maiores. A sua patologização vai fazer com que se 
conclua que ela é uma criminosa em potencial, capaz de se entregar à prostituição 
caso não haja controles adequados, uma histérica excessivamente sexuada 
(ROHDEN, 2001, p. 70). 

 Suponho que essa concepção da mulher como um ser instável, que deveria ser 

“dominado” e vigiado pelo saber médico, pode estar relacionada com a própria noção de 

proximidade da mulher com a natureza. Autores como Schiebinger (1998) afirmam que desde 

a Grécia antiga o feminino esteve associado à natureza, à irracionalidade, enquanto o homem 

fora situado mais próximo do humano e do racional. A autora supracitada demonstra de forma 

bastante interessante como mesmo a taxonomia foi influenciada por essa noção. Ela explica 

como uma característica feminina – a posse de mamas – foi escolhida entre outras cinco 

possibilidades, pelo taxonomista sueco Carlos Lineu, para nomear a classe que aproximava os 

seres humanos de outros animais – Mammalia –, enquanto uma característica tida como 

masculina, a racionalidade, foi escolhida para distingui-los de outros primatas – Homo 

Sapiens. Assim, explica Schiebinger (1998, p. 227), “na terminologia de Lineu, uma 

característica feminina (as mamas lactantes) liga os humanos aos seres brutos, enquanto uma 

característica tradicionalmente masculina (a razão) marca nossa separação deles”.  

 Em suma, a suposta instabilidade e irracionalidade da mulher, somada a uma série de 

mudanças no mundo social que ocorreram no século XIX e fizeram com que muitas 

assumissem novos papeis e comportamentos, justificou uma política médica intervencionista 

sobre as sexualidade e os corpos das mulheres. Dessa forma, algumas atitudes – como a 

recusa a ter filhos ou a “exposição” nos espaços públicos – passaram a pertencer “a um amplo 

e complexo conjunto de manifestações” consideradas ameaçadoras porque perturbavam “uma 

determinada ordem entre os gêneros” (ROHDEN, 2001, p. 100). A busca por igualdade e 

independência e a visibilidade cada vez maior de mulheres homossexuais, por exemplo, 

significavam constantes ameaças a uma determinada “ordem” até então estabelecida. A 

tentativa de restabelecer essa ordem e de reafirmar uma hierarquia entre os gêneros foi uma 

das grandes marcas do conhecimento sobre sexo no período, que teve grande parte de seus 

pressupostos baseados em hierarquias.  
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2. 4 O conhecimento sexual a favor das hierarquias 

  O trabalho de Mosse (1998) explica como o ideal de masculinidade foi construído em 

oposição à “instabilidade feminina” e à “desordem” que passou a imperar na Europa – e 

também no Brasil, como demonstra o estudo de Rohden (2001) – nos séculos XVIII e XIX. 

Uma ideia de decadência foi difundida e reforçada pelos discursos médicos a partir da 

constatação de “forças ameaçadoras”, que abarcavam desde doenças como a sífilis, a 

tuberculose e a histeria até as já referidas “novas mulheres” que buscavam maior participação 

na vida pública e/ou assumiam novos papéis e identidades sexuais. No entanto, não eram 

apenas as mulheres as grandes “culpadas” por esse caos na sociedade europeia do século XIX, 

e sim todos aqueles “desviantes” que contrastavam com o ideal de sexualidade saudável 

centrada no masculino, como explica Mosse: 

[...] aqueles que, como parte da Decadência [sic], procuraram inverter a sexualidade 
normal foram os que forneceram o verdadeiro contratipo em oposição ao qual o 
ideal de masculinidade se definiu, os chamados “anormais” de ambos os sexos, que 
puseram em questão a essência da masculinidade. Os novos meios de comunicação 
de massa deram aos chamados anormais uma visibilidade maior do que jamais 
tinham tido. O ideal de masculinidade era posto em risco por uma decadência geral, 
uma desorientação anunciada pela doença e pelos doentes. (MOSSE, 1998, p. 293). 

  Para Mosse (1998, p. 300), a masculinidade representava, na época, uma rígida divisão 

entre os sexos que “permitia a existência de uma sociedade ordenada e estabelecida”. O ideal 

masculino burguês de ordem e controle era colocado em contraponto à desordem, ao 

descontrole e à dependência, atribuídos ao feminino. Além das mulheres e dos homens 

homossexuais, uma grande quantidade de outros grupos “marginais” também representavam 

uma ameaça ao ideal burguês e masculino de ordem e pureza, sendo considerados doentes e 

degenerados: 

Todos os marginalizados da sociedade, sejam judeus, homossexuais ou ciganos, 
compartilham muitos dos mesmos estereótipos e atitudes no que concerne à 
sociedade. As mulheres compartilham alguns dos estereótipos do outsider, por 
exemplo a falta de robustez, a tendência à enfermidade e à histeria (MOSSE, 1998, 
p. 305). 

 É nesse contexto que emerge uma série de racismos no meio científico, influenciando 

fortemente o conhecimento sobre o sexo. O estudo de Gilman (1998) sobre a representação 

dos judeus como sujeitos mais propensos a “excessos sexuais” é um exemplo notável do uso 

da ciência para demarcar hierarquias entre diferentes grupos étnicos. Segundo o referido 

autor, o judeu era visto no século XIX como o homem outsider, que carregava uma marca que 
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o definia como sexualmente distinto – a circuncisão. Não apenas os traços do rosto e a cor da 

pele os diferenciavam dos homens “normais”, como a sua própria genitália era uma 

“anomalia”.  

Essa “anormalidade” do judeu era constantemente associada ao feminino. De acordo 

com Gilman (1998), alguns médicos europeus afirmavam que determinadas medidas 

antropométricas da mulher eram similares às dos judeus. Muitos médicos também 

acreditavam que eles eram mais propensos a serem afeminados e a tornarem-se homossexuais, 

bem como a cometerem crimes sexuais. Além disso, a representação do clitóris como um 

pênis mutilado era associada ao pênis “diferente” dos judeus. Segundo Gilman (1998, p. 391), 

esse “pequeno órgão” da mulher se tornou correspondente ao do judeu, com seu órgão 

circuncidado, encurtado. O autor relata inclusive que o apelido para clitóris, na Viena da 

época, era “judeu”, de forma que a frase “brincando com o judeu” significava “uma mulher se 

masturbando”.  

Havia, então, a atribuição de um status inferior a mulheres, judeus e a toda uma 

extensa classe de “degenerados” que eram constantemente associados ao feminino. Esse 

grupo heterogêneo de marginalizados era diretamente relacionado à desordem, ao imperfeito, 

à doença, ao crime, à degeneração e a tudo aquilo que estava situado fora do ideal masculino 

burguês, como mostram os estudos de Gilman (1998), Mosse (1998) e Crawford (1998). 

Segundo Foucault (2011), essa demarcação de diferenças entre a sexualidade normal e 

anormal corresponde à tentativa de afirmação de uma moral burguesa, que buscou se 

diferenciar “da imoralidade da aristocracia e da promiscuidade supostamente irrestrita das 

classes inferiores” (FOUCAULT, 2011, p. 55).  

Os padrões tidos como respeitáveis – baseados nos chamados “valores vitorianos” – 

foram, então, afirmados com base em uma crescente demarcação “entre papéis masculinos e 

femininos” e com “uma ênfase nova na necessidade de elevar o comportamento público aos 

melhores padrões”, demonstrando “um agudo interesse no policiamento público da 

sexualidade não conjugal, não heterossexual” (FOUCAULT, 2011, p. 55). Assim, a 

sexualidade se constituiu um demarcador de hierarquias sociais, diferenciador de classes, 

raças, gêneros, etc.  

Para entender como se deu a construção dessas hierarquias a partir da sexualidade, é 

de grande valia a perspectiva teórica defendida por Louro (2003), de que a diferença se 

constitui sempre em uma relação. Segundo ela, a universalidade e a estabilidade do lugar 

central resultam de uma constante reiteração desse lugar, do mesmo modo que a posição do 

excêntrico é uma elaboração criada e reiterada em oposição a tal lugar. 
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A posição central é considerada a posição não-problemática; todas as outras 
posições-de-sujeito estão de algum modo ligadas – e subordinadas – a ela. Tudo 
ganha sentido no interior desta lógica que estabelece o centro e o excêntrico; ou, se 
quisermos dizer de outro modo, o centro e suas margens. Ao conceito de centro 
vinculam-se, frequentemente, noções de universalidade, de unidade e de 
estabilidade. Os sujeitos e as práticas culturais que não ocupam este lugar recebem 
as marcas da particularidade, da diversidade e da instabilidade (LOURO, 2003, p. 
44). 

Assim, aqueles que são colocados como diferentes são, na realidade, indispensáveis 

para a definição e afirmação do grupo central. Dessa forma, a posição do homem branco, 

burguês e heterossexual da Europa do século XIX só pôde ser criada a partir da distinção em 

relação a outros grupos que não reuniam essas características, como as mulheres, os judeus, os 

homossexuais, os criminosos e todos os outros “degenerados”. É especialmente interessante 

que toda essa “segunda classe” fosse associada ao feminino, em oposição ao ideal de 

masculinidade da época. Assim, associar um grupo ao feminino correspondia a estigmatizá-lo, 

rebaixá-lo a uma condição inferior na hierarquia social. Nesse processo, 

[...] o masculino se constitui como condição primeira, que subordina o feminino em 
relação hierárquica. Os modos masculinos coincidem com a norma mais geral; 
recrudescem sua posição reafirmando o feminino como desvio, inadequação, falta 
(FRAGA, 2003, p. 102, apud VEIGA, 2010, p. 54). 

 Sendo assim, é possível concluir que, no contexto da história do conhecimento sexual, 

as hierarquias de gênero, classe e raça assumiram um lugar importante, estando os grupos 

marginalizados fortemente associados à ideia de instabilidade, desordem e degeneração moral 

e sexual. Os comportamentos e sexualidades desses grupos representavam o oposto da 

sexualidade masculina saudável, criando-se uma relação dualística entre esta sexualidade e 

aquele conjunto de sujeitos, práticas e comportamentos que representavam a decadência 

moral da sociedade europeia no final do século XIX.  

A degeneração constituía, contudo, uma ameaça à sexualidade saudável. A noção de 

degeneração ou degenerescência como um conceito médico foi dividida entre a degeneração 

hereditária e aquela “adquirida” a partir de maus hábitos. Estes estavam, segundo Mosse 

(1998, p. 303), na raiz do comportamento sexual nervoso ou anormal que pessoas saudáveis 

poderiam adquirir. O maior exemplo desses maus hábitos certamente era a masturbação, que 

passou a ser combatida pelos médicos a partir da crença de que ela abalava os nervos e 

pervertia a vida sexual. Outros cuidados, como a higiene pessoal e o autocontrole em relação 

ao sexo, eram aconselhados por médicos para assegurar a “honra masculina” e a supressão de 

toda tentação, que estava presente também nas mentes e corpos considerados saudáveis: 
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Mesmo a sexualidade dos homens normais deve conter elementos das chamadas 
sexualidades “menores”. Os homens viris também não eram castos e puros em 
virtude de sua força de vontade e autocontrole sobre a tentação, mas, sim, sujeitos a 
ansiedades ocultas a respeito de seu sexo (MOSSE, 1998, p. 305). 

 Houve então a “necessidade” de criar uma série de intervenções médicas e 

pedagógicas para impedir que a pureza e a normalidade da sexualidade masculina saudável 

fossem pervertidas. Assim, colocou-se em prática uma medicina intervencionista, que 

aconselhava e orientava as famílias, os casais, os pais e os professores, a fim de evitar que os 

indivíduos saudáveis se “desviassem” da sexualidade “normal”. Essas tentativas de regulação 

e de intervenção se traduziram em campanhas contra os maus hábitos, em uma clara tentativa 

de afirmação da sexualidade pura e casta da burguesia europeia. Com esse intuito, foi criada 

toda uma rede “de discursos, de saberes, de análise e de injunções” (FOUCAULT, 2011, p. 

33) sobre o sexo em diferentes espaços sociais, principalmente naqueles voltados para a 

educação de adolescentes e jovens: 

Os médicos se dirigem aos diretores dos estabelecimentos e aos professores, também 
dão conselhos às famílias, os pedagogos fazem projetos e os submetem às 
autoridades; os professores se voltam para os alunos, fazem-lhes recomendações e 
para eles redigem livros de exortação, cheios de conselhos médicos e de exemplos 
edificantes. Toda uma literatura de preceitos, pareceres, observações, advertências 
médicas, casos clínicos, esquemas de reforma e planos de instituições ideais, 
prolifera em torno do colegial e de seu sexo (FOUCAULT, 2011, pp.34-35). 

 Algumas publicações voltadas aos jovens homens lembravam-lhes do seu dever de 

tornarem-se chefes de família e colocavam que, para poder governar a sua própria família, 

eles deveriam aprender a governar a si mesmos (MOSSE, 1998). Assim, foi instituída uma 

série de controles sociais voltados à sexualidade de adolescentes e jovens, bem como à 

sexualidade de adultos, famílias e casais, buscando “proteger, separar e prevenir, assinalando 

perigos em toda parte, despertando as atenções, solicitando diagnósticos, acumulando 

relatórios, organizando terapêuticas, intensificando a consciência de um perigo incessante” 

(FOUCAULT, 2011, pp. 36-37).  

 Os discursos sobre o sexo foram então produzidos por uma série de mecanismos 

pedagógicos, médicos, jurídicos, científicos, etc. que buscaram incitá-lo e organizá-lo em 

diversas áreas: na biologia, medicina, psicologia, psiquiatria, literatura, etc. Criou-se, a partir 

daí, uma scientia sexualis, que tentou circunscrever o sexo a um discurso racional e científico. 

Assim, nossa sociedade “atribuiu-se a tarefa de produzir discursos verdadeiros sobre o sexo, e 

isto tentando ajustar, não sem dificuldade, o antigo procedimento de confissão às regras do 

discurso científico” (FOUCAULT, 2011, p. 77). 
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 Essa scientia sexualis a que se refere Foucault (2011) foi, então, a primeira estratégia 

para produzir a verdade sobre o sexo. Essa estratégia consistiu em uma exaustiva tentativa de 

fazer os sujeitos falarem sobre suas práticas sexuais, através da pedagogia, das relações 

familiares, da medicina, da psiquiatria, da psicanálise, etc. “Há quase cento e cinquenta anos”, 

observa Foucault (2011, pp. 77-78), “um complexo dispositivo foi instaurado para produzir 

discursos verdadeiros sobre o sexo: um dispositivo que abarca amplamente a história, pois 

vincula a velha injunção da confissão aos métodos da escuta clínica”. Foi através desse 

dispositivo que surgiu o que se entende por sexualidade, enquanto detentora da verdade do 

sexo e de seus prazeres. 

 Estabeleceu-se, assim, uma busca pela verdade do sexo, ou pela “verdade no sexo”, 

como diz Foucault (2011), como se, buscando conhecê-lo, dominá-lo, pudéssemos conhecer e 

dominar a nós mesmos. Assim, foi construído em torno do sexo e a propósito dele “um 

imenso aparelho para produzir a verdade” (FOUCAULT, 2011, p. 64), formando uma 

complexa rede de discursos, constituindo aquilo que intitula “dispositivo da sexualidade”.  

 

A sexualidade é o nome que se pode dar a um dispositivo histórico: não à realidade 
subterrânea que se apreende com dificuldade, mas à grande rede da superfície em 
que a estimulação dos corpos, a intensificação dos prazeres, a incitação ao discurso, 
a formação dos conhecimentos, o reforço dos controles e das resistências, 
encadeiam-se uns aos outros, segundo algumas grandes estratégias de saber e de 
poder (FOUCAULT, 2011, pp. 116-117). 

Na perspectiva foucaultiana, portanto, a sexualidade não pode ser vista como algo 

“natural” sobre a qual o poder atua ou que o saber procura desvelar, sendo ela um dispositivo 

histórico construído socialmente através de diferentes estratégias de saber e poder. Assim, a 

tentativa de compreender, organizar e normatizar o sexo compõe o que entendemos por 

sexualidade. Esta se constitui naquilo que dá sentido ao que entendemos como sexo e que 

permite, segundo Foucault (2011), o exercício de um poder sobre os corpos – tanto dos 

indivíduos quanto o corpo social. 

A ideia de poder, contudo, não pode ser simplesmente associada a um poder estatal ou 

do direito, da lei. Para Foucault, o poder deve ser entendido como a multiplicidade de 

correlações de forças, como um jogo. Assim, devem ser incluídos nesse “jogo” do poder as 

inúmeras correlações de força, os sistemas que estas formam, as defasagens e contradições 

que existem dentro delas. Deste modo, não podemos procurar um ponto central de poder, um 

foco único de soberania e de exercício dele, mas sim um suporte móvel de forças que 
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“induzem continuamente estados de poder, [...] sempre localizados e instáveis” (FOUCAULT, 

2011, pp. 102-103). 

Assim sendo, o poder não pode ser entendido como simples mecanismos de controle, 

pois ele atua através de uma série de mecanismos complexos, muitas vezes contraditórios, que 

produzem, explica Weeks (2010, p. 55), “dominação e oposições, subordinação e 

resistências".  A sexualidade é, então, um jogo de poder, recheado de disputas e distribuições 

de poder e de “apropriações de saber”. O conhecimento médico e científico constitui-se, 

assim, em uma das tecnologias de poder e saber produzidas sobre o sexo, configurando 

espaços de classificação e regulação das nossas práticas corporais intituladas como “sexuais”. 

Através da linguagem, esses conhecimentos organizam os significados que atribuem ao sexo e 

aos corpos, definindo “o que o sexo é, o que ele deve ser e o que pode ser” (WEEKS, 2010, p. 

43). 

Parte desse conhecimento médico e científico foi o que definiu – junto com outros 

saberes – o que é o sexo em nossa sociedade, bem como o que são as práticas sexuais “boas” 

ou “ruins” e quais são os corpos e mentes “saudáveis” ou “doentes”, “normais” ou 

“anormais”. Esses conhecimentos acabaram, assim, atribuindo à sexualidade um grau de 

importância talvez nunca antes alcançado. Weeks (2010, p. 44) observa que, “ao argumentar 

que a sexualidade tem uma influência particular em todos os aspectos da vida e que o corpo 

fala uma verdade final”, os médicos, cientistas e sexólogos ajudaram “a ‘inventar’ a 

importância que nós atribuímos ao comportamento sexual”.  

Assim, a importância que hoje assumem os comportamentos e práticas sexuais – como 

detentores de supostas “verdades” sobre quem nós somos e formadores das nossas identidades 

– e o próprio ato de falar sobre tais comportamentos e práticas, dever ser compreendido 

dentro desse contexto de criação de um dispositivo da sexualidade que buscou definir, 

compreender e regular o sexo. Essa “vontade de saber” e de “dizer” o sexo constitui-se, então, 

em uma das marcas das sociedades ocidentais dos últimos três séculos. No entanto, por ser 

um espaço de saber e poder, a sexualidade é permeada de disputas, de redefinições sobre 

aquilo que o sexo é ou que ele deveria ser. Assim, as formas de controle sobre o sexo irão 

depender dos significados que uma determinada sociedade atribui a ele, como argumenta 

Weeks: 

Se consideramos o sexo como perigoso, perturbador e fundamentalmente 
antissocial, então estaremos mais dispostos a adotar posições morais que propõem 
um controle autoritário e rígido. A isso eu chamo de abordagem absolutista. Se, por 
outro lado, acreditamos que o desejo sexual é fundamentalmente benigno, vitalizante 
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e liberador, estaremos mais dispostos a adotar um conjunto de valores flexíveis e 
talvez radicais, a apoiar a posição libertária (WEEKS, 2010, p. 74). 

 No entanto, independentemente de uma postura mais repressiva ou mais libertária, o 

simples fato de ter se buscado conhecer o sexo, situando-o em um discurso racional e 

científico, é algo interessante por si só, como assinala Foucault (2011). Essa forma de 

compreender o sexo como portador de supostas verdades está relacionada à crença de que a 

realidade pode e deve ser apreendida de forma neutra e objetiva a partir de valores como 

verdade e racionalidade. Assim, a busca por “dominar” e conhecer o sexo se insere em um 

paradigma que supõe uma forma de enxergar o mundo e a natureza como algo que pode ser 

objetivado e apreendido através do esforço racional do “homem”. Trata-se do paradigma da 

ciência moderna, que influenciou não apenas o conhecimento sexual, mas toda a produção de 

conhecimento, inclusive aquele de senso comum, de forma que até hoje norteia a nossa forma 

de ver e compreender a realidade social. Desse modo, alguns dos valores e pressupostos da 

ciência moderna estão ainda presentes em uma série de discursos não apenas científicos, 

como midiáticos, pedagógicos, etc. Assim, acredito ser de suma importância compreender 

como se deu a construção desse paradigma cientificista – como também é conhecido – e a 

forma como ele pôde ser legitimado e colocado em uma posição central nas sociedades 

ocidentais, principalmente através de algumas estratégias de socialização dos saberes 

científicos, como a divulgação científica e, mais especificamente, o jornalismo científico.  
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Neste capítulo, procura-se explicar em que consiste o paradigma cientificista e a forma 

como as suas crenças e valores impregnaram a sociedade ocidental, principalmente em 

relação à produção do conhecimento – inclusive aquele dito “de senso comum” – e a 

divulgação deste. Discute-se brevemente a maneira como se estabeleceram os valores e 

procedimentos científicos e o caráter localizado e contextual da ciência, de forma a levar em 

consideração as posições dos sujeitos que a produzem e a forma como ela é hoje divulgada, 

através de diferentes meios e em diferentes formatos. Assim, o jornalismo científico será 

discutido como uma área específica da divulgação científica que se insere no processo de 

construção de conhecimento e que acaba, muitas vezes, privilegiando determinadas áreas do 

saber em detrimento de outras. 

3.1 O paradigma da ciência moderna 

 
Frequentemente somos expostos a uma série de notícias sobre descobertas científicas e 

tecnológicas e anúncios publicitários de produtos que dizem ser “a última inovação” em 

tecnologia. Uma série de filmes, de ficção científica ou não, nos “mostra” como será o futuro 

do planeta nos próximos séculos, partindo da noção de que uma série de “avanços” na área da 

ciência e da tecnologia nos permitirão viver com mais conforto e segurança – principalmente 

no que concerne à saúde e ao bem-estar pessoal. Algumas dessas produções expõem o 

“perigo” que corremos caso esses conhecimentos científicos e tecnológicos caiam em “mãos 

erradas”, podendo gerar uma série de catástrofes e desequilíbrios, muitas vezes colocando em 

risco a sobrevivência da nossa própria espécie. No entanto, a maioria dessas ficções recorre a 

um final “feliz”, onde um grupo de “heróis”, aliados aos cientistas “do bem”, conseguem 

impedir que a ciência seja usada com fins maléficos, de forma que as coisas voltem a “ser 

como devem ser” – um retorno ao status quo, onde o conhecimento científico volta às mãos 

dos seus verdadeiros detentores: os “bons cientistas” ou os “bons cidadãos”.  

Através desses conteúdos midiáticos e de muitos outros discursos somos 

constantemente “informados” da maravilha que o conhecimento científico e tecnológico 

representa para o mundo ocidental – em contraste com o atraso e precariedade daqueles que 

vivem em outros contextos culturais, onde a ciência e a tecnologia não foram desenvolvidas. 

Nessas mensagens, é exaltada a autoridade dos especialistas ou cientistas que supostamente 

3 CONHECIMENTO CIENTÍFICO E SOCIALIZAÇÃO DO SABER 
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“abdicam” de seus interesses pessoais em prol de um interesse genuinamente científico, 

visando conhecer e “dominar” a natureza para garantir o bem estar humano. Valores como 

racionalidade, verdade e objetividade orientam esses “homens da ciência” e ajudam a 

legitimar os conhecimentos por eles produzidos, de forma que tais valores podem ser hoje 

considerados os “princípios fundamentais” não apenas do conhecimento científico, mas de 

grande parte dos conhecimentos produzidos na sociedade ocidental moderna. 

A busca pela racionalidade e pela verdade tornou-se, assim, o grande norteador de 

projetos e empreendimentos das sociedades ocidentais, de forma que a crença em um 

conhecimento científico e racional passou a fazer parte do nosso sistema de crenças e valores 

socialmente partilhados. Autores da história da ciência e da sociologia do conhecimento que 

se aproximam das correntes críticas e pós-críticas têm explicado a forma como esses valores 

foram se “erguendo” através de um processo histórico que se intensificou com o “surgimento” 

de uma incipiente burguesia mercantil na Europa no século XII.  

A cientista norte-americana Ruth Berman (1997) afirma que as origens da ciência e da 

filosofia ocidentais remontam ao século VI a.C. De acordo com a autora, Tales de Mileto foi o 

primeiro a buscar as explicações para os fenômenos naturais “sem recorrer a explicações 

mitológicas ou sobrenaturais” (BERMAN, 1997, p. 249). Cerca de dois séculos depois, Platão 

construiria a sua filosofia dualista, influenciado pelas relações numéricas de Pitágoras e o 

idealismo racionalista de Parmênides, afirmando que as ideias e a matéria constituíam dois 

mundos separados. Para ele, o reino das ideias “abrangia os padrões perfeitos, constantes de 

todas as coisas”, enquanto o mundo da matéria “continha suas cópias imperfeitas e 

transitórias” (BERMAN, 1997, p. 250). A autora explica: 

Platão considerava que a alma — constante, não material, imortal — derivava do 
primeiro mundo e era o princípio determinante atribuído ao indivíduo antes ou no 
momento do nascimento; o corpo, suas necessidades e interações físicas pertenciam 
ao mundo material, derivado, temporal e inconstante. A alma, atribuída no 
nascimento, determinava o valor humano inerente e, consequentemente, a posição 
social natural (BERMAN, 1997, p. 250). 

O filósofo grego criou a sua teoria filosófica com base em divisões hierárquicas 

“naturais” entre os cidadãos e os escravos. Para Platão, “as almas superiores da classe 

dominante” eram capacitadas para “se empenhar na direção do perfeitamente bom, belo e 

racional”, enquanto o “escravo, geralmente estrangeiro e considerado racialmente inferior, 

naturalmente não tinha muito do elemento racional em sua alma” (BERMAN, 1997, p. 250). 

Assim, os cidadãos eram tidos como “a mente”, o racional, enquanto os escravos eram vistos 

como “o corpo”, sendo associados à ação e à prática. 
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Discípulo de Platão, Aristóteles teria aprofundado a visão dualística do mundo e se 

tornado o precursor da ideologia da natureza como uma máquina regida por leis, razão por 

que passou a ser considerado o progenitor do mecanicismo.  Segundo Berman (1997), o 

filósofo considerava que os escravos e as mulheres tinham uma inferioridade “natural”, sendo 

destinados a serem governados. As mulheres seriam especialmente menos racionais, estando 

suscetíveis a “elementos passionais”, o que justificaria suas diferenças de comportamento em 

relação aos homens. Para a autora em referência, essa visão dualística e hierárquica do valor 

humano para justificar as condições sociais e econômicas desiguais é ainda hoje o discurso 

que prevalece em diversas áreas do conhecimento.  

No entanto, somente a partir do século XII, com a proliferação dos comerciantes e a 

ascensão de uma incipiente burguesia mercantil na Europa, é que a visão dualista de Platão e 

Aristóteles foi sendo retomada em uma nova forma de compreender o mundo. Segundo 

Fourez, até então, durante a Idade Média, as pessoas viviam nas aldeias autárquicas, tendo 

“uma visão de mundo fortemente ligada à sua existência nessas aldeias” (FOUREZ, 1995, p. 

156). Não se tinha, nesse contexto, a ideia de um objeto “puramente material”, de forma a 

estabelecer uma separação entre os humanos e a Natureza:  

Em um mundo assim, era quase impossível imaginar o olhar “frio” de um 
observador científico. Esse olhar supõe com efeito uma certa distância, como se 
houvesse de um lado o observador e de outro, a Natureza que se vê. Ora, no 
ambiente das aldeias autárquicas, o observador e a Natureza podem ser 
considerados, pelo menos em uma primeira aproximação, como um todo unificado 
(FOUREZ, 1995, p. 156). 

 A partir do século XII surge então a figura do burguês comerciante, que vive uma boa 

parte da sua existência fora da aldeia onde nasceu. Esse comerciante passa a viver diferentes 

realidades, a ver “coisas estranhas, desconhecidas”, de forma que o “universo aparece a seus 

olhos como um lugar cada vez mais neutro e como uma estrutura cada vez menos humana” 

(FOUREZ, 1995, pp. 157-158). O “desapego” e a desfamiliarização ao mundo à sua volta e a 

“vida solitária” do comerciante teriam impulsionado a ideia de uma “vida interior”, que 

culminou num processo de crescimento do individualismo. Assim, “o centro do universo não 

é mais a aldeia, uma exterioridade sempre animada pela interioridade, mas torna-se 

interioridade pura, ligada ao indivíduo” (FOUREZ, 1995, p. 158). É nesse momento que se 

começa a pensar a noção de mundo objetivo: 

Enquanto nas aldeias tudo estava sempre ligado à vida das pessoas, a seus projetos, a 
sua vida afetiva e prática, o comerciante começa a falar de eventos sem história, e 
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que não existem unicamente para ele, em um mundo “desencantado”. Nasce um 
conceito, o de objetividade “pura”, isto é, daquilo que resta quando se despojou o 
mundo de tudo o que constitui a sua particularidade, de seu vínculo com este ou 
aquele indivíduo, este ou aquele grupo, esta ou aquela história. É desse modo que, 
do ponto de vista da história, a objetividade, longe de representar um olhar absoluto 
sobre o mundo, aparece como uma maneira particular de construí-lo. É a cultura dos 
comerciantes burgueses que institui a visão de mundo em um agregado de objetos 
independentes dos observadores (FOUREZ, 1995, p. 159). 

De acordo com Berman (1997, p. 253), a ascensão da classe mercantil aumentou o 

interesse na exploração das propriedades da natureza, de forma que esta passou a ser 

manipulada e utilizada para benefício “dos homens” e lucro dos comerciantes. Para Fourez, 

isso permitiu ao mundo ocidental a criação de métodos de descrição – ou “tecnologias 

intelectuais” – que poderiam ser transportados de um lugar a outro. Assim, a “objetividade 

aparece [...] como uma maneira de ver o mundo que permite destacar aquilo que se vê da 

globalidade”, de forma que a civilização moderna passou a dispor de “representações mentais 

mediante as quais ela vai poder inserir descrições de objetos separados” (FOUREZ, 1995, pp. 

159-160). Dessa forma, o autor conclui que a objetividade não existiria por si mesma, mas 

seria a produção de uma cultura – especificamente a cultura mercantil construída a partir do 

século XII. Ou seja, foi somente a partir da constituição dessa cultura mercantil que se pôde 

compreender a noção de objetividade como hoje a entendemos. 

Esse caráter cultural da objetividade pode ser ampliado para a própria noção de 

ciência. Para Fourez (1995), ainda hoje subsite a ideia de que o discurso científico é descolado 

do discurso das “aldeias”, dos contextos locais e históricos onde ele é produzido. No entanto, 

o autor defende que, para compreender uma descrição científica é necessário ter uma cultura 

científica e o conhecimento de uma linguagem específica. Ou seja, é preciso entender o que é 

ciência e a sua forma específica de pensar e entender o mundo, o que requer dos cientistas a 

aquisição de uma linguagem comum, da mesma forma que para entender os conhecimentos, 

ideias e valores de um determinado grupo ou aldeia é necessário o domínio de uma linguagem 

e de um sistema de significados partilhados por este grupo.   

Sem essa linguagem comum, é impossível compreender “a objetividade” de um 
mapa ou a descrição de um sistema de polias por físicos. Um universo conceitual 
mental, interiorizado pelo cientista, substituirá o universo partilhado das aldeias: é 
essa cultura dos pré-requisitos que permite a um físico de Moscou explicar a sua 
colega de São Francisco a “mesma” experiência (FOUREZ, 1995, pp. 160-161). 

 Dessa forma, a grande “invenção” da burguesia europeia teria sido a criação de 

representações mentais que poderiam ser partilhadas por pessoas em diferentes localidades. 

Essa criação teria servido ao desejo burguês de controle e dominação do seu meio, através da 
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previsão, do cálculo e do domínio da realidade, mediante o uso de métodos de escrita e de 

leitura. Assim, o próprio conhecimento sobre o sexo, como vimos no capítulo anterior, 

constituiria uma tentativa de dominação e ordenação do mundo: 

Para o universo da burguesia, que é também o da ciência, os objetos perdem cada 
vez mais o que constitui a sua particularidade para se tornarem objetos de cálculo e 
domínio. A moral, e a moral sexual em particular, não surgirá mais como o respeito 
a uma ordem mais ou menos sagrada, mas simplesmente como um cálculo, de mais 
em mais utilitário, a fim de dominar o mundo e organizá-lo da melhor forma 
(FOUCAULT apud FOUREZ, 1995, p. 163). 

 É possível afirmar, então, que a ciência moderna está relacionada à ideologia burguesa 

e a sua ambição de “dominar” e controlar o mundo natural e social. Nisto, afirma Fourez 

(1995, p. 163), ela foi extremamente eficaz. Para o autor, a ciência constituiu-se em um 

instrumento intelectual que permitiu à burguesia – branca e masculina, acrescentariam os 

teóricos pós-críticos – dominar econômica e politicamente o planeta. A essa dimensão política 

e econômica da dominação burguesa é possível adicionar o caráter simbólico, que permitiu 

que os valores, as interpretações e a visão de mundo do cientificismo burguês fossem 

estendidos a diferentes esferas sociais, sendo valorizados e reproduzidos por diversas áreas do 

conhecimento até serem naturalizados no senso comum. 

 Essa propagação dos valores cientificistas teria se intensificado a partir da Revolução 

Científica, que teve seu início no século XVI. Foi nesse momento que houve o que Berman 

(1997, p. 253) intitula de “explosão entusiástica” do interesse em explorar as propriedades da 

natureza. A partir daí, o racionalismo e a objetividade científica foram difundidos 

massivamente, atingido o seu auge com o pensamento cartesiano, no século XVII. Descartes 

considerava que o pensamento racional, “objetivo”, era o único capaz de levar à verdade, 

excluindo-se qualquer “referência ao espaço, ao tempo ou à substância física” (BERMAN, 

1997, p. 254).  

 No século XIX, o positivismo de Comte sustentaria que o desenvolvimento científico 

era “a chave para o progresso”. Segundo Berman, o filósofo francês propôs uma ordem 

sucessiva do desenvolvimento das ciências, “começando com a mais abstrata até a mais 

concreta: da matemática e da física, passando pela biologia, até as ciências sociais” 

(BERMAN, 1997, p. 254). Para Comte, o cientista representava o observador desinteressado, 

neutro e objetivo. 

 A noção de método científico introduzido por Descartes propunha que este poderia ser 

utilizado independentemente do contexto social ou dos fenômenos a serem investigados, 

podendo ser aplicado por qualquer cientista para obter “dados ‘objetivos’, não tendenciosos” 
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(BERMAN, 1997, p. 255). Assim, os dados coletados seriam “fatos” imutáveis e isolados, 

não afetados por condições externas ou por interesses do cientista – o que instituía uma clara 

separação entre objeto e observador. A essa noção cartesiana de objetividade e neutralidade, 

Berman (1997) acrescenta ainda o mecanicismo, que, segundo ela: 

[...] exalta os efeitos reproduzíveis, observados sob condições definidas, e ignora os 
aspectos idiossincráticos e complexos do ponto de vista do desenvolvimento. De 
acordo com princípios cartesianos e positivistas, considera o todo como composto 
por unidades separáveis, individuais, que podem ser tomadas à parte e reunidas 
novamente, com a máquina inteira operando de maneira predizível e repetível. Os 
processos naturais são abstraídos, distanciados da natureza, tornados perfeitos e 
convertidos em leis imutáveis. As características e a dinâmica particulares de cada 
situação individual são obscurecidas, perdidas em resumos estatísticos (BERMAN, 
1997, p. 259). 

 O que os estudiosos que se aproximam da teoria crítica e pós-crítica irão afirmar, 

contudo, é que essa ideia da ciência como conhecimento objetivo, capaz de garantir a 

separação entre “observador” e “observado” é uma ilusão ou mera crença cientificista. Esses 

teóricos vêm demonstrando, nas últimas décadas, como o conhecimento científico serviu para 

favorecer os interesses de grupos dominantes e perpetuar uma série de desigualdades – como 

ocorrera com o conhecimento sexual, abordado no capítulo anterior. Assim, ao invés de 

idealizar e propagar os valores e visões de mundo cientificistas, esses novos estudos irão 

defender a necessidade de se lançar um olhar crítico sobre eles, considerando o seu aspecto 

contingencial e histórico, como explica Fourez: 

Para o olhar crítico, a ciência surge como uma instituição humana, com todas as suas 
particularidades históricas. [...] [Ela] configurou-se dentro de uma evolução 
histórica: uma certa racionalidade e um certo discurso se construíram e se 
estruturaram gradualmente no Ocidente burguês e deram aos métodos e saberes 
científicos a forma que conhecemos hoje. É historicamente que as disciplinas se 
separaram do modo como vemos hoje. Semelhante evolução não obedece a uma 
lógica pré-determinada, mas depende de escolhas (em geral não intencionais). Essas 
escolhas, científicas - como todas as escolhas tecnológicas, aliás - 'ocorreram ao 
sabor do acaso, ao longo da história, por uma série de motivos “razoáveis”, mas não 
determinantes. Foram também condicionadas pelas estruturas de sociedade e por 
relações humanas com todas as dominações e lutas sociais e econômicas por elas 
implicadas (FOUREZ, 1995, p. 168). 

 Pesquisadores como Berman (1997), por exemplo, afirmam que o sujeito e o objeto da 

pesquisa influenciam-se mutuamente e que a realidade não é percebida apenas por uma 

observação “imparcial” e isolada, mas também “subjetivamente”. Eles afirmam, portanto, que 

o ponto de vista é sempre mediado por construções mentais, de forma que as nossas 

percepções sobre os fenômenos do mundo “natural” são determinados não apenas pelas coisas 

em si, mas pela nossa disposição mental, nossa consciência individual e, acrescento, nossas 
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localizações enquanto sujeitos de uma sociedade altamente hierarquizada e atravessada por 

uma série de relações de poder, como propôs Foucault (2008; 2011).  

 O que esses autores afirmam, portanto, é que a ciência é um produto humano, “criado 

por e para humanos”, como afirma Fourez (1995). Assim, é a partir das teorias críticas que 

“começa-se a estudar a ciência como uma atividade humana qualquer, sem a priori sobre o 

seu valor e, portanto, com pressupostos agnósticos quanto à natureza da ciência e quanto à 

verdade de seus resultados” (FOUREZ, 1995, p.173). Com essa postura crítica não se nega, 

no entanto, que a ciência tenha uma objetividade relativa. De acordo com Fourez, a ciência 

não é um “puro jogo de pensamentos”, possuindo, pelo contrário, “uma maneira eficaz ao 

extremo de ordenar a nossa percepção, em nosso mundo, e comunicar o tipo de ordem que 

podemos utilizar conjuntamente” (FOUREZ, 1995, p. 174). O que a visão crítica nega, 

segundo o autor, é “a pretensão de se separar o que seria ‘pura e objetivamente científico’ do 

que é historicamente condicionado” (FOUREZ, 1995, p. 174). 

 Aproximando-se da perspectiva pós-estruturalista de Foucault (2008), é possível 

acrescentar que a ciência é uma prática discursiva e, portanto, um produto de múltiplas 

relações de poder. Tais relações necessitam de discursos geradores de “efeitos de verdade”, 

como os da ciência, que ajudam a normatizar a sociedade, instituindo maneiras de perceber e 

valorar o mundo. Isso porque só é possível exercer o poder através da produção da verdade, 

como explica Foucault: 

[...] em uma sociedade como a nossa, mas no fundo em qualquer sociedade, existem 
relações de poder múltiplas que atravessam, caracterizam e constituem o corpo 
social e [...] estas relações de poder não podem se dissociar, se estabelecer nem 
funcionar sem uma produção, uma acumulação, uma circulação e um funcionamento 
do discurso. Não há possibilidade de exercício do poder sem uma certa economia 
dos discursos de verdade que funcione dentro e a partir desta dupla exigência. 
Somos submetidos pelo poder à produção da verdade e só podemos exercê-lo 
através da produção da verdade (FOUCAULT, 2008, pp. 179-180). 

 Sendo assim, a ciência só pode ser compreendida dentro de uma economia de 

discursos que buscam produzir verdades, o que nos leva a concluir que ela não é 

desinteressada ou imparcial, uma vez que reflete “os interesses de seus conhecedores” 

(CHANTER, 2011, p. 82).  O conhecimento científico deve ser, portanto, situado 

socialmente, ou, como diz Haraway (1995), deve ser um “saber localizado”. Segundo esta 

pesquisadora, o conhecimento científico sempre é produzido por um sujeito que olha a partir 

de um lugar, sendo ocupante de uma determinada posição. Assim, a autora posiciona-se 

contra os “postulados de conhecimento não localizáveis” que prometem “visão de toda parte e 

de nenhum lugar” (HARAWAY, 1995, pp. 22-27).  
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 Nesse entendimento, a ideia positivista de “objetividade” e “neutralidade” serviu para 

apagar a posição dos sujeitos dominadores na produção do conhecimento, o que lhes permitiu 

inscreverem olhares sobre todos os corpos marcados – negros, mulheres, povos “primitivos”, 

etc. – sem serem vistos, escapando à representação. “Posicionar-se é, portanto, a prática 

chave” (HARAWAY, 1995, p. 27) que nos permite pensar de onde se olha para determinado 

fenômeno. Posturas críticas e pós-críticas – como as da autora supracitada – permitiram que, 

pelo menos no âmbito acadêmico, o conhecimento científico e seus ideais epistemológicos 

tenham passado por uma série de revisões, como observa Meditsch (1997): 

As epistemologias críticas, que nas últimas décadas têm se dedicado a desmistificar 
o preceito positivista da infalibilidade da Ciência, e a demonstrar o caráter cultural e 
histórico de toda a forma de conhecimento, contribuíram para destruir o ideal de 
uma verdade única e obrigatória, e principalmente para estabelecer os limites lógicos 
de qualquer reivindicação de objetividade. Ao relativizarem as verdades científicas, 
estas correntes críticas permitiram também a aceitação de outras verdades como 
eventualmente válidas e relativas, de acordo com os seus pressupostos e objetivos 
(MEDITSCH, 1997, pp. 3-4). 

 No entanto, embora exista essa postura crítica nos meios científicos – principalmente 

nas áreas das ciências humanas e sociais – é perceptível que o conhecimento científico muitas 

vezes ainda é colocado, principalmente no senso comum, como sendo neutro, objetivo e 

detentor de verdades indubitáveis. Esses valores e ideais da ciência positivista foram 

socialmente legitimados através de jornais, livros didáticos, programas televisivos, currículos 

escolares, etc., ajudando a conformar o que hoje se entende como paradigma ou modelo 

cientificista.  

A chamada divulgação científica foi, assim, um invento criado pelos “homens da 

ciência”, já no século XVIII, para legitimá-la frente a outros públicos além daquele restrito 

aos meios acadêmicos. Embora seja uma atividade de socialização de saber, que busca 

aproximar os chamados “homens da ciência” do restante da sociedade, ela muitas vezes serviu 

para demarcar diferentes posições e hierarquias entre aqueles que “sabem” e aqueles que “não 

sabem”, de forma que estes últimos frequentemente foram colocados em uma posição de 

simplesmente receber informações científicas e tecnológicas de forma passiva, sem 

possibilidade de crítica e diálogo.  

A divulgação científica serviu, portanto, para afirmar os valores científicos e demarcar 

a fronteira do que é considerado ciência daquilo que não é, colocando-a em uma posição de 

autoridade e superioridade em relação a outros tipos de conhecimento. Sendo assim, suponho 

ser importante passar à definição da atividade de divulgação científica e fazer uma breve 

retomada do seu desenvolvimento ao longo da história, explicando como ela tem servido para 



51 
 

legitimar a ciência e os valores científicos perante a sociedade.  

 

3.2 A divulgação científica como uma estratégia de socialização do saber 

  

A partir da leitura de autores como Bueno (1988) e Silva (2006), entendo a divulgação 

científica como uma série de textos que circulam em diferentes formatos: impresso, 

audiovisual, oral, virtual, etc. Tais textos podem compreender livros, material didático, 

palestras, revistas, programas televisivos, documentários, etc. Segundo Silva (2006), a 

definição dessas práticas como divulgação científica se relaciona com a forma como elas são 

produzidas, formuladas e como elas circulam na sociedade. Essas características, segundo o 

autor, variaram ao longo da história. 

A atividade se desenvolveu junto com a própria ciência moderna. No século XVIII, 

uma série de demonstrações e exposições de máquinas e “fenômenos pneumáticos, elétricos e 

mecânicos” era realizada nos anfiteatros europeus. Palestras sobre física, química e medicina 

percorriam diferentes cidades e países da Europa apresentando-se como “verdadeiros shows 

científicos” (SILVA, 2006, p. 54). Muitas dessas palestras eram transcritas em veículo 

impresso, e algumas formavam séries “cuja lista de conteúdos também era impressa e 

publicamente distribuídas” (SILVA, 2006, p. 54). Nesse mesmo período, já existiam diversos 

livros escritos por cientistas que se voltavam a um público leigo. Algumas dessas publicações 

eram específicas para o público infantil ou feminino, sendo exemplo “A filosofia de Sir Isaac 

Newton explicada para o uso das damas”, do italiano Francesco Algarotti e traduzido na 

Inglaterra em 1739 (SILVA, 2006).  

A ciência moderna, no entanto, ainda estava se constituindo no século XVIII, não 

havendo uma grande divisão entre cientistas e divulgadores. De acordo com Silva (2006), a 

divulgação científica se confundia com o entretenimento, tomando forma de espetáculos e 

shows científicos. Com o tempo, a ciência foi se consolidando como uma instituição 

vinculada a uma forma específica de produção de conhecimento e, assim, os filósofos 

acadêmicos do Iluminismo começaram a buscar se diferenciar “dos chamados ‘vendedores 

científicos’, com suas palestras e shows itinerantes” (SILVA, 2006, p. 55). 

Segundo Orrico e Oliveira (2007), na metade do século XIX a ciência já estava 

especializada, contando com linguagens específicas em cada área, o que contribuiu para que 

houvesse um afastamento ainda maior do público leigo. Os cientistas começaram então a 
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acreditar que a “ignorância do homem comum” face à ciência constituía um obstáculo ao 

progresso desta, havendo a “necessidade” de tentar aproximar esse “homem comum” do 

conhecimento produzido pela ciência.  Foi então que a British Association for the 

Advancement of Science passou a realizar “uma série de conferências dedicadas à classe 

trabalhadora em várias regiões do interior da Inglaterra” (ORRICO e OLIVEIRA, 2007, p. 4). 

A partir daí, a prática se disseminou por outros países europeus, atraindo um grande público 

ávido pelo saber científico. 

 No entanto, a atividade de divulgação científica respondeu a diferentes interesses e 

motivações ao longo da história, variando de acordo com pressupostos filosóficos, conteúdos 

científicos envolvidos, cultura subjacente, interesses políticos e econômicos e os meios 

disponíveis nos diversos lugares e épocas (MOREIRA e MASSARANI apud ORRICO e 

OLIVEIRA, 2007). Com isso, entende-se que não é possível pensar o conhecimento científico 

e a prática de divulgação deste conhecimento longe de seu contexto social, como dito 

anteriormente. A ciência, embora se constitua como área privilegiada de saber, está em 

permanente diálogo com o restante da sociedade e com o conhecimento do senso comum. 

Entendida como uma prática discursiva, deve ser vista como algo que “constrói o universo 

social em que se insere – ao mesmo tempo em que é construíd[a] por ele” (ORRICO e 

OLIVEIRA, 2007, p. 8). 

Orrico e Oliveira (2007) explicam que, no final do século XIX, a crescente 

especialização e a multiplicação de novas linguagens geraram uma situação em que mesmo os 

cientistas, quando saíam dos seus domínios de saber, não compreendiam o que seus pares 

escreviam. Assim, constatou-se a necessidade de tornar o conhecimento científico acessível 

também para especialistas de outras áreas, o que levou os cientistas a lançarem mão de 

estratégias discursivas que facilitassem o entendimento tanto do “cidadão comum” quanto dos 

cientistas de áreas diferentes das suas. 

O desenvolvimento científico transformou mentalidades, visões de mundo, práticas 
educacionais e, com isso, a ciência passou a funcionar como sistema explicativo dos 
fenômenos. Esta trajetória envolveu um alto grau de especialização que trouxe 
consequências para as sociedades científicas, que se transformaram em grupos de 
eruditos; para as revistas, que começaram, também, a se especializar; e para a 
linguagem que os cientistas utilizavam para comunicar suas descobertas. Em pouco 
tempo, a divulgação da ciência tinha dois objetivos: adaptação para os leigos e 
informação para os cientistas de determinadas áreas que tivessem interesse em 
objetos desenvolvidos em outras (SÁNCHEZ MORA, apud ORRICO e OLIVEIRA, 
2007, p. 4). 

 A relação entre ciência e sociedade tornou-se mais explícita a partir do século XX, 

através do estreitamento das relações entre o conhecimento científico e as esferas política e 
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econômica, como deixariam evidentes as Guerras Mundiais e a Guerra Fria. Muitas das 

“descobertas” ou invenções científicas e tecnológicas desses períodos guiaram os processos 

decisórios dos Estados envolvidos nos conflitos. O interessante é que, ao mesmo tempo em 

que se consolidava no imaginário social a ideia de ciência associada a “grandes descobertas” e 

“avanços tecnológicos”, começa-se, mesmo que timidamente, a perceber os perigos que o uso 

abusivo do conhecimento científico e tecnológico poderia representar, principalmente quando 

não há uma discussão e uma reflexão coletiva sobre as implicações éticas de pesquisas e 

experimentos associados a questões políticas e militares. 

 Assim, ainda que as relações entre a esfera científica e outras esferas da sociedade 

tenham mudado ao longo da história, a ciência nunca está isolada, dissociada de um contexto 

social e cultural específico. Há um permanente diálogo entre o conhecimento científico e as 

áreas da política, da economia e da cultura. Portanto, 

[a] questão do que é “interno” ou “externo” à atividade científica é uma questão 
complexa se considerarmos que a ciência se produz na sociedade e que sua produção 
é algo extremamente complexo, cujos atores envolvidos, direta ou indiretamente, 
jamais são exclusivamente os cientistas (SILVA, 2006, p. 56). 

Para Silva (2006), o diálogo entre esferas distintas – política, empresarial e industrial, 

científica, “pública” – acaba produzindo diferentes textos. E isso “porque diferentes 

interlocuções implicam em diferentes memórias, em diferentes posições e, portanto, em 

diferentes textualizações” (SILVA, 2006, p. 56). Assim, no entendimento do autor, a 

atividade científica – como a atividade de produção de conhecimento de maior prestígio e 

legitimidade atualmente – se dá por uma série de relações interlocutivas, que produzem 

“textos, orais, escritos, visuais ou audiovisuais” que variam conforme diferentes produtores e 

leitores: 

[...] se olharmos a produção textual como aspecto da produção, formulação e 
circulação de discursos e, estes últimos, como constituintes simultaneamente de 
sentidos e de sujeitos, podemos considerar que diferentes textualidades produzem 
diferentes efeitos-leitores, produzem/reproduzem diferentes relações sociais entre os 
sujeitos (SILVA, 2006, p. 57). 

Nessa perspectiva, a própria divulgação da ciência é um modo de produção de 

conhecimento que constitui textos diversos, produtores de efeitos-leitores específicos, e que 

constrói múltiplas relações entre os sujeitos envolvidos. Para o autor, no entanto, essa forma 

de disseminação do conhecimento científico acaba muitas vezes opondo produtores e 

usuários/consumidores e criando “a figura do divulgador, que viria, imaginariamente, 

restabelecer a cisão e minimizar a tensão instaurada ao longo da história no tecido social da 
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modernidade” (SILVA, 2006, pp. 57-58). Essa divisão entre produtores de conhecimento 

científico e o público leigo é, portanto, frequentemente mantida e (re)produzida através do 

trabalho de divulgação científica, situando 

[...] de um lado, o cientista, de outro, o não cientista. De um lado o sujeito produtor 
do conhecimento científico numa posição de autoridade altamente legitimada e de 
outro, o consumidor do conhecimento científico, o sujeito interessado em 
atualização cultural, sem nenhum conhecimento sobre ciência. (SILVA, 2006, p. 
58). 

 A divulgação científica reforça, assim, um imaginário de hierarquização e de 

atribuição de diferentes status aos que produzem o conhecimento e àqueles que o “recebem”. 

A figura do mediador – quando existe – assume então a tarefa de “exercer a partilha social do 

saber, levando ao homem comum o conhecimento do qual ele historicamente foi apartado e 

do qual foi se mantendo cada vez mais distanciado à medida que as ciências se desenvolviam 

e mais se especializavam” (ZAMBONI, 2001, p. 49). Dessa forma, coloca-se o mediador 

como aquele responsável por “aproximar” o cientista e o “homem comum”, afastados por 

uma diferença de conhecimento sobre determinado assunto e pelo domínio ou não de uma 

linguagem científica, como explica Zamboni (2001): 

As motivações [que] imediatamente se colocam, portanto: é preciso chegar ao 
homem comum, mantido distanciado e, por isso, alienado do mundo cada vez mais 
especializado das ciências; e é preciso vencer a “ruptura cultural” instalada entre 
uma elite à qual se outorga o direito de saber e uma massa relegada à exclusão do 
saber (muitos, inclusive, excluídos até da aprendizagem das primeiras letras e da 
aritmética mais elementar). [...] A dificuldade a vencer, sob essa ótica, resumir-se-ia 
a um problema de comunicação, ou seja, transformar em inteligível para muitos a 
linguagem hermética e difícil da ciência, entendida por apenas uns poucos 
(Zamboni, 2001, p. 49). 

 Essa função pode ser assumida tanto pelo cientista – em uma tentativa de 

simplificação da linguagem que ele mesmo utiliza no meio acadêmico e científico – ou por 

um jornalista especializado, como será explicado posteriormente. Assim, a atividade de 

divulgação científica pode ser entendida como uma prática essencialmente comunicativa, “em 

que seus agentes são chamados a dissolver problemas de incompreensão, para que se 

restabeleça a ponte de interligação entre os dois grupos historicamente afastados: o dos 

cientistas e o dos leigos” (ZAMBONI, 2001, p. 50). 

 O autor chama a atenção, no entanto, para o fato de que a busca de disseminação do 

conhecimento para o conjunto da sociedade pode-se configurar em um procedimento 

ideológico que “apenas reforça o poder dos ‘autorizados a saber’” (CHAUÍ apud ZAMBONI, 

2001, p. 50).  Para Targino (2007), esse poder é mantido dentro do próprio campo científico 
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através de estratégias retóricas ou discursivas que apresentam o conhecimento científico como 

neutro, impessoal e objetivo, capaz de abarcar “a verdade” sobre os fenômenos sociais e 

naturais. Essas estratégias discursivas são adotadas pelos cientistas para reforçar, mesmo que 

nem sempre conscientemente, a legitimidade e a posição de autoridade que ocupam. O autor 

explica algumas dessas estratégias: 

O caráter impessoal e a objetividade são mais facilmente percebidos com o uso da 3ª 
pessoa do singular, como a oralidade também confirma. No entanto, para Leibruder 
(2000, p. 231), ao camuflar a presença do sujeito discursivo, imprimindo voz às 
coisas ou recorrendo ao sujeito indeterminado ou plural, o discurso científico 
assume caráter de “[...] neutralidade, e, portanto, de inquestionabilidade. Dessa 
forma, todo e qualquer resultado obtido será [...] verdade incontestável”, com a 
intenção de “apagar a existência do homem que vê e interpreta uma [...] realidade a 
partir de [...] [certo] ponto de vista” (TARGINO, 2007, p. 21). 

 Assim, independentemente de onde o discurso científico esteja situado, ele quase 

sempre assume as mesmas características, tais como: emprego usual da 3ª pessoa do singular, 

que evidencia a indeterminação do sujeito, ou da 1ª pessoa do plural, como sujeito universal; 

concisão ou economia linguística; precisão ou cuidado máximo com ambiguidades; 

objetividade ou rejeição à linguagem afetiva; formalismo e exclusão de termos do dia-a-dia 

(TARGINO, 2007). Dessa forma, segundo Leibruder, “o discurso científico tenta fazer com 

que o seu leitor creia que o que está sendo exposto não é uma interpretação, mas sim a própria 

realidade” (LEIBRUDER apud TARGINO, 2007, pp. 21-22). Ou seja, a tentativa de mostrar 

o discurso como impessoal, através do “apagamento do sujeito”, tem como finalidade provar a 

veracidade e a legitimidade do discurso, o que acaba muitas vezes afastando a possibilidade 

de dúvida, contestação ou mesmo de novas interpretações por parte do leitor. Com isso, 

conclui-se que o discurso da ciência é “um fazer persuasivo” (LEIBRUDER apud TARGINO, 

p. 22).  

Os produtores dos discursos de divulgação científica muitas vezes se apropriam dessas 

estratégias adotadas pelos cientistas na tentativa de legitimar e mostrar tais discursos também 

como neutros e impessoais. Para Targino (2007, p. 24), a divulgação científica assume, assim, 

uma estratégia de afirmação social da ciência e da tecnologia, colocando-as como 

conhecimentos neutros e de grande relevância “nas estruturas política, econômica, social e 

cultural vigentes [...], [colocando] em evidência a inter-relação ciência, poder e sociedade”. 

Assim, a atividade de divulgação científica, exercida muitas vezes pelos próprios cientistas, é 

uma estratégia de legitimação da ciência, como afirma Targino: 

[...] a comunidade científica busca legitimar a sua produção junto à sociedade 
recorrendo à mídia, especificamente, à prática do Jornalismo Científico, instância 
baseada na inter-relação entre organizações formais e comunidades, que se consolida 
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por meio dos mass media, fazendo circular informação atualizada e de caráter 
científico e/ou tecnológico em consonância com os níveis variados de interesse e 
expectativa dos públicos (TARGINO, 2007, p.24). 

A aproximação entre divulgação científica e jornalismo resulta em uma prática 

específica que conforma uma área especializada do jornalismo: o chamado jornalismo 

científico. Essa área mantém uma série de padrões próprios da atividade jornalística – 

processos, estratégias e técnicas de apuração dos fatos e de construção e veiculação do texto –

, tendo como pré-requisito a presença de um profissional que aproxima o conhecimento 

científico da produção jornalística, buscando divulgá-lo de forma crítica e precisa, ao menos 

teoricamente, para um público universal – embora essa universalidade varie conforme o 

veículo, o formato e a linguagem empregada. Assim, conforme Bueno (1988), entende-se que 

o jornalismo científico é uma das formas de divulgação científica, que compreende também 

outros formatos (livros didáticos, aulas de ciências nas instituições escolares, palestras, 

folhetos utilizados na prática de “extensão rural” ou em campanhas educativas, 

documentários, etc). Em razão do objeto desta pesquisa, é sobre esta modalidade específica de 

divulgação científica que passo a discorrer a seguir. 

 

3.3 Jornalismo e ciência: uma relação próxima 
  

Para compreender a especificidade do jornalismo científico em relação às outras 

formas de divulgação científica é importante entender no que consiste a prática jornalística, 

bem como os valores e parâmetros próprios dessa atividade. Sendo assim, buscarei, neste 

item, apresentar alguns dos principais valores que norteiam a prática jornalística, expondo a 

maneira como alguns dos princípios cientificistas incidiram sobre eles. Também explicarei 

como o jornalismo constitui-se um produtor de sentidos que assume importante papel na 

produção e reprodução de conhecimentos, muitas vezes se apoiando e privilegiando 

determinados saberes em detrimento de outros. Por fim, explicarei no que consiste o 

jornalismo científico e problematizarei as principais críticas a essa área específica da 

atividade jornalística a partir de teóricos como Bueno (1988) e França (2005). 
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3.3.1 A influência dos valores científicos na cultura jornalística 

 

O jornalismo, assim como todo campo profissional, detém “um conjunto de normas, 

rituais e valores que formam uma ideologia profissional, cimento essencial na definição do ser 

jornalista” (TRAQUINA, 2001, p. 28). Esse conjunto ajuda a constituir a “cultura 

profissional” do jornalismo, que possui uma linguagem específica e uma maneira própria de 

significar determinados fenômenos. Segundo Traquina (2005), essa cultura tem como aspecto 

fundamental a partilha de valores sobre a importância ou interesse de um acontecimento ou 

questão, havendo uma série de critérios para definir se o acontecimento é ou não noticiável – 

os chamados critérios de noticiabilidade. 

Essa cultura jornalística baseia-se em valores e crenças em relação à função do 

jornalismo na sociedade e à maneira como este deve operar. Alguns desses valores têm 

origem e assemelham-se àqueles da ciência moderna, citados anteriormente, como 

objetividade, neutralidade e impessoalidade. Para Traquina (2001), a objetividade e a 

proximidade com a verdade são alguns dos valores comumente mais associados ao 

jornalismo. Eles fazem parte do imaginário social sobre a função e o papel social da profissão. 

A objetividade, ou o que se aceita como seu oposto, a parcialidade, são conceitos 
que a maioria dos cidadãos associa ao papel do jornalismo e que são consagrados 
nas leis que estabelecem as balizas do comportamento dos órgãos de comunicação 
social, em particular do setor público. Estão presentes, pelo menos de uma forma 
implícita se não explicitamente, nos códigos deontológicos dos jornalistas e estão no 
centro de toda uma mitologia que coloca os jornalistas no papel de servidores do 
público que procura a verdade, no papel de “cães de guarda” que protegem os 
cidadãos contra os abusos do poder, no papel de contrapoderes que atuam doa a 
quem doer, no papel de “heróis” do sistema democrático (Ungaro, apud 
TRAQUINA, 2001, p.59). 

 Essa proximidade do jornalismo com a noção de “objetividade” tem início no século 

XIX, momento em que surge nos Estados Unidos um “novo jornalismo”, que tinha como 

pressuposto básico a separação entre fatos e opiniões (TRAQUINA, 2001; 2005). Esse novo 

jornalismo buscava distanciar-se dos jornais opinativos, geralmente vinculados a partidos 

políticos, que predominavam na Europa até então. Em 1856, um correspondente da agência de 

notícias Associated Press proferiu uma frase representativa desse novo fazer jornalístico: “o 

meu trabalho é comunicar fatos: as minhas instruções não permitem qualquer tipo de 

comentários sobre os fatos, sejam eles quais forem” (READ apud TRAQUINA, 2001, p. 66).  

Traquina (2001; 2005) sustenta que essa divisão entre fatos e opinião está relacionada ao 

contexto da época, no qual o positivismo predominava tanto na ciência como na filosofia. 

Prevalecia nesses campos de conhecimento a ideia de que era possível retratar a realidade 



58 
 

com fidedignidade, reproduzi-la, tal como permitia a máquina fotográfica, uma novidade da 

época. Nesse período, o jornalismo também sofre influência do realismo, uma corrente 

artística e literária do século XIX orientada para os fatos da realidade, tratando a arte e a 

literatura como o “espelho da vida”, tal como explica Ponte:  

A relação com o real será marcada por uma observação desapaixonada e 
aparentemente desinvestida de emoções e preconceitos, uma atenção às pessoas e 
aos seus ambientes pautada por distanciação [distanciamento] a respeito, a assunção 
de um lugar mediador e discreto por parte do enunciador. O texto ausenta-se das 
marcas do seu fabrico, procura-se idealmente dar a ver uma situação numa 
focalização externa, caracterizada como “estrita representação das características 
superficiais e materialmente observáveis de um espaço ou de certas acções”, de 
corrente de “um esforço do narrador no sentido de se referir de modo objectivo e 
desapaixonado aos eventos e personagens” (REIS E LOPES apud PONTE, 2005, pp. 
44-45). 

O culto à realidade e aos fatos persistiu até a primeira metade do século XX. Nos anos 

1920 e 1930 aparece no jornalismo norte-americano o conceito de objetividade. Segundo 

Schudson (apud TRAQUINA, 2005), ele “surge” a partir da constatação de que mesmo os 

fatos não eram confiáveis, a partir da experiência da propaganda na Primeira Guerra Mundial 

e do surgimento da profissão de relações públicas. Essa descrença veio acompanhada de um 

momento de pessimismo no campo político, como explica Traquina: 

Existiu um profundo pessimismo na democracia, como forma de governar e de viver 
em sociedade. Verificam-se crises profundas do sistema democrático e a tomada do 
poder por parte de forças autocráticas, incluindo partidos fascistas, em vários países 
[...]. No início do século XX, instalou-se a dúvida em relação à razão, provocada 
pelo nascimento de uma nova ciência, a psicologia. Houve, na virada do século, uma 
erupção de livros e artigos sobre o tema das multidões, na sociologia, e o 
comportamento irracional dos grupos (TRAQUINA, 2005, p. 136). 

 Esse pessimismo traduziu-se, portanto, na descrença nos fatos e na clareza de que a 

subjetividade era inevitável no processo de construção das notícias (TRAQUINA, 2001; 

2005). Assim, houve a necessidade de se buscar um novo jornalismo, baseado em um método 

que o tornasse “mais profissional”, afastando o máximo possível a subjetividade do jornalista. 

Esse novo jornalismo se inspira na ciência moderna, adotando uma série de procedimentos 

que buscam se aproximar do método científico.   

[...] a objetividade era no jornalismo um valor profissional articulado, era um valor 
que se tornou um ideal precisamente quando a impossibilidade de vencer a 
subjetividade na apresentação das notícias era aceite, e precisamente porque a 
subjetividade tinha tornado a ser vista como inevitável. [...] Com a ideologia da 
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objetividade, os jornalistas substituíram uma fé simples nos fatos por uma fidelidade 
às regras e aos procedimentos criados para um mundo no qual até os fatos eram 
postos em causa (TRAQUINA, 2005, p. 138). 

 Assim, os jornalistas passaram a utilizar um conjunto de procedimentos para assegurar 

a sua credibilidade, o que Tuchman (1993) chama de “rituais estratégicos”. Entre tais rituais, 

está o uso de aspas, o emprego de determinadas palavras que não demonstram certeza ou 

afastam pré-julgamentos – como “provável” e “suposto” –, a prática de ouvir pessoas e 

instituições discordantes em relação a um assunto controverso, etc. Segundo Tuchman (1993), 

esses rituais são utilizados pelos jornalistas para neutralizar potenciais críticas. 

No entanto, o maior exemplo de tentativa de criar um “método” jornalístico se deu 

através da criação de um conjunto de regras de escrita baseada em uma hierarquia, a partir do 

jornalismo norte-americano (PONTE, 2005). Uma dessas regras é a de que os fatos mais 

importantes devem vir em primeiro lugar, não seguindo necessariamente a ordem cronológica 

dos acontecimentos e excluindo totalmente as impressões e a própria presença do jornalista no 

texto noticioso. O famoso lead ou a “pirâmide invertida” procura responder a seis perguntas: 

“o que”, “quem”, “quando”, “onde”, “como” e “por que”, da forma mais direta possível. 

Segundo Ponte (2005), ele tornou-se a regra mais difundida no chamado jornalismo 

informativo, tendo uma influência direta nas práticas jornalísticas dos países latino-

americanos. 

Apesar das diferenças culturais que circulam no jornalismo latino, foi a partir do 
modelo anglo-americano que se institucionalizou lentamente um conjunto de regras 
de escrita, interiorizadas pelos jornalistas como cultura profissional, enquanto 
autores de outros registos jornalísticos, “para-literários” ou de opinião, gozavam de 
um estatuto diferenciado, eram exteriores à redacção ou tinham adquirido uma 
posição de autonomia na redacção. [...] Foi, portanto, a matriz da notícia anglo-
americana que se instituiu como cultura profissional e como sua ideologia. O 
jornalismo reivindica que é objectivo porque é registo de factos verificados e 
apresentados de forma neutra, separados de comentário. O inquérito mínimo para a 
notícia (quem, o quê, onde, quando) e a regra da “pirâmide invertida” definem o 
essencial da informação condensado no lead, seguindo-se os detalhes e explicações. 
A própria ideia de um “essencial” e de um “acessório” transforma-se, assim, num 
“saber prático” que alimenta a ideologia de que a “notícia breve” informa com 
suficiência o leitor (PONTE, 2005, p. 55). 

 Embora ainda haja uma demarcação entre o que é informação e opinião nos veículos 

jornalísticos, no campo teórico essa noção é ultrapassada. No Brasil, autores que escrevem 

sobre gêneros jornalísticos trabalham com divisões semelhantes – sendo provavelmente 

Marques de Melo (2010) o mais conhecido. Este divide os gêneros jornalísticos em 

informativo, opinativo, interpretativo, utilitário e diversional. No entanto, tais autores 



60 
 

admitem que hoje essas divisões têm mais uma função pedagógica do que prática, uma vez 

que existem textos opinativos que detêm caráter informativo e vice-versa, além de a opinião 

aparecer em uma série de escolhas – conscientes ou não – realizadas em toda a prática 

jornalística. Um exemplo dessas escolhas é a própria definição do que é um acontecimento 

jornalístico, além da seleção das fontes, do enfoque escolhido, da distribuição das falas, etc. 

(TRAQUINA, 2001, 2005; PONTE, 2005).  

Essa noção de escolha na prática jornalística está muito relacionada a algumas teorias 

que apareceram a partir da década de 1970 e que passaram a entender o jornalismo como um 

produto social que ajuda a construir a própria realidade, dotando-a de sentido e não 

simplesmente refletindo-a. Nessa concepção, não existe um jornalismo verdadeiramente 

neutro e impessoal, uma vez que ele constitui uma série de narrativas produzidas por sujeitos 

que estão inseridos em determinada cultura e, portanto, são participantes de um universo 

simbólico dotado de crenças, valores, conhecimentos, etc. O jornalismo é, nesse sentido, 

como a ciência: ao mesmo tempo em que ajuda a construir a realidade social, é construído por 

ela. 

Este trabalho de pesquisa se aproxima de tal perspectiva, focando principalmente o 

poder simbólico do discurso jornalístico enquanto um campo de produção de conhecimento 

que busca impor como legítimas as suas formas de classificação da realidade. Assim, não 

entendo o jornalismo como um campo neutro, nem como detentor de um poder exclusivo e 

distanciado de outras instâncias e instituições da cultura, mas como uma prática construída a 

partir do entrecruzamento de diferentes sujeitos e instituições – os profissionais jornalistas, a 

empresa jornalística, as fontes, os interlocutores, etc. – e que se apoia em determinados 

valores e normas presentes na cultura, como propuseram Meditsch (1997), Fischer (1997) e 

outros. Assim, o jornalismo deve ser situado em um amplo contexto, onde circulam uma 

infinidade de significados – muitas vezes conflitantes – que se traduzem em diferentes 

normas, valores, visões de mundo, etc.  

 

3.3.2 Jornalismo: uma relação de saberes e poderes 

Adoto, no presente estudo, o entendimento de Hall (1997) e Laraia (2009) de que a 

cultura ocupa um lugar central na estrutura empírica do real e na organização das atividades, 

instituições e relações sociais. A cultura é, nessa concepção, o centro onde são produzidos os 

significados acerca da realidade que codificam, organizam e regulam as práticas sociais. 
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Assim, não existe sociedade sem cultura, uma vez que nós, enquanto humanos, somos seres 

interpretativos, instituidores de sentido e criadores de sistemas de significado. 

Estes sistemas ou códigos de significado dão sentido às nossas ações. Eles nos 
permitem interpretar significativamente as ações alheias. Tomados em seu conjunto, 
eles constituem nossas “culturas”. Contribuem para assegurar que toda ação social é 
“cultural”, que todas as práticas sociais expressam ou comunicam um significado e, 
neste sentido, são práticas de significação (HALL, 1997, p. 16). 

 Assim, entendo que o jornalismo está sempre localizado dentro de um sistema de 

significado ou de uma cultura, ocupando um papel importante na produção de sentidos. 

Segundo Medistch (1997), ele opera em um nível pré-teórico, produzindo conhecimentos 

situados mais próximos ao senso comum, apoiando-se na realidade dominante e muitas vezes 

reproduzindo valores e visões de mundo hegemônicos. No entanto, não é “menos nobre” do 

que a prática científica; é apenas outra forma de produção de conhecimento. Meditsch (1997) 

aponta, inclusive, que o fato de o jornalismo atuar próximo do senso comum faz dele algo que 

incide muito mais diretamente na vida cotidiana das pessoas, além de ter um auditório mais 

abrangente do que a ciência – embora esse auditório varie de acordo com o veículo 

jornalístico, a linguagem utilizada, etc. Sendo assim, entendo o jornalismo como uma forma 

importante de conhecimento e de produção de sentidos, tal como explica Veiga: 

As discussões sobre o jornalismo como forma de conhecimento na sociedade trazem 
em seu cerne a relevância deste campo na produção simbólica, indicando que as 
notícias, além de não-neutras, envolvem determinadas visões de mundo e, como tal, 
contribuem social e culturalmente como uma orientação acerca dos parâmetros e dos 
valores circulantes. O jornalismo é, nesse sentido, um dos modos de constituir uma 
natureza consensual da sociedade e de contribuir naquilo que nos une como 
sociedade e cultura através dos processos de significações rotineiramente produzidos 
em forma de notícias (VEIGA, 2010, p. 35). 

 Esse entendimento aproxima-se da perspectiva teórica de Hall (1993), que afirma que 

as notícias ajudam a produzir a natureza consensual da sociedade. Segundo este autor, o 

processo de dar significados aos acontecimentos ajuda a construir a sociedade como um 

“consenso”, uma vez que nos informa daquilo que é bom ou mau, certo ou errado, feio ou 

bonito, etc. Assim, os envolvidos na produção jornalística pressupõem a existência de um 

sistema de valores socialmente partilhado, afastando ou ignorando a existência de disputas 

simbólicas entre diferentes campos de saber, instituições, grupos ou sujeitos. No que concerne 

às representações de gênero, isso assume especial importância, como explica Veiga (2010), 

uma vez que é através dos sentidos produzidos pelo jornalismo, em conjunto com outras 

instâncias da cultura, que determinadas concepções sobre gênero e sexualidade são 
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consolidadas. 

A participação do jornalismo na normatização da sociedade fica evidente por este 
prisma, bem como nos processos pelos quais são valoradas as relações sociais. É em 
meio a isso que se situam as representações de gênero. Esses mesmos valores e 
formas de construção da realidade através da notícia incidem sobre a construção de 
determinadas concepções de gênero, definindo masculinidades e feminilidades, bem 
como sexualidades legítimas e ilegítimas (VEIGA, 2010, p. 36). 

Para Fischer, os meios de comunicação detêm um “dispositivo pedagógico” que 

produz, faz circular e veicula enunciados de fontes diversas, funcionando como “lugar 

privilegiado de superposição de ‘verdades’.” (FISCHER, 1997, p. 65). Esse dispositivo opera 

através de uma lógica discursiva que, além de produzir sentidos, produz sujeitos sociais, de tal 

modo que os meios de comunicação não apenas fazem com que os sujeitos-espectadores 

pensem a si mesmos, como “constituam verdades para si mesmos e sobre si mesmos, a partir 

das enunciações produzidas nesse espaço fundamental da cultura” (FISCHER, 1997, p. 74). 

As “verdades” produzidas pelo jornalismo, no entanto, muitas vezes não são 

originárias apenas das concepções dos jornalistas ou das linhas editoriais das empresas de 

comunicação. Frequentemente essas verdades são constituídas a partir de outros campos do 

conhecimento, como o científico, jurídico, econômico, etc. Um exemplo notável disso é o fato 

de o jornalismo apoiar-se quase que exclusivamente em fontes oficiais ou nas chamadas 

“fontes acreditadas”, onde se inserem os cientistas e especialistas (HALL, 1997). Na maioria 

das vezes esses especialistas pertencem às áreas do saber que detêm maior legitimidade e que 

são socialmente mais valorizadas, como medicina, direito, economia, psicologia, etc. Isso 

demonstra que o acesso aos meios de comunicação como fonte de informação está 

diretamente relacionado à posição social do campo de saber a que o sujeito pertence.  

Alguns teóricos apontam que fontes pertencentes a determinadas áreas do 

conhecimento são privilegiadas por serem consideradas mais credíveis. Isso se dá justamente 

por existirem áreas do saber socialmente mais valorizadas e acreditadas – geralmente as 

“ciências duras”, tidas como mais “precisas” e próximas de “verdades científicas”. 

Estabelece-se, assim, uma “hierarquia da credibilidade”, que define a probabilidade de que 

alguns sujeitos, em posições de poder ou de elevado status, tenham suas definições e suas 

significações aceitas, por considerar-se que eles têm “acesso à informação mais precisa ou 

especializada em assuntos particulares do que a maioria da população” (BECKER apud 

HALL, 1993, p. 232). 

A escolha por determinadas fontes influencia diretamente naquilo que será veiculado 

como “verdade”, o que, no campo do jornalismo político ou científico, é especialmente 
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importante. No primeiro, geralmente são ouvidas as fontes institucionalizadas, oficiais, 

enquanto as “outras vozes” – como, por exemplo, os movimentos sociais – dificilmente 

conseguem ter suas versões sobre fatos ou questões publicadas (PONTE, 2005). Já no campo 

do jornalismo científico, o que é veiculado provavelmente é aquilo que é – e possivelmente 

permanecerá sendo – considerado como “verdade científica”, ou simplesmente como 

merecedor do rótulo de “ciência”. Ao privilegiar cientistas de determinadas áreas, exclui-se 

outras possíveis explicações ou pontos de vista, decorrentes de outras áreas do conhecimento 

científico ou de outros campos sociais.  

Em questões relativas a gênero e sexualidade, bem como à família e ao uso de drogas, 

por exemplo, é notável o privilégio de determinadas áreas do saber, especialmente das fontes 

psicomédicas ou jurídico-policiais. Dificilmente se abre a possibilidade para que cientistas 

detentores de outros saberes – como a antropologia e a sociologia – exponham o seu 

entendimento, propondo outra perspectiva sobre o mesmo fenômeno. No que concerne o tema 

do presente trabalho, isso assume uma importância crucial, uma vez que:  

[...] as visões hegemônicas e circulantes na mídia, respaldadas especialmente por 
fontes psicobiomédicas, reduzem as compreensões acerca da sexualidade ao mundo 
da “natureza” e da biologia, e acabam por reforçar um padrão excludente de 
indivíduos e grupos que não se enquadram nos comportamentos constantemente 
afirmados como normais em nossa sociedade (VEIGA, 2010, p. 15). 

O jornalismo constitui-se, assim, como um campo de legitimação de saberes e de 

formação de autoridades, uma vez que, ao se apoiar nas versões de determinados grupos, 

naturaliza algumas compreensões sobre certos fenômenos e ignora outras, silenciando ou 

apagando grupos com pontos de vistas tidos como “marginais”. Isso se dá não somente pela 

ausência ou falta de espaço a tais grupos, mas também através da linguagem, uma vez que 

esta é dotada de sentidos e, por mais que se aplique uma série de “rituais” para garantir a 

“objetividade jornalística”, nunca será neutra. Assim, 

[a] imprensa, ao buscar sua credibilidade, constrói a credibilidade “na verdade” de 
uns e outros. [...] numa nova dinâmica que relaciona como cúmplices sujeitos de 
campos opostos e, como opositores, sujeitos do mesmo campo, tendo a linguagem 
como um artifício de luta, confirmando-a como um ato social que produz sentidos e 
constitui poderes (BERGER, 1998, p. 28). 

O problema, no entanto, não é somente a predominância de fontes de determinadas 

áreas do saber, mas a forma como o jornalismo reproduz, muitas vezes acriticamente, esse 

saber.  A falta de conhecimento do jornalista em relação às áreas especializadas faz com que 

ele pouco questione as fontes oficiais, tomando as suas versões sobre os fatos como verdades 
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inquestionáveis. Essa questão assume grande importância no caso do jornalismo científico, 

uma vez que este possivelmente seja o campo com maior dificuldade de domínio por parte 

dos jornalistas, devido à diversidade e à complexidade dos seus temas. 

  

3.3.3 Jornalismo científico e saberes privilegiados 

 

Para Targino (2007), o jornalismo científico, enquanto uma modalidade de divulgação 

da ciência, não se limita à ‘tradução’ ou à reformulação do discurso científico. Segundo ele, 

trata-se de um novo discurso, que conserva parâmetros próprios da atividade jornalística, 

como atualidade, universalidade, periodicidade e a busca por difusão, “como sinônimo de 

circulação de informações para a coletividade” (TARGINO, 2007, p. 24). De acordo com 

França (2005), a atividade surgiu na segunda década do século XX e se popularizou 

rapidamente devido ao interesse do público pela “explosão técnico-científica” que ocorria no 

período. As empresas jornalísticas passaram então a colocar profissionais para cobrir em 

tempo integral as novas descobertas científicas e o desenvolvimento de armamentos.  

No início, muitos dos jornalistas da área eram os próprios cientistas. Com o tempo, as 

notícias de ciência ganharam maior espaço e o jornalismo científico foi se desenvolvendo e 

profissionalizando. Formou-se então uma geração de profissionais interessados em ciência e 

dispostos a investir sua carreira nesse campo (FRANÇA, 2005). Hoje, o jornalismo científico 

tem suas características próprias e mão-de-obra específica, sendo entendido como:  

[...] um processo social que se articula a partir da relação (periódica/oportuna) entre 
organizações formais (editoras/emissoras) e coletividades (públicos/receptores) 
através de canais de difusão (jornal/revista/rádio/televisão/cinema) que asseguram a 
transmissão de informações (atuais) de natureza científica e tecnológica, em função 
de interesses e expectativas (universos culturais ou ideológicos) (MARQUES DE 
MELO apud BUENO, 1988, p. 24). 

 No entanto, Bueno (1988, p. 25) afirma que o jornalismo científico constitui-se “quase 

sempre em uma mera reprodução da estrutura antidemocrática do saber (e poder) científico e 

ideológico”. De acordo com o autor, os jornalistas da área atuam de forma pouco crítica, 

apegando-se à noção de ciência como “um saber preciso, objetivo, universal e puro” 

(BUENO, 1988, p. 25). Essa postura também é criticada por França: 

A partir da década de 1990, tanto quanto possível nas condições da imprensa 
brasileira, traduziu-se para o público o que os cientistas estavam fazendo de bom, 
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interessante, útil e positivo nos laboratórios. Mas será isso suficiente? [...] A análise 
feita até aqui refere-se quase exclusivamente à divulgação científica e ao que os 
cientistas desejosos de mostrar o seu trabalho entendem desse assunto. Essa 
necessidade, contudo, acabou trazendo alguns problemas. Vejamos um exemplo 
simples. Em nenhuma outra área do jornalismo, como política, economia e polícia, 
se admite como condição para dar entrevista que o texto final seja submetido à 
aprovação do entrevistado. Acontece com as notícias sobre ciência (FRANÇA, 
2005, p. 40). 

No contexto internacional, o apego dos jornalistas às versões dos cientistas em relação 

aos “fatos” científicos também parece ser uma constante. Segundo Latour (2000), tal como 

acontece com o pesquisador da ciência – no caso dele, um antropólogo da ciência – o 

jornalista científico assume uma posição passiva diante das versões dos cientistas, sem 

duvidar dos seus interesses e das suas versões sobre determinados acontecimentos e muitas 

vezes sem consultar outras fontes de informação.  

A deontologia do pesquisador ou do jornalista exige que eles tenham pesquisado o 
mais livremente possível, que tenham duvidado de seus informantes e que estejam 
familiarizados, com a maior independência, com as coisas de que falam. No 
momento em que se trata de ciência, contudo, a deontologia inverte-se, as regras 
morais tornam-se loucas como uma bússola perto de um polo magnético. O 
jornalista científico orgulha-se de estender o tapete vermelho da vulgarização sob os 
pés do cientista, a sociologia emudece de respeito, o economista cala-se 
humildemente e contenta-se em falar a partir de uma posição inferior. “Que não 
entre aqui quem não for geômetra”. Os próprios cientistas fazem suas ciências, seus 
discursos sobre a ciência, sua ética da ciência e, quando são de esquerda, suas 
críticas e autocríticas da ciência. Os outros ouvem. O ideal político e epistemológico 
é que não haja uma palavra da metalinguagem da ciência que não seja tomada dos 
próprios cientistas (LATOUR, 2000, p. 25). 

Tal posição dos jornalistas diante de cientistas se aproxima daquela adotada frente às 

fontes oficiais, principalmente do campo político ou jurídico-policial. De acordo com Ponte 

(2005), essa postura coloca o jornalista como mero “porta-voz” das autoridades, assumindo 

um tom oficioso e vertical, sem abrir espaço para questionamentos. Nessa mesma linha, 

França (2005) afirma que o jornalismo científico costuma manter-se sempre próximo do 

consenso, não havendo espaço para conflitos e disputas de significados. 

Em grande parte das notícias de ciência, não existe o contraditório. Ao se divulgar 
um trabalho científico sem citar outras conclusões ou visões sobre o mesmo assunto, 
dá-se a impressão ao leitor de que aquele constitui uma verdade absoluta. O papel do 
jornalista acaba não sendo muito diferente daquele que seria de um assessor de 
imprensa do pesquisador que deu a entrevista (FRANÇA, 2005, p. 42). 

Nesse processo, o jornalismo assume o papel de legitimador de determinadas 
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estruturas de poder, nas quais alguns saberes são privilegiados e tidos como legítimos e 

inquestionáveis, enquanto outros são considerados “menos importantes” e, portanto, 

silenciados e apagados. Assim, a partir da compreensão do corpo social como um espaço de 

disputas simbólicas, é possível afirmar que o jornalismo científico tem servido para a 

legitimação de determinados saberes em detrimento de outros, uma vez que permite que 

alguns sujeitos, em posições de poder ou pertencentes a determinadas áreas do conhecimento, 

tenham suas definições e significações aceitas, enquanto uma série de “outras vozes” são 

excluídas do processo de socialização do saber.   

No caso de questões concernentes à temática de gênero e de sexualidade, acredito ser 

de grande importância buscar entender como a divulgação científica e o jornalismo científico 

podem privilegiar determinados saberes, ajudando a manter ou a repensar as estruturas de 

poder e saber atualmente vigentes. Suponho, portanto, que analisar revistas de divulgação 

científica que se aproximam da prática do jornalismo científico possa ser bastante revelador 

para saber quais os saberes estão sendo legitimados na abordagem sobre gênero e sexualidade, 

bem como quais as representações de gênero estão sendo (re)produzidas nos discursos de 

divulgação científica.   

Findada a exposição teórica do presente trabalho, passo então à apresentação do objeto 

de pesquisa e da metodologia, para, enfim, realizar a análise. 
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 O presente capítulo tem como objetivo apresentar a análise dos artigos das quatro 

edições que compõem a coleção especial Sexos – a trama da vida, da revista Mente e 

Cérebro, publicadas entre setembro e dezembro de 2008. A análise visa identificar as 

principais abordagens e concepções de gênero e sexualidade presentes nos artigos e fazer um 

levantamento das áreas de formação dos autores, a fim de problematizar de que maneira a 

formação em determinadas áreas do conhecimento pode estar relacionada com a maneira com 

que os assuntos relativos a gênero e sexualidade são abordados nas revistas e a possível 

vantagem de algumas perspectivas em relação a outras.  

 Para tanto, faço inicialmente uma apresentação da revista Mente e Cérebro e da 

coleção especial objeto dessa pesquisa, problematizando sua classificação como revista de 

divulgação científica ou como jornalismo científico. Depois, passarei à explicação do método 

de pesquisa e dos procedimentos metodológicos adotados para, enfim, fazer a análise dos 

dados obtidos.  

 

4.1 Sobre a Mente e Cérebro 
  

A revista Mente e Cérebro é uma publicação mensal sobre psicologia, psiquiatria, 

psicanálise, neurociências e conhecimento5, publicada pela Duetto Editorial, com tiragem de 

40 mil exemplares.  Segundo informações obtidas nos sites da revista e da editora, trata-se de 

uma publicação que “aborda com seriedade e comprometimento ético assuntos como saúde, 

educação dos filhos, sexualidade, relacionamento afetivo e relações do trabalho”. A revista 

faz parte do segmento “conhecimento” da editora, ao lado das publicações Scientific 

American Brasil, História Viva e Conhecer.  

Não foi possível identificar, através dos sites da revista e da Duetto Editorial, há 

quanto tempo a Mente e Cérebro está em circulação. Entretanto, consultando a loja virtual da 

editora, é possível encontrar a edição nº 145, de fevereiro de 2005, disponível para venda. 

Sendo assim, presume-se que a revista esteja em circulação há mais de sete anos. Até a edição 

nº 160, contudo, ela circulava com o nome Viver – Mente e Cérebro. O título Mente e 

Cérebro somente passa a ser usado a partir da edição nº 161.  

                                                           
5
 Informações obtidas na loja virtual da Duetto Editorial. Acesso em <www.lojaduetto.com.br/> Acesso 29 mai. 

2012. 

4 GÊNERO, SEXUALIDADE E CONHECIMENTO NA REVISTA MENTE E 

CÉREBRO 
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Nos sites visitados – da revista, da editora e da loja virtual da editora – não há 

qualquer referência à noção de jornalismo científico ou divulgação científica. Não existe, 

portanto, uma autoclassificação da revista nesses termos, sendo ela identificada simplesmente 

como uma “revista de conhecimento”. É interessante, no entanto, que embora não seja 

designada como uma revista sobre ciência, a grande maioria das matérias veiculadas no site e 

na própria publicação faz referência a pesquisas e “descobertas” científicas. Além disso, 

muitas dessas matérias são escritas por pessoas relacionadas ao meio científico e acadêmico, 

principalmente pesquisadores estrangeiros6. 

Embora não haja referência ao jornalismo, percebe-se uma aproximação com os 

padrões adotados por revistas jornalísticas e a própria atuação de profissionais jornalistas na 

publicação. Na seção “quem somos” do site da revista, há a utilização do termo “redação” – 

jargão característico no jornalismo – para se referir à equipe que trabalha na Mente Cérebro. 

Entre os jornalistas atuantes na revista, é possível citar a própria editora, que também tem 

formação em psicologia e psicanálise, e a editora assistente, que atua como jornalista também 

em outros meios de comunicação além da Mente e Cérebro7. Além disso, lendo algumas 

edições da revista, percebe-se a preocupação em utilizar uma linguagem próxima a do 

jornalismo, que seja acessível ao leitor e que desperte nele o interesse pelos temas abordados. 

A própria diagramação aproxima-se dos formatos utilizados no jornalismo de revista, havendo 

um forte apelo visual e uma preocupação com a tipografia, a hierarquização de títulos e 

chamadas de capa, etc. 

A semelhança com o jornalismo fica evidente também em algumas seções da 

publicação, como a seção “palavra do leitor”, que reúne os e-mails enviados pelos leitores, e 

as seções “associação livre” e “o que há para ler e ver na rede”, que abrigam pequenos textos 

com informações sobre exposições, iniciativas educativas e culturais, peças de teatro, blogs, 

sites, etc. A primeira traz textos no formato de “carta”, próprio do jornalismo opinativo, 

segundo Marques de Melo (2010). Para o autor, a “carta” é um “espaço facultado aos 

cidadãos para que expressem seus pontos de vista, suas reivindicações, sua emoção”, 

pretendendo “romper a barreira que existe entre leitor e editor, produtor e consumidor” 

(MARQUES DE MELO apud COSTA, 2010, p. 65). Já as duas últimas seções buscam dar 

“dicas” aos leitores, estando próximas à categoria de jornalismo utilitário proposta por 

Marques de Melo (2010). Seções semelhantes são comumente encontradas em jornais e 
                                                           
6
 Constatação feita a partir de visitações ao site da revista durante o período de março a maio de 2012. 

Disponível em <http://www2.uol.com.br/vivermente/> 
7
 Informação obtida no perfil profissional da editora disponível no site Linkedin. Disponível em 

<http://br.linkedin.com/pub/fernanda-teixeira-ribeiro/36/18/672> Acesso em 06 jun. 2012. 
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revistas jornalísticas – principalmente naqueles relacionados à cultura –, no formato de 

“roteiro”, que segundo Marques de Melo (apud COSTA, 2010, p. 72) reúne “dados 

indispensáveis ao consumo de bens simbólicos”. 

Já a seção “neuro circuito” se aproxima do gênero informativo, reunindo textos 

pequenos, não assinados, sobre resultados de pesquisas científicas relativas a comportamento, 

neurociências, cognição, desenvolvimento infantil, uso de remédios, entre outros. Muitos 

desses textos fazem referência a informações publicadas em artigos de revistas internacionais 

de divulgação científica, servindo principalmente para divulgar “descobertas científicas” e 

resultados de pesquisas.  

As matérias principais veiculadas na Mente e Cérebro aproximam-se do formato 

reportagem, podendo-se situá-las entre os gêneros informativo e interpretativo do jornalismo. 

A maioria delas demonstra um esforço de pesquisa e de apuração de dados, e muitas 

apresentam diferentes fontes de informação sobre um determinado assunto. O curioso é que 

grande parte dessas matérias é escrita por cientistas, configurando, assim, um discurso de 

autoridade, uma vez que escrita por um “especialista”. Analisando as informações presentes 

sobre esses “autores cientistas”, especialmente os estrangeiros, percebo que alguns deles 

também se identificam como jornalistas científicos. Isso me leva a supor que exista uma 

formação especializada em jornalismo científico, em alguns países estrangeiros, que permite 

com que alguns pesquisadores passem a trabalhar também como jornalistas da ciência, 

apropriando-se de técnicas e modos de escrever para o público leigo.  

Contudo, esses cientistas não parecem partilhar com os jornalistas os mesmos 

objetivos e maneiras de construir uma reportagem – possivelmente por não compartilharem de 

uma cultura profissional própria do jornalismo. Sendo assim, muitas vezes esses 

“pesquisadores jornalistas” utilizam uma linguagem mais formal e fazem aquilo que autores 

como Bueno (1988) e França (2005) criticam em relação ao jornalismo científico: não 

questionar os objetivos, práticas e valores científicos, não perguntar os possíveis interesses 

por trás de determinadas pesquisas, produzir uma aparência de consenso dentro da área 

científica sobre determinados assuntos, não consultando pontos de vista divergentes sobre um 

tema controverso, etc. 

A ausência de tais questionamentos, nesse sentido, é compreensível, uma vez que 

esses profissionais, antes de se tornarem jornalistas, são cientistas, que possivelmente buscam 

se apropriar de uma linguagem jornalística muito mais para divulgar e socializar o 

conhecimento que produzem do que para provocar questionamentos sobre a ciência ou buscar 

diferentes abordagens sobre uma mesma questão. É visível, contudo, que esses cientistas 
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jornalistas, junto com os editores das revistas para as quais escrevem, utilizam-se de 

elementos estéticos e discursivos do jornalismo para aproximar o conhecimento científico de 

uma linguagem jornalística, em uma tentativa de tornar esse conhecimento compreensível 

para um público mais amplo. 

No plano estético, a utilização de recursos gráficos como boxes explicativos, 

ilustrações, chamadas e a própria distribuição desses elementos nas páginas também faz com 

que a Mente Cérebro se aproxime bastante dos formatos jornalísticos, especialmente daqueles 

utilizados no jornalismo de revista. Algumas estratégias retóricas nas chamadas de capa, por 

exemplo, demonstram essa relação. Observando a capa da edição nº 232, por exemplo, 

identifiquei as seguintes chamadas: “a verdade sobre a frigidez”, “a delicada relação entre 

dinheiro e felicidade”, “atividade física contra o mau humor”, “como a maquiagem mexe com 

os homens”, “o mistério das personalidades múltiplas”, “a arte de enfrentar os próprios 

fantasmas” e “o cérebro revela os seus segredos”. Acredito que essas chamadas demonstram a 

proximidade com a linguagem jornalística, principalmente com o jornalismo de revista, tendo 

o visível intuito de chamar a atenção e despertar o interesse do leitor. Suponho que chamadas 

semelhantes a essas poderiam ser facilmente encontradas em revistas jornalísticas. 

Quanto à circulação, a revista Mente e Cérebro é distribuída em bancas de jornal e 

diretamente para os assinantes. Nas bancas em que a encontrei, ela estava colocada sempre ao 

lado de publicações como Scientific American Brasil, Ciência Hoje, Galileu, 

Superinteressante, Mundo Estranho, etc. Não há, assim, uma distinção clara entre diferentes 

tipos: revistas jornalísticas, de divulgação científica e aquelas de “curiosidades”, voltadas para 

um público adolescente e jovem, como a Superinteressante e a Mundo Estranho.  

É difícil, portanto, afirmar se a Mente e Cérebro é uma publicação de divulgação 

científica ou de jornalismo científico. Acredito que a classificação mais plausível seja a de 

que ela é uma revista de divulgação científica que se apropria de uma série de elementos 

retóricos e estéticos do jornalismo, com o objetivo de aproximar conteúdos e narrativas 

científicas de um público leitor mais amplo. No entanto, os textos analisados neste trabalho 

fazem parte de quatro edições especiais pertencentes à coleção Sexos – a trama da vida, que 

têm suas peculiaridades em relação às edições convencionais da revista. Sendo assim, acredito 

ser fundamental explicar essas peculiaridades para melhor compreender o contexto de 

produção do objeto da presente pesquisa. Passo, portanto, à apresentação da referida coleção, 

a partir de dados coletados nas próprias revistas e nos sites da Duetto Editorial, da Mente e 

Cérebro e da loja virtual da editora. 
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4.1.1 A coleção Sexos – a trama da vida 

 

 A revista Mente e Cérebro costuma publicar trimestralmente edições especiais e 

temáticas sobre assuntos relativos às áreas da psicologia, psicanálise, psicoterapia, 

psicossomática e neurociências8. Eventualmente, também publica coleções especiais sobre 

temas mais abrangentes, partindo de diferentes abordagens de áreas distintas do 

conhecimento, a exemplo da coleção Sexos – a trama da vida. Esta é composta por quatro 

edições publicadas entre setembro e dezembro de 2008, com os seguintes temas (por ordem 

de publicação): 1) Invenção da sexualidade moderna; 2) Corpos feitos de desejo; 3) Uma 

questão de gênero; e 4) Fronteiras da transgressão. 

 Na contracapa das quatro revistas e no site de compra da coleção é possível encontrar 

o seguinte texto de apresentação9:  

A coleção Sexos apresenta múltiplos olhares sobre a sexualidade humana, nos 
aspectos neurobiológico, evolutivo, subjetivo, antropológico e sociocultural. 
Composta por quatro edições, a série especial da revista Mente e Cérebro mostra 
como o sexo move o ser humano, ocupa lugar central no psiquismo e se configura de 
forma sempre única para cada sujeito. Em uma perspectiva interdisciplinar, 
especialistas brasileiros e estrangeiros das mais diversas áreas discutem 
comportamentos, disfunções, questões de identidade e de gênero, orientações 
sexuais e neossexualidades. E também refletem sobre as diversas formas de 
exploração sexual e as novas modalidades de prazer, apoiadas na tecnologia e na 
ciência. Pesquisas de ponta dividem a cena com estudos clássicos e configuram uma 
obra de referência fundamental para leigos e profissionais interessados nos 
enigmáticos caminhos do desejo. 

 
  É evidente, portanto, o objetivo de abordar o sexo – ou “os sexos”, como sugere o 

nome da coleção – de uma perspectiva multidisciplinar, a partir de autores “especialistas” em 

determinados assuntos relativos à sexualidade. Dessa forma, os 46 artigos que compõem as 

quatro edições são escritos por pesquisadores e estudiosos de diferentes áreas do 

conhecimento, como será visto na seção de análise, neste capítulo. A grande maioria desses 

autores são cientistas ou pessoas que têm formação acadêmica. É interessante notar que 

conhecimento, nesse caso, é visto basicamente como conhecimento científico. 

 Os artigos publicados na coleção são de difícil classificação. Há neles um notável 

esforço para tornar a linguagem acessível, utilizando-se narrativas que contextualizam e 

explicam as origens de alguns conceitos, bem como para tornar compreensíveis os principais 

pensamentos e teorias de autores consagrados da psicanálise, filosofia, etc. Além disso, há a 
                                                           
8
 Informações obtidas no site da loja virtual da Duetto Editorial. Disponível em <www.lojaduetto.com.br/> 

Acesso em 29 mai. 2012. 
9
 Disponível em <http://www2.uol.com.br/vivermente/sexos/> Acesso em 29 mai. 2012. 
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utilização de boxes explicativos, muitas vezes acompanhados de ilustrações, visando facilitar 

o entendimento de determinados assuntos. Contudo, não é possível saber se esse esforço é 

mérito dos próprios autores ou é resultado de um trabalho de edição empreendido pelos dois 

editores da coleção10. Grande parte dos boxes – mais precisamente 54, dentre o total de 70 – 

não são assinados, não sendo possível identificar se são escritos pelos próprios autores dos 

artigos ou pelos editores. 

Apesar desse esforço visando facilitar a compreensão do leitor, a linguagem utilizada 

nos artigos da coleção não pode ser considerada completamente acessível, principalmente 

naqueles conteúdos que dizem respeito a temas mais específicos de psicologia, neurociências, 

etc. Isso leva a crer que as edições se voltem a um público mais elitizado e intelectualizado, 

ou que esteja ambientado com assuntos referentes a essas áreas do conhecimento. 

 Analisando-os a partir das teorias dos gêneros jornalísticos, acredito que os textos 

publicados na coleção Sexos se aproximem do formato artigo, típico do jornalismo opinativo, 

segundo a classificação de Marques de Melo (2010). De acordo com essa classificação, os 

artigos são textos que podem ser escritos tanto por jornalistas quanto por colaboradores – 

geralmente pensadores, escritores e especialistas em determinados assuntos. Marques de Melo 

(2010) classifica os artigos segundo a sua finalidade: artigo doutrinário, que analisa uma 

questão sugerindo um ponto de vista ao público leitor, ou artigo científico, que busca tornar 

público os avanços da ciência. 

 No entanto, embora esteja circunscrito ao gênero opinativo, muitas vezes o artigo 

também traz elementos dos gêneros informativo e interpretativo. Portanto, deve-se considerar, 

como já fora explicado, que essas tentativas de classificação dos textos jornalísticos têm um 

caráter muito mais pedagógico do que prático. Isso porque existem particularidades próprias a 

cada texto que impedem que se faça uma generalização, da mesma forma que há uma série de 

estratégias comuns a diferentes estilos textuais, o que torna difícil separá-los em categorias 

precisamente definidas. Como afirma Marques de Melo (2010), não se sabe até que ponto o 

jornalismo informativo apenas informa e o jornalismo opinativo apenas opina. Sendo assim, 

se conclui que os diferentes gêneros jornalísticos se interseccionam, podendo haver em um 

texto mais de um propósito comunicativo: informar, interpretar, opinar, entreter, etc. 

 Portanto, hesito em classificar os artigos que conformam o objeto de análise da 

presente pesquisa. O que se pode afirmar é que são artigos assinados por especialistas, em sua 

maioria cientistas ou pessoas com formação acadêmica, que busca ter uma linguagem 

                                                           
10

 Informação obtida no site da revista. Disponível em <http://www2.uol.com.br/vivermente/> Acesso em jun. 
2012. 



73 
 

acessível e que procura informar, interpretar e explicar determinados assuntos relativos à 

sexualidade. Esses artigos estão dispostos nas quatro edições da coleção Sexos – a trama da 

vida, abarcando uma diversidade de temas, que será evidenciado no item de explicação dos 

procedimentos adotados.  

 

4.2 Sobre a Análise de Conteúdo 
 

 Considerando o objetivo geral da presente pesquisa – compreender quais as 

representações de gênero e sexualidade se fazem presentes nos discursos sobre sexo da 

coleção Sexos – trama para a vida e quais os saberes privilegiados nesses discursos –, optei 

por utilizar como metodologia a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental e, como 

método, a Análise de Conteúdo (AC). Tal escolha foi feita a partir da constatação de que este 

era uma estratégia pertinente por combinar levantamentos quantitativos com análises 

qualitativas, o que permite a adoção de diferentes procedimentos e possibilidades de leituras, 

adequando-se ao objeto de pesquisa, aos objetivos e ao referencial teórico utilizado.  

 Segundo Fonseca Júnior (2009), a AC é um método destinado à investigação de 

fenômenos simbólicos por meio de várias técnicas de pesquisa. Embora em sua origem tenha 

sido voltada para levantamentos quantitativos, visando contrapor as “análises subjetivas” de 

texto, hoje é um método que permite fazer análises de ordem qualitativa, reconstruindo 

“indicadores e cosmovisões, valores, atitudes, opiniões, preconceitos e estereótipos” 

(BAUER, 2008, p. 192) presentes em um texto. Tal método opera basicamente através da 

inferência, que em geral é feita a partir do levantamento de dados quantitativos.  

Para Fonseca Júnior (2009, p. 284) “a inferência é uma operação lógica destinada a 

extrair conhecimentos sobre os aspectos latentes da mensagem analisada”. Essa operação 

lógica é realizada a partir de uma série de índices que o analista coloca em evidência, sendo 

uma maneira de deduzir conhecimentos sobre a mensagem, o emissor e o destinatário, ou 

ainda sobre o contexto em que estes se encontram. No entanto, Bauer (2008) atenta para a 

falsa ideia de que a Análise de Conteúdo possa identificar intenções particulares dos autores 

dos textos ou as possíveis interpretações por parte dos leitores. Esses dados só podem ser 

colocados em evidência quando se estuda a ação comunicativa e suas variáveis situacionais. 

Assim, por ser um método que visa analisar a mensagem, e não o contexto de produção ou de 

recepção dos conteúdos, a AC não permite identificar as possíveis leituras por parte do 
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público ou as reais intenções do produtor da mensagem. Tais dados só podem ser obtidos 

através de uma análise da recepção e da produção da mensagem. 

 No entanto, a Análise de Conteúdo, a partir dessa tarefa intelectual básica – a 

inferência –, permite relacionar uma série de dados com aspectos contextuais, articulando a 

“superfície do texto” com múltiplos fatores que contribuem para conformar esse texto tal 

como ele se apresenta. Fonseca Júnior (2009, p. 299) explica que uma série de importantes 

inferências pode ser realizada a partir do método, tais como “as concepções ideológicas de 

uma sociedade, imagens, clichês e arquétipos culturais, sistemas de crenças, estereótipos 

sociais, representação de tipos e papéis sociais”. 

 Sendo assim, acredito que a Análise de Conteúdo seja um método pertinente aos 

objetivos propostos na presente pesquisa, adequando-se às necessidades e também às 

limitações que se impõem a um trabalho de conclusão de curso. É necessário, contudo, 

localizar este trabalho como apenas uma leitura – dentre as inúmeras possibilidades de leitura 

– do objeto selecionado, estando de acordo com o referencial teórico por mim escolhido e 

sendo construído a partir de uma série de escolhas realizadas – desde os objetivos de pesquisa 

até a seleção do corpus, passando pela definição de um sistema de códigos, etc. Tais escolhas 

decorrem de uma série de julgamentos acerca daquilo que considerei relevante para os 

objetivos perseguidos. Sendo assim, passo à explicação de parte dessas escolhas para expor os 

procedimentos adotados na construção do referencial de codificação e na própria definição do 

corpus do trabalho.  

4.3 Procedimentos adotados 
 

 A constituição do corpus da presente pesquisa se deu a partir das regras definidas por 

Bardin (1977) e Fonseca Júnior (2009): exaustividade, representatividade, homogeneidade e 

pertinência. Portanto, foram lidos todos os 46 artigos publicados nas quatro edições da 

coleção Sexos, bem como os boxes, legendas e os editoriais. A partir de uma primeira leitura, 

constatei que, para os objetivos perseguidos, os artigos e os boxes eram os textos mais 

relevantes e homogêneos, pois tinham uma quantidade significativa de trechos que 

mencionavam ou descreviam características, comportamentos e papéis desempenhados por 

homens e mulheres, bem como uma diversidade de explicações e justificativas para tais 
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comportamentos e papéis. Ou seja, percebi que havia, nesses textos, uma grande quantidade 

de representações11 de gênero e sexualidade passíveis de análise.  

Assim, de acordo com os objetivos da presente pesquisa, decidi analisar somente os 

artigos e boxes que continham essas representações de gênero e/ou sexualidade percebidas em 

uma primeira leitura, excluindo-se os textos que não atendiam a esse requisito. Foram então 

encontrados 40 artigos, do total de 46, que mencionavam – mesmo que implicitamente – ou 

descreviam comportamentos, características e papéis tidos como masculinos ou femininos 

e/ou que faziam menção a comportamentos, desejos e práticas sexuais. Dos 69 boxes 

presentes nas quatro edições, foram selecionados 14 que continham as mesmas características.  

Ao tentar estabelecer a unidade de análise, no entanto, constatei que não seria 

necessário analisar os artigos e os textos dos boxes na íntegra, pois as representações de 

gênero e sexualidade apareciam somente em pontos específicos dos textos. Além disso, 

percebi que muitas vezes havia, em um único texto, diferentes representações de gênero, por 

exemplo, ou diferentes explicações para características e comportamentos tidos como 

masculinos e/ou femininos. Portanto, para abarcar a diversidade de concepções de gênero e 

sexualidade e de explicações adotadas, foi necessário desmembrar os textos em trechos. 

Assim, ao invés de definir uma unidade de análise sintática – textos completos, títulos, frases 

ou palavras –, optei por utilizar uma unidade temática ou semântica (BAUER, 2008). Ou seja, 

defini como unidade de análise os trechos que faziam menção ou descreviam características, 

comportamentos e papéis considerados como masculinos e/ou femininos ou que diziam 

respeito a desejos, práticas e comportamentos sexuais independentemente de gênero. 

Assim, foram selecionados 93 trechos – 79 de artigos e 14 de boxes – que atendiam a 

essa condição. Esses trechos, que conformam as unidades de análise do presente trabalho, têm 

de um até quatro ou cinco parágrafos, variando de acordo com a necessidade de estendê-los a 

um contexto mais amplo para melhor compreender o que estava sendo colocado pelo autor. 

Tive o cuidado de selecionar somente trechos que representavam um posicionamento do autor 

do texto, sendo desconsideradas as citações, explicações ou interpretações de ideias ou teorias 

de outros autores – como teóricos, escritores, etc. – a não ser que o autor se posicionasse 

explicitamente de acordo com tais ideias ou teorias.  

As tabelas 1, 2 e 3 explicitam, respectivamente, os artigos e boxes que constituem o 

corpus da pesquisa, e a relação de todas as unidades de análise estabelecidas. 

                                                           
11 A noção de representação é aqui entendida no sentido adotado por Felipe (2007) e Meyer (2003), como algo 
que reúne uma série de práticas de significação linguística e cultural e de sistemas simbólicos por meio dos quais 
os significados são socialmente construídos. 
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Tabela 1 – Artigos analisados (identificados por título, edição, data e páginas, com a 

quantidade de unidades de análise ou trechos definidos) 

 

Artigos analisados 

Id. Título Edição Data Páginas 
Unidades de 

análise 

1 Gavetas sexuais da psique 1 Set. 2008 8 a 17 1 
2 Arquétipos da libido 1 Set. 2008 18 a 25 2 
3 Convulsões vitais 1 Set. 2008 26 a 29 1 
4 O brilho do êxtase 1 Set. 2008 30 a 37 3 
5 Corpos ardentes 1 Set. 2008 38 a 43 7 
6 Guias para a intimidade 1 Set. 2008 44 a 49 1 
7 Muito além da cegonha 1 Set. 2008 50 a 55 2 
8 O despertar da sexualidade 1 Set. 2008 56 a 61 2 
9 Indiferentes ao sexo 1 Set. 2008 62 a 69 1 

10 Enigmas do querer 2 Out. 2008 6 a 13 3 
11 A outra era 2 Out. 2008 14 a 19 1 
12 Corpos que excedem 2 Out. 2008 20 a 25 3 
13 Odores da sedução 2 Out. 2008 26 a 29 1 
14 A invenção da mulher 2 Out. 2008 30 a 39 5 
15 A mínima diferença 2 Out. 2008 40 a 43 2 
16 Uma questão de potência 2 Out. 2008 44 a 51 3 
17 Em busca do desejo 

perdido 
2 Out. 2008 58 e 49 1 

18 Livre trânsito 2 Out. 2008 60 a 65 4 
19 Dupla atração 2 Out. 2008 66 e 67 1 
20 Atração entre iguais 2 Out. 2008 68 a 75 1 
21 Vidas em segredo 2 Out. 2008 76 a 82 1 
22 Entre o público e o privado 3 Nov. 2008 6 a 13 1 
23 Explosão discursiva do sexo 3 Nov. 2008 14 a 21 1 
24 Janela para a diversidade 3 Nov. 2008 22 a 27 1 
25 Ascensão e queda 3 Nov. 2008 28 a 35 2 
26 Sexualidades performáticas 3 Nov. 2008 36 a 45 2 
27 Fronteiras expandidas 3 Nov. 2008 46 e 47 1 
28 Desejos e corpos proibidos 3 Nov. 2008 48 a 55 2 
29 Entre dois pais ou duas 

mães 
3 Nov. 2008 60 a 67 1 

30 Corpos em evidência 3 Nov. 2008 68 a 75 1 
31 Encontros e desencontros 3 Nov. 2008 76 a 82 3 
32 A poesia dissonante de 

Eros 
4 Dez. 2008 6 a 13 4 

33 Gozo da onipotência 4 Dez. 2008 14 a 21 1 
34 Prazeres pontuais 4 Dez. 2008 32 a 37 1 
35 Infância roubada 4 Dez. 2008 38 a 45 3 
36 A folia do sexo 4 Dez. 2008 46 a 53 3 
37 Corpo como mercadoria 4 Dez. 2008 54 a 63 3 
38 Entre quatro paredes  4 Dez. 2008 64 a 71 1 
39 A escrita do excesso 4 Dez. 2008 72 a 75 1 
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40 Enquadramento do desejo 4 Dez. 2008 80 a 82 1 

Total 79 

 

 

Tabela 2 – Boxes analisados (identificados por título, edição, data e páginas, com a 

quantidade de unidades de análise ou trechos definidos) 

 

Boxes analisados 

Título Edição Data Páginas 
Unidades de 

análise 

41 Lenta jornada para o clímax 1 Set. 2008 32 e 33 1 
42 Circuito do prazer no 

homem e na mulher 
1 Set. 2008 35 1 

43 Dança hormonal do 
acasalamento 

1 Set. 2008 41 1 

44 Questão de gênero 1 Set. 2008 54 1 
45 Puberdade cada vez mais 

precoce 
1 Set. 2008 58 e 59 1 

46 Paixões desmedidas 2 Out. 2008 18 1 
47 Imaginário masculino 2 Out. 2008 34 e 35 1 
48 Desenvolvimento 

psicossexual no menino 
2 Out. 2008 56 1 

49 O papel da mulher 3 Nov. 2008 11 1 
50 Normas sociais 

compulsórias 
3 Nov. 2008 34 1 

51 Prazer na dor 4 Dez. 2008 28 1 
52 O poder mágico dos 

objetos 
4 Dez. 2008 34 1 

53 O perfil do pedófilo 4 Dez. 2008 42 1 
54 O universo dos michês 4 Dez. 2008 58 e 59 1 

Total 14 

 

 

Tabela 3 – Unidades de analise (identificadas por artigo ou box a que pertencem, edição, data 

e páginas) 

 

Trechos selecionados como unidades de análise 

Id. Id. Artigo ou Box Edição Data Páginas 

1 1 1 Set. 2008 15 e 16 
2 2 1 Set. 2008 19 
3 2 1 Set. 2008 23 
4 3 1 Set. 2008 28 e 29 
5 4 1 Set. 2008 34 
6 4 1 Set. 2008 34 e 36 
7 4 1 Set. 2008 36 e 37 
8 5 1 Set. 2008 38 
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9 5 1 Set. 2008 39 
10 5 1 Set. 2008 39 e 40 
11 5 1 Set. 2008 40 
12 5 1 Set. 2008 42 
13 5 1 Set. 2008 43 
14 5 1 Set. 2008 43 
15 6 1 Set. 2008 49 
16 7 1 Set. 2008 51 e 52 
17 7 1 Set. 2008 52 
18 8 1 Set. 2008 59 e 60 
19 8 1 Set. 2008 61 
20 9 1 Set. 2008 81 
21 10 2 Out. 2008 11 e 12 
22 10 2 Out. 2008 12 
23 10 2 Out. 2008 13 
24 11 2 Out. 2008 15 
25 12 2 Out. 2008 21 
26 12 2 Out. 2008 22 e 23 
27 12 2 Out. 2008 23 
28 13 2 Out. 2008 27 
29 14 2 Out. 2008 31 e 33 
30 14 2 Out. 2008 33 e 34 
31 14 2 Out. 2008 35 e 36 
32 14 2 Out. 2008 37 
33 14 2 Out. 2008 39 
34 15 2 Out. 2008 40 e 41 
35 15 2 Out. 2008 42 e 43 
36 16 2 Out. 2008 44 e 46 
37 16 2 Out. 2008 46 e 47 
38 16 2 Out. 2008 49 e 51 
39 17 2 Out. 2008 58 e 59 
40 18 2 Out. 2008 62 
41 18 2 Out. 2008 62 e 63 
42 18 2 Out. 2008 63 e 64 
43 18 2 Out. 2008 64 e 65 
44 19 2 Out. 2008 67 
45 20 2 Out. 2008 71 e 72 
46 21 2 Out. 2008 81 e 82 
47 22 3 Nov. 2008 6 
48 23 3 Nov. 2008 20 
49 24 3 Nov. 2008 25 
50 25 3 Nov. 2008 29 e 30 
51 25 3 Nov. 2008 31 e 32 
52 26 3 Nov. 2008 37 
53 26 3 Nov. 2008 40 e 41 
54 27 3 Nov. 2008 47 
55 28 3 Nov. 2008 49 
56 28 3 Nov. 2008 50 e 51 
57 29 3 Nov. 2008 61 e 62 
58 30 3 Nov. 2008 72 a 73 
59 31 3 Nov. 2008 77 
60 31 3 Nov. 2008 78 e 79 
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61 31 3 Nov. 2008 80 e 81 
62 32 4 Dez. 2008 8 e 9 
63 32 4 Dez. 2008 9 a 11 
64 32 4 Dez. 2008 11 a 13 
65 32 4 Dez. 2008 13 
66 33 4 Dez. 2008 21 
67 34 4 Dez. 2008 36 e 37 
68 35 4 Dez. 2008 40 e 41 
69 35 4 Dez. 2008 41 e 43 
70 35 4 Dez. 2008 44 e 45 
71 36 4 Dez. 2008 48 e 49 
72 36 4 Dez. 2008 50 
73 36 4 Dez. 2008 53 
74 37 4 Dez. 2008 60 e 61 
75 37 4 Dez. 2008 62 
76 37 4 Dez. 2008 62 e 63 
77 38 4 Dez. 2008 70 e 71 
78 39 4 Dez. 2008 73 
79 40 4 Dez. 2008 81 
80 41 1 Set. 2008 32 e 33 
81 42 1 Set. 2008 35 
82 43 1 Set. 2008 41 
83 44 1 Set. 2008 54 
84 45 1 Set. 2008 58 
85 46 2 Out. 2008 18 
86 47 2 Out. 2008 35 
87 48 2 Out. 2008 56 
88 49 3 Nov. 2008 11 
89 50 3 Nov. 2008 34 
90 51 4 Dez. 2008 28 
91 52 4 Dez. 2008 35 
92 53 4 Dez. 2008 42 
93 54 4 Dez. 2008 59 

 

 

Para analisar as 93 unidades de análise, foram criados sete códigos, divididos em dois 

módulos: um para identificar características do texto e outro para identificar características do 

autor. No módulo 1, referente ao texto, estabeleci  cinco códigos: 1) para definir o tipo ou 

formato do texto; 2) para verificar se há alusão ou descrição de características, 

comportamentos e papéis femininos e/ou masculinos; 3) para identificar as explicações e 

justificativas dessas características, comportamentos e papéis de gênero; 4) para verificar 

possíveis juízos de valor em relação a desejos, práticas e comportamentos sexuais e 5) para 

identificar as explicações e justificativas adotadas em relação a desejos, práticas e 

comportamentos sexuais. No módulo 2, sobre aos autores dos trechos analisados, instituí dois 
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códigos: 1) para definir o tipo de autor  e 2) para identificar a área de conhecimento a que 

pertence o autor. 

 No primeiro módulo, o código 1 visa meramente identificar se o texto analisado 

pertence às categorias “artigo” ou “box”, servindo para classificar o texto em um desses dois 

formatos e melhor organizar a análise. No código 2, estabeleceu-se 4 categorias, para verificar 

se o trecho menciona ou descreve características, comportamentos e papéis femininos, 

masculinos ou dos dois gêneros, ou ainda se não menciona ou descreve nenhuma 

característica, comportamento ou papel de gênero. Aí serão incluídos tanto os 

comportamentos explicitamente descritos no texto, como aqueles mencionados indiretamente. 

Serão consideradas, por exemplo, referências implícitas a características de gênero 

hegemonicamente estabelecidas, como a “atividade” para o homem e a “passividade” para a 

mulher, ou a “agressividade” para o primeiro e o “cuidado” para a segunda. Nem sempre o 

autor expressa diretamente tais características ou papéis, havendo a necessidade de analisar 

com cuidado os trechos que dão a entender tacitamente a existência dessas características ou 

papéis de gênero ou que produzam sentidos nessa ordem.  

Já o terceiro código busca levantar as explicações ou justificativas apresentadas para 

as características e comportamentos que aparecem no código 2, no intuito de identificar as 

principais abordagens que aparecem nas unidades de análise – abordagens que se aproximam 

mais de um essencialismo ou determinismo biológico ou ainda de um essencialismo psíquico, 

ou que consideram que as características e papéis de gênero são definidos por fatores sociais e 

culturais. Assim, serão compreendidas explicações com base na biologia (incluindo a 

fisiologia e as estruturas corporais), com base na sociedade e na cultura (considerando 

aspectos sociais e históricos) ou em fatores intrapsíquicos (com foco em características, 

“traços” ou experiências psíquicas). Também será considerada a possibilidade de não haver 

explicação ou justificativa – com a categoria “ausência de explicação” – ou de haver outros 

tipos de explicação – com a categoria “outras”. Entrarão nessa última categoria os trechos que 

combinam diferentes explicações e justificativas para as características e papéis de gênero, 

relacionando, por exemplo, fatores históricos e sociais com fatores intrapsíquicos. No entanto, 

serão incluídos somente os trechos que atribuam igual peso a essas diferentes abordagens. 

Aqueles que dizem considerar mais de uma explicação para os comportamentos ou papéis de 

gênero, mas que afirmam que há uma “base” na biologia, por exemplo, serão enquadrados na 

categoria “biologia/fisiologia/estruturas corporais”.  

O código 4 busca identificar possíveis valores em relação ao sexo. Assim, foram 

definidas quatro categorias: “positivo”, “negativo”, “neutro” e “não se aplica”. Na primeira, 



81 
 

serão enquadrados os trechos que produzam um sentido positivo em relação a desejos, 

práticas e comportamentos sexuais, situando o sexo como algo prazeroso e libertador ou como 

algo fundamental para a vida humana. Já a categoria “negativo” diz respeito aos trechos que 

colocam o sexo como algo perigoso ou causador de sofrimento, que deve ser dominado e 

controlado. Na categoria “neutro” serão incluídos os trechos que não fazem juízo de valor em 

relação ao sexo, ou que produzem tanto sentidos positivos quanto negativos sobre ele, sem 

prevalecer nenhum. Por fim, na categoria “não se aplica”, serão enquadrados os textos que 

não fazem menção a desejos, comportamentos e prática sexuais. 

O quinto código do módulo 1 agrupa as possíveis explicações e justificativas para os 

desejos, práticas e comportamentos sexuais que podem vir a aparecer nos trechos. As 

categorias são as mesmas do código 3, que diz respeito às explicações e justificativas para os 

comportamentos e papéis de gênero. Assim, são definidas seis categorias: 

“biologia/fisiologia/estruturas corporais”, “sociedade/história/cultura”, “fatores 

intrapsíquicos”, “ausência de explicação”, “outras explicações” e “não se aplica”. 

No módulo 2, que busca identificar as características dos autores dos textos a serem 

analisados, foram definidos dois códigos. No código 1, são utilizadas três categorias: 

“individual”, “coletivo” e “desconhecido”. Na primeira, serão incluídos os trechos escritos 

por um único autor; na segunda, os trechos escritos por mais de um autor; e na terceira, os 

trechos de autores desconhecidos. No código 2, serão identificadas as áreas de formação dos 

autores, sendo categorizados todos os campos que pude identificar nas primeiras leituras dos 

artigos: “psicologia”, “psiquiatria”, “neurociências”, “letras”, “literatura”, “jornalismo”, 

“antropologia”, “sociologia”, “filosofia”, “direito”, “educação”, “biologia”, “sexologia” e 

“desconhecida”. Esta última serve para identificar os trechos que não têm autores conhecidos 

– geralmente os textos de boxes, que não são assinados. É preciso atentar para o fato de que 

essas são as áreas de formação dos autores, e não necessariamente de atuação. Portanto, se um 

autor é formado em psicologia mas dá aula em um departamento de “linguística”, por 

exemplo, a área dele será considerada “psicologia”, conforme a sua formação. Para um autor 

que tenha mais de uma formação, será considerado o campo em que ele trabalha atualmente. 

No caso de autor coletivo, quando as áreas são distintas, será considerada a área de formação 

de um dos autores que mais tenha relação com o texto. Assim, se existem dois autores de um 

artigo, um com formação em psicologia e outro em neurociências, e o artigo for sobre o 

funcionamento do cérebro durante a relação sexual, por exemplo, será considerada a área 

“neurociências”. Todos esses códigos e categorias a serem utilizados na classificação das 

unidades de análise estão expostos na Tabela 4. Ao longo da análise dos dados, no próximo 
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item, buscarei utilizar pelo menos um exemplo de cada categoria presente em cada um dos 

sete códigos. 

 

Tabela 4 – Códigos e categorias 

  

Códigos e categorias Identificador 

Módulo 1 – Texto  

Código 1: Tipo ou formato do texto C1 

Artigo 1 
Texto curto/box 2 
  
Código 2: Representações de gênero C2 

Menciona e/ou descreve características, comportamentos e papéis 
femininos 

1 

Menciona e/ou descreve características, comportamentos e papéis 
masculinos 

2 

Menciona e/ou descreve características, comportamentos e papéis 
femininos e masculinos 

3 

Não menciona e/ou descreve características, comportamentos  e papéis 
relacionados ao feminino ou ao masculino 

4 

  
Código 3: Representações de gêneros – explicações e justificativas C3 

Biologia/fisiologia/estruturas corporais 1 
Sociedade/história/cultura 2 
Fatores intrapsíquicos 3 
Ausência de explicação 4 
Outras 5 
Não se aplica 6 
  
Código 4: Valor em relação ao sexo C4 

Positivo 1 
Negativo 2 
Neutro 3 
Não se aplica 4 
  
Código 5: Explicações e justificativas para desejos, práticas e 
comportamentos sexuais 

C5 

Biologia/fisiologia/estruturas corporais 1 
Sociedade/história/cultura 2 
Fatores intrapsíquicos 3 
Ausência de explicação 4 
Outras 5 
Não se aplica 6 
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Módulo 2 – Autor 

Código 1: Tipo de autor C1 

Individual 1 
Coletivo 2 
Desconhecido 3 
  
Código 2: Área do autor C2 

Psicologia 1 
Psiquiatria 2 
Neurociências 3 
Letras 4 
Literatura 5 
Jornalismo 6 
Antropologia 7 
Sociologia 8 
Filosofia 9 
Direito 10 
Educação 11 
Biologia 12 
Sexologia 13 
Desconhecida 14 

 

 

4.4 Análise dos dados 

 Visto que o código 1 tinha apenas a finalidade de identificar o estilo de texto da 

unidade de análise, inicio a leitura dos dados obtidos no código 2, referente a 

representações de gênero presentes nos trechos que compõem o corpus do trabalho. Ao 

longo de toda a análise, utilizarei alguns excertos de texto como exemplo, buscando 

apresentar pelo menos um exemplo para as categorias com maior número de ocorrências.  

 

 

4.4.1 Características, comportamentos e papéis de gênero 

 

A análise demonstra que, entre os 93 trechos analisados, 57 mencionam e/ou 

descrevem características, comportamentos e papéis femininos, masculinos ou de ambos os 

gêneros. O restante – 36 trechos – não faz menção a características e papéis de gênero. Entre 

as 57 unidades que fazem referência a concepções de gênero, a grande maioria – cerca de 

71,9% – se refere a características masculinas e femininas. Aquelas que mencionam 
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exclusivamente características femininas correspondem a cerca de 19,3% e as que mencionam 

somente características masculinas correspondem a aproximadamente 8,7%. Os dados podem 

ser vistos na Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Representações de gênero (por número de ocorrência) 

 

C2 – Representações de gênero 

Categorias Total 

Menciona e/ou descreve características, comportamentos e papéis 
femininos 

11 

Menciona e/ou descreve características, comportamentos e papéis 
masculinos 

5 

Menciona e/ou descreve características, comportamentos e papéis 
femininos e masculinos 

41 

Total 57 

 

 Foram incluídas em cada uma dessas categorias tanto referências explícitas quanto 

menções indiretas, sutis, a características, comportamentos e papéis de gênero. No trecho a 

seguir, que corresponde a um texto curto de box, não assinado, aparece claramente a noção de 

que existem diferenças entre homens e mulheres no que diz respeito à relação sexual. Para o 

autor, as mulheres não conseguem dissociar o prazer sexual ou o orgasmo do amor e do 

romance, ao contrário dos homens. Segundo ele (ou ela, visto que o autor é desconhecido), as 

mulheres não percebem o ato sexual e o orgasmo – o que ele chame de “finale” – como coisas 

separadas, tal qual percebem os homens. 

Antes de estar pronta para o sexo, a mulher precisa sentir-se ligada ao parceiro, 
ser seduzida por ele. Longe de ser um atalho para o ato sexual, a sedução coloca o 
sexo no contexto do romance. A mulher, diferentemente do homem, precisa 
enamorar-se antes de poder chegar lá. [...] Para ela, a jornada é tudo. O finale é 
unha e carne com o todo, o orgasmo se mistura com romance, paixão e amor, 
coisas indissociáveis. Os dois (jornada e finale) formam uma única e indissolúvel 
experiência. Não é assim para o homem. Ele é coagido a tratar o orgasmo como algo 
separado da jornada; é o ápice, o final dela. Finale para ela, fine para ele. A jornada, 
claro, deve ser saboreada, mas, uma vez que o clímax está à vista, ouve-se uma 
espécie de tiro de partida para ver quem passa pela fita de chegada.  O que é comum 
entre a maioria das mulheres, se não a todas, é que os sentimentos de confiança e 
dedicação devem apossar-se dela antes da excitação propriamente dita, dando início 
à jornada sexual que a levará a um estado de quase transcendência (SEXOS, n. 1, p. 
32). 

 Percebe-se, nesse trecho, que as categorias homem e mulher são empregadas pelo 

autor como se abarcassem todos os homens e todas as mulheres, independentemente de 

variáveis sociais como idade, classe, etnia, contexto social e cultural, etc. Assim, no 

entendimento do autor, todos os homens e todas as mulheres – ou pelo menos a grande 
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maioria – apresentam diferenças essenciais em relação ao comportamento sexual. Segundo 

ele, além de as mulheres não conseguirem separar o sexo do amor, existe uma necessidade 

feminina de sentir confiança e dedicação para atingir o clímax. Não há, no entanto, nenhuma 

explicação sobre o que leva o autor a acreditar que todas as mulheres necessariamente 

relacionem sexo a amor, paixão e romance, nem que os homens não façam nunca essa 

relação, o que me leva a supor que essas “noções” se baseiem em concepções de gênero 

presentes no senso comum. Nessa perspectiva, as mulheres comumente são vistas como mais 

românticas, como pessoas que valorizam mais o relacionamento afetivo do que o sexual, 

enquanto o homem seria exatamente o contrário. Essa ausência de explicação supostamente 

decorrente de concepções hegemônicas de gênero será discutida com maior profundidade na 

análise do código 3. 

 O referido autor continua o texto falando sobre as diferenças entre os dois sexos 

durante o ato sexual, explicando o possível descontentamento das mulheres diante o 

desempenho do parceiro: 

[...] Parafraseando o neurocientista Gert Golstehe, “durante a relação sexual as zonas 
responsáveis pelo processamento do medo, da ansiedade e emoção relaxam. Tudo 
isso alcança um pico no orgasmo em que os centros emocionais do cérebro da 
mulher estão apagados, produzindo um estado de quase transcendência”. Por isso, 
quando homem troca de marchas para disparar em direção à fita de chegada, a 
mulher é deixada em estado de plena e compreensível frustração pela brusca e 
inexplicável interrupção de sua jornada.  Como fazer com que seja diferente: Para 
começar, faça dela a sua jornada. Fazer amor não é corrida, mas passeio. Além de 
seduzir a mulher, é preciso ao homem reduzir o ritmo. Orgasmo à vista tende a 
colocá-lo em um estado de agitação, de vontade de correr; controlar essa reação, 
porém, é a arte de fazer amor. A melhor e mais aprimorada arte endógena conhecida 
(SEXOS, n. 1, p. 33). 

 É preciso compreender o que está nas entrelinhas deste trecho. Observando as partes 

grifadas, percebe-se que o autor se baseia na ideia de que o homem, em uma relação sexual 

heterossexual, ocupa necessariamente a posição de “condutor” do sexo, ou simplesmente do 

“ativo” sexual. Nesse entendimento, é o homem quem “muda de ritmo”, quem “acelera”, 

cabendo à mulher simplesmente frustrar-se diante da troca de ritmo do parceiro. O homem, 

percebendo essa frustração, pode seguir o conselho do autor – que se volta explicitamente 

para o público masculino no final do texto – de ir mais “devagar”, “controlando” a sua 

agitação sem sair da sua posição de atividade. Assim, cabe ao homem seduzir a mulher e 

conduzir o ato sexual, dependendo necessariamente dele a possibilidade de a mulher chegar 

ao orgasmo. Perpetua-se, dessa forma, os estereótipos de ativo e passivo sexual, que acabam 

se estendendo para outros âmbitos da relação entre homem e mulher e para a relação entre 
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outros indivíduos, independentemente do sexo, onde um é colocado como o feminino passivo, 

e portanto inferiorizado, e o outro como o masculino ativo.  

Destaco, ainda, uma possível função didática e prescritiva de tal discurso, uma vez que 

ele mostra quais os papéis que devem ser desempenhados por homens e mulheres, ensinando 

modos de “ser homem” e de “ser mulher”. Em especial por ele estar localizado em um box 

que, no jornalismo, tem uma função didática e explicativa, buscando facilitar a compreensão 

do assunto abordado na matéria. Assim, o referido texto, oriundo de um lugar de saber 

colocado como legítimo pela revista, pode ser situado dentro de um dispositivo pedagógico 

típico dos meios de comunicação, como propõe Fischer (1997). 

 Durante toda a leitura, fui me deparando com esse tipo de referência sutil a papéis e 

características tidas como femininas e masculinas. Percebi um apego às noções tradicionais de 

família, maternidade e paternidade especialmente em alguns artigos que adotam abordagens 

do campo da psicologia. Alguns autores, adeptos da teoria psicanalítica, descrevem o 

tradicional – e já disseminado no senso comum – triângulo edípico, que seria a base da 

estruturação psicossexual de todos os indivíduos: criança/mãe/pai. Tais autores destacam a 

importância de pais e mães desempenharem suas funções, como nos trechos que seguem: 

A mãe, com seu aconchego e “colinho”, toma-se um “ambiente” muito importante 
para a criança. As primeiras trocas afetivas do bebê com outras pessoas passam 
pelos cuidados maternos, toques, beijos, cócegas e palmadas. O carinho físico, o 
“dar e receber” que envolve alimentos, presentes, palavras, canções e histórias 
inauguram a noção de trocas significativas em termos de prazer e segurança de ser 
amado. Quando tal troca não acontece, surgem todas as formas de traumas, de 
sensações de ameaça, medo, angústia e dor (SEXOS, n. 2, p. 15). 

[...] O inconsciente não reconhece a díade homem/mulher, mas apenas 
fálico/castrado. A saída do Édipo masculino em sua forma mais simples se dá, 
grosso modo, pela renúncia do menino à mãe como primeiro objeto do desejo 
devido ao temor da castração. Ao identificar-se com o pai, que ocupa a função de 
agente interditor entre a mãe e ele, o menino adquire a possibilidade de exercer 
sua virilidade com outras mulheres, respeitando o tabu do incesto (SEXOS, n. 2, 
pp. 33-34). 

É na fase fálica que os modelos de relação entre homens e mulheres são 
organizados, e o menino (no caso, o futuro heterossexual, objeto deste artigo) tem 
no sexo oposto a obtenção de satisfação de seus desejos. O fato de a mãe ser 
responsável pela sobrevivência do filho e atender não apenas a suas 
necessidades fisiológicas, mas também afetivas, leva o menino a elegê-la como 
objeto de seu desejo. É por meio do contato com ela que o garoto tem as primeiras 
vivências afetivo-sexuais, alicerces para futuras relações com a figura feminina. É 
muito comum ouvirmos um filho dizendo ser o namorado da mamãe, concretizando, 
nessa fala, o desejo de ter a mãe só para si. Mas há um impedimento para a 
realização dessa fantasia infantil, pois essa mulher já tem outro em sua vida: o 
pai, como figura de autoridade que impede o menino de ter a mãe como sua. Ao 
mesmo tempo que é amado e tido como modelo no qual o filho pode se espelhar, é 
também o grande rival, gerando sentimentos contraditórios de amor e ódio. O garoto 
deseja a mãe e quer eliminar seu rival, mas teme ser punido com a castração, 
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configurando o que Freud denominou de complexo de Édipo, em referência à peça 
Édipo Rei, de Sófocles (496-405 a.C.) (SEXOS, n. 2, pp. 46-47). 

 Todos os trechos pertencem a artigos escritos por profissionais com formação em 

psicologia. No primeiro, percebe-se uma exaltação da importância do papel materno no 

cuidado com o bebê, através de toques, beijos, palavras, alimentos, etc. É notável que, nesse 

contexto de cuidado, não se mencione a importância de outras figuras, direcionando o foco 

exclusivamente para a figura da mãe, sem considerar a possibilidade de que essa “função” 

seja desempenhada por outras pessoas – por um pai, uma avó, um avô, etc. Além disso, 

percebe-se que o autor destaca o “perigo” de essa relação de proximidade e cuidado, entre a 

mãe e o bebê, não ocorrer. Assim, parece que não importa que haja outras pessoas que 

ocupem uma posição de cuidado e carinho para/com o bebê, este sairá prejudicado pelo fato 

de não ter a mãe por perto – vale lembrar que essa centralidade do papel da mãe é reforçada 

em frases e expressões recorrentes no nosso cotidiano, como, por exemplo, “mãe é mãe” ou 

“amor de mãe é insubstituível”. 

É amplamente sabido que as mulheres historicamente estiveram relacionadas às 

funções de cuidado, estando durante muito tempo submetidas ao exercício exclusivo dos 

papéis de mãe e esposa. Inclusive o saber médico e científico muitas vezes se utilizou de seu 

poder para incentivar a conservação desses papéis, como fora explicado no primeiro capítulo 

do presente trabalho. Sendo assim, é interessante que ainda hoje subsista, em artigos escritos 

por pessoas do meio científico e acadêmico, uma valorização da função materna como um 

papel exclusivo da mulher – geralmente a mãe biológica – sem que seja considerada a 

possibilidade de ampliação e divisão dessa função com outros membros da família, como um 

pai ou outra mãe, no caso de um casal homossexual, ou ainda o desempenho de tal função por 

um homem.  

Portanto, não há, nesses discursos, uma revisão da noção de maternidade, situando-a 

como um papel a ser desempenhado única e exclusivamente pela mulher, ao invés de colocá-

la como uma função passível de ser desempenhada por outras pessoas, independente do sexo 

biológico, como talvez possa já ser inclusive percebida dentro do próprio campo da 

psicologia. Esse tipo de colocação acaba, penso, por reforçar o antigo mito do “instinto 

materno” da mulher, como se a maternidade e o cuidado fossem características essenciais às 

mulheres e como se tais características não pudessem ser desenvolvidas também pelos 

homens. Nessa perspectiva, não se cogita que as mulheres desenvolvam tais características a 

partir de condicionamentos sociais e históricos, supondo, pelo contrário, que elas decorrem de 

uma suposta “essência” biológica ou psíquica do feminino. Assim, acaba-se reforçando uma 
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estrutura em que meninas, desde a mais tenra infância, são preparadas para o cuidado, o 

carinho, a delicadeza – através das brincadeiras de boneca, por exemplo – enquanto aos 

meninos é negada a possibilidade de desenvolverem tais características, estimulando que eles 

desenvolvam características “opostas”, como competitividade e agressividade. 

 Já no segundo e no terceiro trecho, percebe-se a valorização da família nuclear e da 

identidade heterossexual. É curioso imaginar o que acontece com um indivíduo que não tem 

uma família com essa configuração familiar supracitada. É possível questionar se a sua 

constituição psicossexual ficaria prejudicada ou se as funções de pai e mãe poderiam vir a ser 

desempenhadas por outras pessoas, ou até mesmo por um único individuo. Os autores não 

oferecem tal explicação, apresentando uma noção estanque de família em que se admite 

apenas uma configuração.  

É interessante, portanto, que mesmo com todas as mudanças sociais ocorridas nas 

últimas décadas, ainda exista um apego a apenas um modelo de família e não haja, por parte 

de alguns autores, a realização de leituras mais atualizadas – e críticas – das teorias 

psicanalíticas. É sabido que existe hoje, no campo da psicologia, uma série de revisões de tais 

teorias, considerando-se inclusive o seu caráter contextual. Ou seja, muitos autores da própria 

área da psicologia e de outras áreas vêm relativizando os pensamentos de Freud e situando-os 

dentro do contexto da burguesia vienense do século XIX, considerando que suas teorias não 

podem ser simplesmente transpostas para diferentes contextos e momentos históricos sem que 

haja um posicionamento crítico que relativize determinados papéis apontados pelo autor.  

Alguns trechos analisados no presente estudo, por exemplo, mencionam a 

possibilidade de outras pessoas desempenharem o papel de mãe e de haver outras 

configurações familiares além da tríade criança/mãe/pai. Um exemplo dessa abordagem está 

no artigo “Entre dois pais ou duas mães”, publicado na edição nº 3 da coleção. O texto fala 

sobre homoparentalidade e as novas formas de assumir os papéis de mãe e pai, muito mais 

focadas em um desejo individual de exercer tais papéis do que em um condicionamento 

biológico. Assim, ao invés de perceber esses papéis como fixos e exclusivos de pais e mães 

biológicos, entende-se que eles são muito mais “funções” que podem ser desempenhadas por 

qualquer indivíduo que assim deseja. O trecho a seguir é um exemplo desse posicionamento: 

Se a primeira relação de paixão do bebê é com a mãe (ou quem ocupa essa 
posição), o pai está logo ali como importante referência psíquica. Ainda que ele não 
esteja presente concretamente, como no caso de mães solteiras ou outros, é 
fundamental que a função paterna esteja inscrita no psiquismo materno. Tal 
função visa proteger e prover, mas também limitar e promover a separação da 
simbiose – inicial e necessária – entre a mãe e o recém-nascido (SEXOS, n. 2, p. 62). 
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O fato de a autora – também da área da psicologia – mencionar a possibilidade de 

outras pessoas ocuparem a posição materna e fazer referência a diferentes configurações 

familiares além do casal heterossexual é revelador dessa outra forma de compreender a teoria 

psicanalítica, inserindo-a num contexto mais atual. No entanto, analisando todos os textos da 

área da psicologia, percebe-se que é recorrente a reprodução de papéis naturalizados como 

femininos ou masculinos, não havendo um real questionamento sobre eles. Portanto, é de se 

notar que mesmo em uma revista voltada para um público mais elitizado e escrita por pessoas 

pertencentes a um grupo privilegiado de acadêmicos, ainda há uma forte presença de 

concepções de senso comum relativos a papéis, funções e comportamentos que “devem” ser 

assumidos por homens e mulheres. 

Para identificar as explicações e justificativas para tais concepções de gênero presentes 

nos artigos e boxes analisados, adotei cinco categorias. Três delas correspondem a explicações 

com base 1) na biologia, na fisiologia ou em estruturas corporais, 2) em aspectos sociais, 

históricos e culturais e 3) em fatores intrapsíquicos. As outras duas categorias são: 4) ausência 

de explicação e 5) outras explicações. Surpreendentemente, as explicações com base em 

aspectos sociais, históricos e culturais foram as mais frequentes, sendo adotadas em 18 dos 57 

trechos em que havia representações de gênero. Em segundo lugar ficaram as explicações 

com base em fatores intrapsíquicos, presentes em 14 trechos, e em terceiro, a ausência de 

explicação, com 11 ocorrências. As categorias “biologia/fisiologia/estruturas corporais” e 

“outras explicações” foram identificadas em sete trechos cada uma, como se pode ver na 

seguinte tabela. 

 

Tabela 6 – Abordagens explicativas para representações de gênero (por ocorrência) 

 

C3 – Representações de gênero – explicações e justificativas 

Categorias Total 

Biologia/fisiologia/estruturas corporais 7 
Sociedade/cultura/história 18 
Fatores intrapsíquicos 14 
Ausência de explicação 11 
Outras explicações 7 

Total 57 

 

A notável presença de explicações com base em fatores sociais, históricos e culturais 

foi uma surpresa positiva na análise quantitativa, visto que o presente trabalho se alinha às 

teorias construcionistas, como fora explicado inicialmente. Assim, pareceu-me, inicialmente, 
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bastante significativo que 18 ocorrências, dentre 57, se contrapunham a perspectivas 

essencialistas, colocando os comportamentos e papéis associados a homens e mulheres como 

decorrentes de conhecimentos e representações socialmente produzidos. Esse dado, no 

entanto, será problematizado posteriormente, dentro do contexto de análise de todas as 

ocorrências presentes no código. Por hora, é necessário compreender que esse tipo de 

explicação com base em aspectos sociais e culturais, presente em 18 trechos, considera a 

possibilidade de que os conhecimentos e as representações socialmente produzidas sejam 

modificados de acordo com as transformações culturais de valores e papéis sociais. O trecho a 

seguir é um demonstrativo de tal perspectiva: 

Incapaz de formular uma interpretação satisfatória para o que ouço no consultório e 
na vida, dou voltas em tomo desse mal-estar. Tento cercar com perguntas aquilo 
para o que não encontro resposta. É possível que a relação consciente/inconsciente 
se modifique à medida que mudam as normas, os costumes, a superfície dos 
comportamentos, os discursos dominantes? A questão remete, sim, à relação entre 
recalque e repressão. Se mudam as normas, mudam os ideais e o campo das 
identificações - e, com eles, parte das exigências do superego, parte das 
representações submetidas pelo menos ao recalque secundário -, mudam 
também as chamadas soluções de compromisso, os sintomas que tentam dar 
conta simultaneamente da interdição e do desejo recalcado... Dito de outra 
forma: os “novos tempos” nos trazem novos sujeitos? Novos homens e mulheres 
colocam outras questões à observação psicanalítica? (SEXOS, n. 2, p. 41). 

O interessante, neste trecho, é que a autora, psicóloga, situa as características psíquicas 

de homens e mulheres como mutáveis, ao invés de colocá-las como “traços psíquicos” fixos, 

estáveis e independentes dos contextos socioculturais onde homens e mulheres estão 

inseridos. Assim, ao invés de essencializar as propriedades psíquicas de acordo com o gênero 

do indivíduo, a autora as coloca como adaptáveis, variando conforme as mudanças culturais e 

sociais que ocorrem de tempos em tempos. Embora essa “adaptação” não seja isenta de 

conflitos, como é assinalado no texto, ela permite que as formas de ser homem e de ser 

mulher sejam repensadas e reinventadas social e individualmente, o que permite superar, aos 

poucos, alguns preconceitos e desigualdades existentes entre os dois sexos. 

Outro exemplo de explicação para comportamentos femininos e masculinos com base 

em aspectos da cultura se dá no seguinte trecho, de um artigo sobre pedofilia também escrito 

por uma autora do campo da psicologia: 

Estudos divulgados na III Jornada Estadual contra a Violência e a Exploração 
Sexual de Crianças e Adolescentes, ocorrida em Porto Alegre, em 2005, mostram 
que a cada oito horas uma criança é vitima de violência/abuso sexual e em 70% dos 
casos a violência se dá nas relações intrafamiliares. Tal situação merece um 
aprofundamento do debate em tomo das relações de poder entre homens e 
mulheres, adultos e crianças, especialmente no âmbito familiar. É importante 
perceber de que forma as masculinidades e as feminilidades são construídas em 
nossa cultura. O conceito de gênero, ao rejeitar a idéia de “essência” ou “natureza” 
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para explicar comportamentos masculinos e femininos, e, por conseqüência, as 
desigualdades entre ambos, enfatiza os aspectos relacionais, históricos, sociais e 
culturais na construção de homens e mulheres. Os meninos, desde a mais tenra 
infância, têm sido ensinados a satisfazer seus desejos por meio da agressividade, da 
competição e do controle sobre os outros. Já as meninas são educadas a jamais se 
meterem em confusão, a exercerem comportamentos mais sensíveis e a serem 
cuidadoras (da casa, dos filhos e do marido) (SEXOS, n. 4, pp. 41-43). 

  
 Neste trecho, há um explícito questionamento dos papéis socialmente construídos para 

homens e mulheres, considerando os aspectos contingenciais de tais construções. Assim, 

nega-se um possível determinismo biológico ou psíquico para explicar comportamentos 

femininos e masculinos ou para as práticas sexuais adotadas por homens e mulheres, como o 

caso da pedofilia. A autora, ao atentar para os fatores sociais que contribuem para que se 

produzam relações desiguais entre homens e mulheres e crianças e adultos, demonstra a 

responsabilidade que nós, enquanto sociedade, temos diante de uma série de práticas 

criminosas que vitimam milhares de crianças tomadas como objetos do desejo sexual adulto. 

A autora chama a atenção para os discursos contraditórios que são produzidos nesse sentido: 

Apesar de todos os esforços que têm sido feitos até agora para coibir a 
violência/abuso sexual e a exploração sexual comercial de crianças e adolescentes 
(criação de programas e leis, campanhas de conscientização, disque denúncia e 
demais estratégias de contenção do problema), as definições e tentativas de 
categorizar os comportamentos em tomo da pedofilia escorregam. Talvez a 
sociedade em que vivemos produza sujeitos pedófilos pelo fato de dizermos o 
tempo todo, em especial por meio de imagens, quanto os corpos infantis são 
desejáveis, uma mistura perfeita de ingenuidade e sedução. Tal produção está 
diretamente ligada a um roteiro para a masculinidade heterossexual, incentivada a 
experimentar sempre (e de tudo) no campo da sexualidade. Venho utilizando o 
conceito de pedofilização para pontuar, justamente, essas contradições existentes 
na sociedade atual - que busca criar leis e sistemas de proteção à infância e 
adolescência contra a violência/abuso sexual, mas ao mesmo tempo legitima certas 
práticas sociais contemporâneas por meio da mídia ou por intermédio de 
músicas, filmes etc., nos quais os corpos infanto-juvenis são acionados de forma 
extremamente sedutora. São corpos desejáveis que congregam em suas expressões 
gestos, roupas e falas  - modos de ser e se comportar bastante erotizados. Outra 
importante dimensão do conceito de pedofilização é encontrada nas revistas 
dirigidas ao público masculino heterossexual, em que jovens e belas modelos 
figuram em muitos dos ensaios sensuais ou pornográficos fazendo uso de 
elementos do mundo infantil, como bichinhos de pelúcia, roupas de colegial etc. A 
própria aparência delas (mesmo sendo maiores de idade) remete-nos às feições de 
meninas pré-adolescentes, que combinam ingenuidade e sedução (SEXOS, n. 4, pp. 
44-45). 

 Destaco o fato de a autora se posicionar na contramão da grande maioria das 

abordagens reproduzidas nos meios de comunicação e no senso comum, nas quais os 

indivíduos que têm desejos sexuais por crianças são mostrados como pessoas doentes, 

anormais ou “monstros” dotados de uma “essência patológica” individual, estando apartados 
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do restante da sociedade dita “normal” e saudável, sem que seja estabelecida nenhuma relação 

entre essa suposta patologia e o contexto social mais amplo em que tais indivíduos estão 

inseridos. Nessas abordagens, é como se os discursos socialmente produzidos sobre os corpos 

e a sexualidade não tivessem nenhum tipo de participação na conformação de tais práticas 

sexuais. Assim, o trecho analisado permite pensar de que forma uma série de mensagens 

produzidas no âmbito da cultura, especialmente no que diz respeito à sexualidade masculina 

heterossexual, colocam crianças e mulheres infantilizadas como objetos passivos do desejo 

masculino, o que pode incentivar – mesmo que implicitamente – uma prática pedófila. 

 Esse enfoque em aspectos sociais e culturais que expliquem os comportamentos e 

papéis atribuídos a homens e mulheres, como havia dito anteriormente, foi um aspecto 

bastante positivo encontrado na análise. Uma série de trechos analisados apresentava 

questionamentos sobre as representações de gênero hegemonicamente construídas, abrindo a 

possibilidade de se pensar nelas como produtos históricos e sociais. Alguns textos da coleção 

aqui analisada, em especial aqueles publicados na edição 3 – que já no título “Uma questão de 

gênero” acena para uma abordagem não-essencialista –, adotam perspectivas próximas do 

pós-estruturalismo, explicando conceitos de autores, como Judith Butler, para os quais as 

identidades de gênero não são fixas e estáveis. Assim, admite-se uma fluidez nas identidades 

e nos papéis desempenhados por homens e mulheres, a exemplo do que é explicitado no 

seguinte trecho, sobre bissexualidade: 

Atualmente contamos com algumas teorias de gênero que trazem uma nova luz para 
a compreensão da bissexualidade. A filósofa americana pós-estruturalista Judith 
Butler, por exemplo, inclui no conceito de gênero quatro elementos: sexo anatômico, 
identidade de gênero, desejo e prática sexual. De modo geral, a sociedade exige 
coerência entre eles, mas não é o que acontece no caso da bissexualidade. Aí, desejo 
e prática sexual oscilam, escapam à inteligibilidade. Butler traz em nosso socorro a 
idéia de que gênero é um ato performativo, não uma identidade estável. A realidade 
do gênero, para ela, é criada mediante performances sociais repetidas 
incansavelmente. O que chamamos de “ser homem” ou “ser mulher” são ilusões. 
O que existe é um conjunto de atos que criam para a sociedade e também para 
cada indivíduo a idéia de que há uma essência de homem e uma de mulher, 
masculino e feminino. Quando fazemos considerações sobre a bissexualidade, 
normalmente pensamos em termos de uma essência de homem ou de mulher, da 
qual cobramos certa prática sexual, mas que, no caso do bissexual, foge a nossa 
compreensão (SEXOS, n. 2, p. 67). 

 O trecho, também escrito por uma autora da área da psicologia, enfatiza a perspectiva 

de que os papéis e comportamentos adotados por homens e mulheres são performances 

inscritas em uma matriz normativa que acaba configurando aquilo que é socialmente visto 

como feminino ou masculino. Tal posicionamento também é verificado em outros trechos 

analisados, assinalando um importante papel das abordagens que fogem dos essencialismos 
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presentes nas áreas psicobiomédicas. É de se notar que tais abordagens foram verificadas 

também nos autores da psicologia, que se aproximam de perspectivas teóricas da sociologia, 

antropologia e filosofia para compreender uma série de processos intrapsíquicos, 

especialmente no que tange às identificações de gênero.  

Esse posicionamento afasta as perspectivas patologizantes dos comportamentos tidos 

como “desviantes” e relaciona uma série de aspectos sociais e culturais com a conformação 

psíquica dos indivíduos. Enquanto se percebe que alguns autores da área da psicologia, 

especialmente aqueles que se posicionam mais próximos da perspectiva psicanalítica, 

parecem ter uma abordagem voltada para os aspectos individuais, levando em conta muitas 

vezes apenas a socialização primária – que, como vimos, supõe-se que aconteça dentro da 

família nuclear heteroparental –, esses outros autores valorizam aspectos mais amplos da 

socialização dos indivíduos como fatores importantes na constituição de suas psiques.  

Apesar disso, ainda assim apareceram, nos trechos analisados, explicações e 

justificativas essencialistas para alguns comportamentos e papéis de gênero. No campo das 

explicações baseadas em fatores intrapsíquicos, percebeu-se que muitas vezes os 

comportamentos femininos e masculinos eram simplesmente explicados ou justificados como 

traços psíquicos “típicos” de mulheres ou de homens, sem fazer qualquer tipo de relação com 

os aspectos históricos e sociais que influenciam esses comportamentos e papéis. Assim, 

muitas vezes as explicações partiam da ideia de que homens e mulheres – entendidos como 

dois grupos homogêneos e essencialmente distintos – agem ou pensam dessa ou daquela 

forma por simplesmente “serem do jeito que são”. Esse tipo de explicação é evidenciado em 

trechos como esse: 

A falta de desejo é hoje a razão mais freqüente entre as mulheres para a procura de 
terapia de casal, demanda que também tem se tornado crescente entre os homens. 
[...] Muitas vezes, contudo, não são as causas sexuais primárias que determinam o 
desejo, principalmente o feminino. No caso das mulheres, ele freqüentemente se 
segue à necessidade psicológica de estarem próximas do parceiro ou de se 
sentirem atraentes. Para elas, o desejo vem somente com a atividade sexual – 
desde que o contexto da relação esteja em ordem. Assim, a relação entre os 
parceiros - como expectativas muito altas quanto ao relacionamento ou decepção por 
falta de interesse - desempenha para as mulheres, de maneira geral, papel mais 
importante que o sexo, acarretando, muitas vezes, ausência de desejo. Já para os 
homens, ao lado dos aspectos psicológicos (por exemplo, fracasso profissional), os 
fatores físicos, como falta de testosterona ou mesmo excessiva produção de 
prolactina, exercem grande influência nos casos de inibição do desejo sexual 
(SEXOS, n. 1, pp. 39-40). 

Atento para a forma como o autor, proveniente da área da psiquiatria, refere-se a uma 

suposta “necessidade psicológica” das mulheres de estarem próximas do parceiro ou de se 

sentirem atraentes. Dessa forma, a ausência de desejo sexual nas mulheres é diretamente 
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relacionada ao fato de essa “necessidade” não ser suprida. Já para o homem, a única condição 

psicológica considerada é a possibilidade de um fracasso profissional, embora os fatores 

físicos supostamente exerçam uma grande influência. Percebe-se, portanto, uma referência à 

crença amplamente reproduzida no senso comum de que as mulheres valorizam mais as 

relações afetivas, a ponto de isso influenciar no seu desejo sexual, enquanto os homens 

valorizam questões relativas ao campo profissional – embora o autor tenha o cuidado de 

assinalar que os fatores mais prováveis para a falta de desejo neles sejam de ordem 

fisiológica.  

Mais uma vez, portanto, determinam-se características tidas como femininas ou 

masculinas – mulheres se importam mais com relacionamentos enquanto homens com a sua 

atuação profissional – sem o autor buscar explicar o que o levou a acreditar em tais 

características. Caso ele tivesse se baseado em sua própria experiência profissional ou em 

alguma pesquisa que tenha realizado, isso provavelmente estaria evidenciado no texto. Isso 

me leva a supor, portanto, que seja uma “constatação” decorrente dos conhecimentos 

partilhados hegemonicamente no senso comum, segundo os quais as mulheres “vivem em 

função” de relacionamentos afetivos e amorosos. Isso é facilmente percebido em uma série de 

produtos culturais, como novelas e filmes, em que mulheres aparecem sempre disputando 

entre si a atenção e o olhar masculino. Muitos desses bens simbólicos (re)produzem a ideia de 

que a vida da mulher se resume basicamente ao plano amoroso e afetivo, não havendo uma 

valorização da atuação feminina no campo profissional, por exemplo. Além disso, esses 

discursos, tal como o próprio trecho analisado, transmitem a ideia de que o desejo sexual da 

mulher se dá necessariamente pelo viés dos sentimentos, pressupondo que a única 

possibilidade de a mulher ser sujeito de desejo sexual seja através de um envolvimento 

afetivo. Quando o desejo feminino não é acompanhado de tal envolvimento, ele muitas vezes 

é estranhado, colocado como um “problema” ou como uma conduta reprovável.  

Percebe-se, portanto, que muitas das explicações com base em fatores psicológicos 

carregam, no fundo, uma série de crenças e representações de gênero construídas por lugares 

de saber e poder – sendo um deles o próprio campo da psicologia – que são partilhadas pelo 

senso comum. Assim, ao dizer que homens e mulheres são “dessa” ou “daquela” forma, além 

de se fazer uma generalização simplista, reproduz-se uma série de estereótipos que ajudam a 

perpetuar desigualdades e preconceitos com relação àqueles que fogem dos padrões 

socialmente preestabelecidos para os dois sexos. Deste modo, não é de se admirar que um 

comportamento masculino mais romântico e afetivo seja percebido com estranhamento, ou 

visto com desconfiança, assim como a escolha de algumas mulheres por projetos de vida que 
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se voltem mais ao plano profissional seja mal vista ou até mesmo questionada. Essas escolhas 

simplesmente fogem dos papéis e comportamentos socialmente esperados para cada sexo. 

Esse tipo de explicação de comportamentos femininos e masculinos com base em 

representações hegemônicas de gênero foi percebido tanto na categoria “fatores 

intrapsíquicos” quanto na categoria “biologia/fisiologia/estruturas corporais”. Os trechos 

classificados nesta última apresentaram explicações sobre comportamentos e características 

femininas e masculinas baseadas no funcionamento biológico dos corpos de homens e 

mulheres, fundamentadas em uma ideia de “natureza feminina” e “natureza masculina”, como 

se vê no trecho que segue:  

Apesar de, ainda hoje, haver poucos dados sobre fetichistas, a maioria dos 
pesquisadores supõe que essa preferência ocorre sobretudo em homens. É provável 
que o motivo para isso tenha sua origem na história da evolução: enquanto a 
sexualidade feminina se orienta tendencialmente para a relação, os homens são 
quase sempre excitados por um estímulo-chave erótico. Qualquer objeto 
específico pode ter efeito excitante sobre um fetichista. Sendo assim, o fetichismo 
poderia ser compreendido como um traço especial da “natureza masculina” 
(SEXOS, n. 4, p. 35). 

Percebe-se que o autor, desconhecido, faz referência a essa suposta “natureza 

masculina” baseando-se em uma “história da evolução”. Assim, ele considera que, por uma 

questão de evolução – e não de socialização e aprendizado a partir de pedagogias da cultura –, 

as mulheres têm a sua sexualidade orientada para a relação e os homens para um estímulo-

chave erótico. Percebe-se que tais explicações baseadas em supostos traços da natureza – 

evolutiva e biológica – de homens e mulheres também reforçam as convenções hegemônicas 

de gênero, colocando as sexualidades de homens e mulheres como essencialmente distintas. 

  Essas representações hegemônicas de gênero, no entanto, foram identificadas 

principalmente nos trechos inseridos na categoria “ausência de explicação”. Esses trechos 

mencionavam e/ou descreviam características, comportamentos e papéis de gênero sem 

explicitar nenhum tipo de explicação ou justificativa para eles. O primeiro trecho mencionado 

neste item, sobre as diferenças entre os homens e mulheres durante o ato sexual, é um 

exemplo de menção a características femininas e masculinas sem explicação evidente, 

possivelmente baseada em noções estereotipadas do que é “ser homem” ou “ser mulher”. 

Essas noções prevalentes de gênero também foram identificadas no seguinte trecho: 

Na menopausa, quando a imagem corporal muda, somente o olhar do companheiro 
pode apaziguar a impiedosa condenação do espelho. Isso decorre da fragilidade 
da identidade feminina, sempre em reconstituição pelo descontentamento de não 
ser a única mulher. [...] A clínica nos ensina que, em algumas crises de casal, a 
fragilidade narcísica da imagem corporal feminina não é a única responsável. 
Há também o real do corpo do parceiro masculino. Pesquisas sobre androgenia 
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mostram que em um quarto dos casos a diminuição das relações sexuais deve-se à 
dificuldade de ereção do parceiro. Ora, se a identidade feminina não se sustenta 
senão sob o olhar-palavra do Outro, é possível que as falhas do parceiro tenham 
efeito sobre ela; a mulher pode interpretar as dificuldades ou disfunções masculinas 
como testemunho de sua perda de encantamentos. E, se o parceiro porventura for, 
mesmo que uma única vez, comprovar sua virilidade com outra mulher, sua hipótese 
inicial se confirma (SEXOS, n. 3, p. 79). 

O trecho faz uma referência explícita a supostas características femininas, não 

havendo, no entanto, uma base explicativa clara para tais características. Suponho, por 

algumas referências presentes no texto, que a autora se baseie em noções da teoria 

psicanalítica sobre a identidade feminina. No entanto, isso não está apresentado de forma 

explícita. Assim, o sentido produzido é de que as mulheres carregam em si uma suposta 

fragilidade, colocada como típica da identidade feminina, que é acentuada na fase da 

menopausa.  

É notável que essa noção de fragilidade associada ao feminino está bastante presente 

em uma série de discursos que circulam em nossa sociedade, que colocam as mulheres como 

seres frágeis e passionais, facilmente influenciáveis. Como vimos no primeiro capítulo do 

presente trabalho, ao longo da história as mulheres foram constantemente consideradas e 

representadas, inclusive pelo saber médico, como seres de natureza incerta, em contraste com 

a “ordem” e a racionalidade associadas ao masculino. Tais noções influenciaram uma série de 

discursos, como o jurídico, estando presentes inclusive no Código Civil brasileiro que, até 

200212, considerava as mulheres casadas pessoas incapazes, que dependiam da autorização do 

marido para fazer uma série de atividades triviais, como assinar contratos ou abrir contas em 

banco (RODRIGUES, 2003).  

Suponho, portanto, que tal perspectiva da fragilidade feminina apresentada pela 

autora, embora se apoie em uma teoria psicanalítica, esteja alicerçada em concepções de 

gênero historicamente construídas e consolidadas no senso comum como legítimas. Essas 

concepções, como já se disse, foram identificadas ao longo da análise em uma série de outros 

artigos e textos de boxes explicativos. Embora muitos deles se apoiem em “evidências” 

biológicas ou psicológicas, parece existir uma forte tendência a interpretar “dados” obtidos 

em pesquisas na área das neurociências ou no cotidiano clínico da psicologia, por exemplo, a 

partir de visões estereotípicas de homens e mulheres. O seguinte exemplo se refere a um texto 

de box que explica o funcionamento dos organismos de homens e mulheres durante o 

orgasmo: 

                                                           
12

 Embora essa lei já não fosse mais aplicada na prática, ela permanecia em vigor, vindo a cair apenas com o 
novo Código Civil, que entrou em vigor em janeiro de 2003. 
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O mecanismo de ação do orgasmo é semelhante na mulher e no homem. No 
geral, em ambos os sexos, o córtex é progressivamente desativado logo depois de as 
sensações genitais e eróticas serem processadas pela ativação dos respectivos 
córtices sensoriais. O córtex préfrontal, sede do planejamento lógico, vai sendo 
desativado e substituído pelos comportamentos voltados para o prazer. A amígdala 
cerebral é desativada para que as sensações de medo e insegurança sejam 
bloqueadas. As zonas do hipotálamo, ínsula e cingulo, responsáveis pela ligação 
entre fontes emocionais como fantasia, amor, sexo e confiança, levando à entrega, 
são ativadas (especialmente na mulher) para que os comportamentos da entrega e o 
afastamento da realidade possam ser deflagrados. O cerebelo é posto em ação para 
que a cascata temporal desses eventos seja coordenada. Subseqüentemente,a região 
posterior da hipófise secreta ocitocina, vasopressina e prolactina, hormônios que 
conduzem às sensações de saciedade pelo prazer e apego entre o casal (SEXOS, n.1, 
p. 35). 

O autor, desconhecido, inicia afirmando que o mecanismo de ação do orgasmo é igual 

em ambos os sexos. No entanto, em um certo ponto do texto, ao falar sobre as zonas do 

cérebro que estão relacionadas a fatores emocionais, ele afirme que essas são ativadas 

especialmente nas mulheres. Não há qualquer referência àquilo que possa ter levado o autor a 

chegar a tal constatação, o que me leva supor que o autor se baseie na “ideia” de que as 

mulheres tenham maior ligação com aspectos “emocionais” em relação aos homens.  

É possível destacar, portanto, que, no tocante a comportamentos, características e 

papéis de gênero, coexistem, na coleção analisada, abordagens não apenas diferentes como 

fortemente opostas. Assim, ao mesmo tempo em que foram encontradas explicações e 

justificativas para tais comportamentos e papéis mais próximas à perspectiva construcionista, 

dando ênfase aos fatores sociais e culturais que conformam as representações sociais de 

gênero, também foram identificadas uma série de justificativas essencialistas, com base em 

“traços” ou essências biológicas, psicológicas ou em concepções hegemônicas de gênero – 

estas últimas presentes tanto na categoria “ausência de explicação” quanto nas categorias 

“biologia/fisiologia/estruturas corporais” e “fatores intrapsíquicos”. Pode-se afirmar, dessa 

forma, que as representações de gênero que circulam no senso comum perpassam uma série 

de explicações “científicas” sobre características e papéis assumidos por homens e mulheres. 

Isso confirma a proposição colocada nos capítulos teóricos do presente trabalho, de que há 

uma relação entre conhecimento científico e conhecimento de senso comum, de forma que 

estes influenciam-se mutuamente. 

Atento ainda para o que um olhar superficial para os dados obtidos, visando apenas 

identificar dados quantitativos, poderia levar a acreditar: que as abordagens próximas ao 

construcionismo social tenham sido mais recorrentes do que as abordagens essencialistas. No 

entanto, ao analisar os trechos enquadrados em cada uma das categorias, percebe-se, pelo 

contrário, que as explicações e justificativas com base em “essências” biológicas e psíquicas, 
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ou simplesmente em essências – sem haver explicação de onde elas estão situadas, se no 

corpo ou na psique – foram as que prevaleceram na totalidade dos trechos analisados no 

código 3. Considerando somente as categorias “biologia/fisiologia/estruturas corporais” e 

“fatores intrapsíquicos” – com 7 e 14 ocorrências, respectivamente – já  é possível perceber 

uma forte presença – de 21 ocorrências – da abordagem essencialista, uma vez que os trechos 

enquadrados em tais categorias adotam explicações e justificativas com base em essências ou 

traços biológicos ou psíquicos. No entanto, ao se considerar também a categoria “ausência de 

explicação”, com 11 ocorrências baseadas em concepções de gênero circulantes no senso 

comum, é possível ampliar essas explicações com base em diferenças “essenciais” a homens e 

mulheres para 32 ocorrências, representando 56% do total de trechos analisados. 

 Quanto à categoria “outras explicações”, que abarcou sete unidades de análise, foram 

identificados dois tipos de explicações ou justificativas adotadas: uma que combinava 

explicações com base em características psicológicas relacionadas a fatores sociais e culturais, 

com quatro ocorrências, e outra que combinavam aspectos biológicos, como a fisiologia 

cerebral ou características genéticas, com aspectos psicológicos, com três ocorrências. Essa 

combinação de diferentes explicações para justificar comportamentos e papéis 

desempenhados por homens e mulheres também apareceu significativamente no código 5, que 

buscou identificar as explicações relativas a comportamentos, práticas e desejos sexuais, 

como será explicado a seguir.  

 

 

4.4.1 Desejos, práticas e comportamentos sexuais 

 

Como já dito, os códigos 4 e 5 foram criados para identificar as principais concepções 

relativas a comportamentos, práticas e desejos sexuais; o primeiro visando verificar os valores 

atribuídos ao sexo pelos conteúdos analisados e o segundo buscando fazer um levantamento 

das explicações e justificativas adotadas pelos autores em relação aos desejos e condutas 

sexuais. A Tabela 7 demonstra o número de ocorrências em cada categoria do código 4. 

 

Tabela 7 – Atribuição de valores em relação ao sexo (por ocorrência) 

 

C4 – Valor em relação ao sexo 

Categorias Total 

Positivo 13 
Negativo 13 
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Neutro 57 

Total 83 

 

Assim, do total de 93 unidades analisadas, 83 mencionavam comportamentos ou 

práticas sexuais. A maioria – aproximadamente 68,7% – apresentou neutralidade, não 

atribuindo ao sexo nem um valor positivo nem um valor negativo. Em apenas 26 dos 93 

trechos analisados houve atribuição de algum tipo de valor, sendo que metade produziu uma 

mensagem positiva e a outra metade, um juízo negativo. Como valor positivo, foram 

consideradas as referências ao sexo como algo libertador, fonte de prazer e felicidade, 

enquanto como valor negativo foram considerados os trechos que apresentavam o sexo como 

algo perigoso, capaz de causar sofrimento físico e psíquico, e algo que, portanto, deve ser 

regulado, dominado e, muitas vezes, tratado. Um exemplo do primeiro pode ser visto nos 

seguintes trechos:  

A sexualidade é um fenômeno profundamente correlacionado ao plano psicológico, 
um dos aspectos de maior importância na vida humana. Condição facilitadora 
para a estruturação da identidade, permite o relacionamento interpessoal, a 
vivência de prazeres e, quando desejada, a manutenção da espécie humana 
(SEXOS, n. 1, p. 19). 

Todos certamente sabem qual é a sensação de estar apaixonado, de sentir atração por 
uma pessoa, se possível seduzi-la ou ser seduzido por ela – e quão profundamente 
satisfatório o amor físico pode ser. A necessidade de proximidade, intimidade e 
sexo é considerada por alguns de nossos contemporâneos o verdadeiro motor da 
vida. Afinal, nós devemos a essa necessidade nossa existência (SEXOS, n. 1, p. 38). 

Compreende-se nos dois trechos, escritos por autores da área da psiquiatria, uma 

exaltação do prazer sexual, situando o sexo como “um dos aspectos de maior importância na 

vida humana” ou classificando-o como “o verdadeiro motor da vida”. No segundo trecho, em 

especial, percebe-se um entendimento da atividade sexual como algo necessário, sendo a 

palavra necessidade mencionada duas vezes no pequeno trecho. Nesses casos, não se cogita 

uma possível renúncia ao sexo ou a ausência de desejo sexual. Verificou-se que a falta de 

apetite, quando citada nos artigos analisados, é geralmente relacionada a uma disfunção ou 

problema sexual, que deve, portanto, ser diagnosticada e tratada. 

Apenas um artigo, dentre 46, trata a inapetência sexual como uma questão de escolha 

– e inclusive de identidade – de determinados indivíduos e grupos. Trata-se de um artigo de 

autoria de um psicólogo, intitulado “Indiferentes ao sexo”, publicado na edição nº 1. Assim, 

destaca-se, na totalidade dos trechos analisados, a naturalização do sexo como algo básico, 

fundamental e até mesmo central em nossas vidas. Talvez essa assimilação do sexo como algo 
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essencial decorra da explosão discursiva da sexualidade, sugerida por Foucault (2011), que 

acabou incitando o falar sobre sexo e o conhecimento sexual nas sociedades ocidentais a 

partir do século XVIII, como visto no primeiro capítulo. Essa explosão discursiva pode ser 

vista hoje na grande quantidade de conteúdos midiáticos a respeito de práticas sexuais, 

colocando-as como algo extremamente importante para uma vida plena e feliz. O próprio fato 

de haver uma coleção especial sobre o assunto em uma publicação de divulgação científica, 

objeto deste estudo, já é representativo da importância conferida ao sexo em nossa sociedade. 

Parece-me, portanto, que o que preocupa hoje não é mais a repressão ao sexo, mas, 

pelo contrário, a grande liberdade sexual. Deste modo, o problema com que os indivíduos se 

deparam não é mais o fazer e o abusar do sexo, mas o não fazer sexo. Para perceber isso, 

basta atentar para a grande preocupação, entre muitos adolescentes e jovens, em ter uma vida 

sexual ativa, buscando sempre novas experiências e novos parceiros. Há uma espécie de 

competição em determinados grupos, inclusive de mulheres, para ver quem tem uma vida 

sexual mais intensa e satisfatória. Essa “obrigatoriedade” de fazer sexo provoca reações entre 

aqueles que enxergam nessa suposta liberdade uma possibilidade de o sexo tornar-se algo 

vazio e sem sentido. O trecho a seguir aponta para esse caráter negativo da supervalorização 

do sexo: 
Ao contrário, na medida em que a moral sexual tradicional (com suas proibições, 
sanções e sentimentos de culpa) desapareceu, o tédio se alastrou. Aparentemente, 
desejos e necessidades sexuais não realizados, muitas vezes proibidos ou 
considerados tabus, possuíam grande força impulsora. Os tabus seriam, assim, um 
pressuposto necessário a uma “cultura do desejo”. [...] Atualmente, por outro lado, 
parece que quase tudo é possível e tolerado quando se trata de sexo. A 
exposição pública permanente, em parte banal, da e sobre a sexualidade nas 
mídias colabora ainda mais para que um elemento importante do desejo sexual 
se perca. Em outras palavras: na medida em que a sexualidade se tornou uma forma 
sempre presente no relacionamento entre as pessoas, perdeu muito de sua força 
subversiva. Não surpreende que se busquem constantemente outras fantasias, novos 
locais furtivos ou supostas zonas de tabu. Assim, há agora um boom de formas de 
sexo anônimas, nas quais se renuncia literalmente ao contato íntimo físico - caso dos 
peep shows, das cabines de vídeo e do sexo por telefone, pela internet ou 
cibernético. A falta de zonas de proibição sexual também pode ter contribuído 
para que as formas destrutivas da sexualidade ainda não tenham sido banidas, 
entre elas a pornografia misógina, o molestamento sexual no trabalho, o 
sexismo do dia-a-dia, o incesto, o abuso e a violência sexual. Hoje, a mídia – a 
fim de prender a atenção dos espectadores – penetra cada vez mais nas zonas de tabu 
(SEXOS, n. 1, p. 81). 

No entanto, embora haja essa liberdade sexual que, segundo o autor, acaba fazendo 

com que o sexo perca muito do seu “encantamento”, é evidente que algumas condutas sexuais 

ainda causam estranhamento e às vezes são rotuladas de anormais. Refiro-me especialmente 

às práticas homoeréticas, às relações não penetrativas e a uma série de outras preferências, 

como o fetichismo e o sadomasoquismo, por exemplo. No caso das relações homossexuais, 
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ainda há uma invisibilidade e uma intolerância por parte de grande parte da população em 

aceitar as vivências afetivas e sexuais que fogem à norma heterossexual. Isso é notável em um 

país onde até mesmo um beijo entre um casal homossexual é considerado impróprio para ser 

veiculado no “horário nobre” da televisão aberta, enquanto são recorrentes as cenas de 

intimidade entre casais heterossexuais durante o dia. Em relação às práticas tabus, como o 

fetichismo e o masoquismo, uma série de grupos identitários vem lutando pelos seus direitos 

visando despatologizar muitos desses comportamentos. O que esses grupos reivindicam é que 

tais práticas sejam retiradas dos sistemas oficiais de classificação de doenças e transtornos e 

passem a ser consideradas normais e aceitáveis quando praticadas com consentimento entre 

pessoas adultas. Três artigos publicados na 4ª edição da coleção Sexos, objeto da presente 

análise, têm como tema essas “novas sexualidades”, partindo dessa perspectiva 

despatologizante.  

No entanto, persiste a preocupação com a liberdade sexual ampla e irrestrita, 

principalmente em relação às práticas que envolvem algum tipo de violência. Como o autor 

do trecho supracitado afirma, ainda existem muitas práticas sexuais abusivas, que não levam 

em conta o bem estar do Outro, como a pedofilia, o estupro e a pornografia misógina13. Essas 

“sexualidades problemáticas” são mencionadas nos artigos da coleção Sexos que falam sobre 

comportamentos considerados “desviantes”. Alguns desses artigos tratam essas práticas como 

patologias e desvios psíquicos, enfatizando um aspecto negativo em relação ao sexo, enquanto 

outros, como o artigo citado, sobre pedofilia, adotam explicações sociais para tais condutas, 

assumindo geralmente uma postura neutra, embora não neguem a necessidade de se impor 

limites às práticas e desejos sexuais visando o respeito à integridade física, psicológica e 

sexual dos indivíduos. Outros autores, por sua vez, apontam aspectos negativos na própria 

sexualidade considerada “normal”, afastando a ideia de que o sexo possa existir sem conflitos. 

Dois exemplos dessas abordagens que atribuem valores negativos ao sexo podem ser vistos 

nos seguintes trechos: 

Permeada de linguagem, nossa sexualidade perde as certezas e o objetivo natural da 
reprodução da espécie. Longe do Éden sexual imaginado nostalgicamente por 
nossos cientistas, ela é marcada pelas incertezas e pelos conflitos inerentes ao 
humano. "De todos os animais o falasser [o ser falante] é o único que possui uma 
sexualidade infeliz. Não somente complicada, mas infeliz", comenta o psicanalista 
francês Charles Melman (SEXOS, n. 2, p. 31-33). 

                                                           
13 Como “pornografia misógina” considero produtos pornográficos que demonstram desprezo pelas mulheres, 
colocando-as em uma posição de inferioridade e humilhação, como se fossem mero objeto do desejo e da 
atuação sexual masculina, negando-se qualquer possibilidade de elas assumirem a posição de sujeitos. 
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Diante disso, como entender as neo-sexualidades? Elas se relacionam a falhas 
precoces na formação da identidade sexual e subjetiva, que abrem caminho ao 
predomínio, na sexualidade adulta, de fantasias que negam a existência em separado 
do outro, ou seu contrário, fantasias de invasão, desintegração, perda de limites 
do próprio corpo. Quando essa “sexualidade arcaica” domina a vida adulta, 
tomam-se inevitáveis as vivências terroríficas que forçam os indivíduos a 
soluções extremas ou desviantes, do ponto de vista sexual (SEXOS, n. 4, p. 11). 

As sexualidades aditivas são antes movidas pela angústia e pela necessidade de 
sobrepujá-la do que pelo prazer. De novo trata-se de sobreviver psíquicamente 
ante estados ameaçadores. [...] O funcionamento psíquico e emocional desses 
indivíduos assemelha-se à escravidão. A ligação adesiva ao objeto aditivo não 
encontra qualquer ressonância em seu mundo interno, razão pela qual fracassam 
todas as tentativas de estabelecer relações significativas, como um vínculo de amor 
(SEXOS, n. 4, p. 13). 

Como se percebe, aparecem nesses excertos de texto visões bastante diferentes 

daquela que concebe o sexo como prazeroso e libertador. Aqui, associa-se o sexo ao conflito e 

à desordem. No primeiro trecho, escrito por um psicanalista, não há grande aprofundamento, 

mas percebe-se uma referência à sexualidade humana como algo permeado por infelicidade e 

insatisfação. No segundo e no terceiro, escritos por um autor da área da psiquiatria, há forte 

presença de uma dimensão patológica do sexo. As palavras destacadas, como “invasão”, 

“degradação”, “desviantes”, “angústia”, “estados ameaçadores” e até mesmo “escravidão” são 

demonstrativas dessa noção do sexo como algo que pode estar relacionado a uma patologia, 

sendo algo perigoso e que deve, portanto, ser controlado e tratado. 

 Apesar desses discursos, a grande maioria das unidades analisadas – quase 70% – 

refere-se ao sexo com neutralidade, sem atribuir nenhum tipo de valor aos comportamentos, 

práticas e desejos sexuais, ou citando tanto características positivas quanto negativas destes. 

Essa neutralidade pode estar relacionada à própria posição que os autores ocupam, de 

cientistas e acadêmicos, a qual geralmente é requerida uma atitude “neutra” e “isenta”, 

buscando-se apagar qualquer traço indicativo de posicionamento ou juízo de valor. Os 

próprios ideais e princípios científicos de neutralidade e objetividade exigem essa ausência de 

posicionamento e de valoração, como foi explicado no capítulo anterior. Tal neutralidade se 

mostrou bastante presente nos textos de autores das áreas biomédicas, em que foram 

privilegiadas abordagens mais descritivas, como se pode ver no seguinte trecho, de autoria de 

um psiquiatra: 

Os inibidores da PDE-5 [Viagra], tão eficientes nos homens, não provocam nas 
mulheres praticamente nenhum aumento do desejo sexual, apesar de o fluxo 
sangüineo da vagina e do clitóris ser controlado pela fosfodiesterase-5. Quando 
assistem a filmes eróticos após a administração de inibidores da PDE-5, de fato 
percebe-se, nelas, em comparação com os placebos, aumento do fluxo sangüíneo 
vaginal, porém elas mal conseguem perceber subjetivamente alguma diferença entre 
o placebo e a substância ativa. Ou seja, para a população feminina o aumento do 
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fluxo sangüíneo vaginal e clitoridiano não vem acompanhado necessariamente do 
aumento de desejo. A percepção da excitação feminina tem pouca relação com a 
fisiologia pura, pois, para elas, a ligação entre o desejo subjetivo e a excitação física 
não é tão estreita. Mulheres que reclamam de pouca satisfação sexual 
freqüentemente têm percepção bastante ruim de sua excitação física (SEXOS, n. 1, p. 
43). 

Como se vê, neste trecho há uma simples descrição dos mecanismos que atuam na 

ativação do desejo sexual em homens e mulheres, sem entrar em questões valorativas sobre o 

desejo sexual em si. Isso não quer dizer, no entanto, que as unidades inseridas nessa categoria 

de neutralidade não contenham representações de gênero e atribuição de valores em relação 

aos comportamentos e papéis supostamente desempenhados por homens e mulheres. A noção 

de valor aqui buscada, neste código, refere-se somente aos comportamentos, práticas e desejos 

sexuais, não visando identificar possíveis valores relativos ao feminino e ao masculino, por 

exemplo.  

Ressalto também que, embora na grande maioria das unidades analisadas não haja 

uma atribuição de valor em relação às práticas e desejos sexuais, é presumível que todos os 

autores valorizem os comportamentos, práticas e desejos sexuais como importantes objetos de 

estudo. O fato de cientistas das áreas da psicologia, psiquiatria, antropologia, sociologia, etc. 

terem uma produção científica e acadêmica voltada para o estudo do sexo em seus mais 

diversos aspectos também é demonstrativo da relevância que este assume em nossa sociedade. 

Embora com diferentes perspectivas, uns relacionando-o a aspectos sociais e culturais e outros 

a aspectos fisiológicos, biológicos ou psíquicos, há um esforço comum entre esses autores em 

buscar compreender o sexo como algo revelador de nossas características enquanto sociedade 

e/ou enquanto indivíduos. 

Seguindo adiante na análise dos dados, percebe-se que as principais abordagens 

empregadas pelos autores para explicar comportamentos, práticas e desejos sexuais foram 

aquelas que privilegiam fatores intrapsíquicos, com 28 ocorrências, seguidas das abordagens 

que conferem maior importância a explicações relativas à sociedade, à história e à cultura, 

com 21 ocorrências. Já na categoria “outras explicações” foram enquadrados 16 trechos.  As 

ocorrências em cada categoria podem ser verificadas na Tabela 8. 

 

Tabela 8 – Abordagens explicativas para desejos, práticas e comportamentos sexuais 

 

C5 – Explicações e justificativas para desejos, práticas e comportamentos sexuais 

Categorias Total 
Biologia/fisiologia/estruturas corporais 10 
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Sociedade/história/cultura 21 
Fatores intrapsíquicos 28 
Ausência de explicação 8 

Outras explicações 16 

Total 83 

 

Os dados quantitativos indicam, portanto, que houve uma ocorrência maior das 

abordagens explicativas sobre sexo que se baseiam em fatores intrapsíquicos, representando 

33% das ocorrências. Observei em muitas dessas 28 ocorrências uma posição próxima das 

teorias psicanalíticas, como exemplificado anteriormente, na análise do código 3. Esse viés 

psicanalítico supõe que a constituição psicossexual do indivíduo se dá basicamente no 

contexto intrafamiliar, a partir da trama edípica, como fica evidente no trecho que segue: 

As raízes de nossa sexualidade estão nos primórdios da vida psíquica, cujo 
momento inaugural e decisivo é o encontro sensual com o corpo da mãe. De acordo 
com McDougall, tal encontro é marcado por conflitos psíquicos intensos. Em 
primeiro lugar, porque a criança não consegue distinguir os impulsos eróticos dos 
sádicos, suscitados por esse amor total, “canibalístico”, que viceja em um estado de 
absoluta indiscriminação entre o próprio corpo e o do outro. Em segundo, a noção de 
outro ou de alteridade ainda está ausente e será conquistada a duras penas, à custa 
de pequenas e grandes frustrações. Antes de o individuo se defrontar com a 
diferença entre os sexos (momento fundamental no desenvolvimento 
psicossexual que se dá durante a fase edípica), ele precisa se haver com a 
diferença em si. Chegando à fase edipiana propriamente dita, a criança se vê diante 
de uma constelação de desejos e sonhos impossíveis de realizar, mas que 
permanecerão no inconsciente do adulto, integrando sua história psicossexual 
para sempre (SEXOS, n. 4, pp.9-10). 

Para o autor, portanto, a experiência edípica tem uma importância crucial na 

constituição da sexualidade do indivíduo, a ponto de ele afirmar que as “raízes” da 

sexualidade se encontram nos primórdios da vida psíquica, tendo seu início no encontro com 

o corpo da mãe. Ele também afirma que os desejos que a criança desenvolve a partir daí 

permanecerão no seu inconsciente de forma a integrar sua história psicossexual para sempre. 

É interessante como aparece aí uma noção de fixidez e de imutabilidade. Parece-me que há 

uma certeza de que aquilo que acontece na relação mãe/pai/filho é algo determinante e 

irreversível, de forma que o indivíduo que possivelmente viva algum problema nessa “trama 

edípica”, ou não passe por ela da forma “correta”, terá que conviver eternamente com esse 

problema em um plano inconsciente. A relação entre aquilo que é vivenciado na infância e os 

desejos e comportamentos sexuais que irão aparecer na vida adulta foi encontrada em outros 

textos analisados, como se vê a seguir: 

A passagem da condição de menino para a masculina, em que o sujeito se apropria 
de sua virilidade, requer complexo trabalho psíquico, uma espécie de travessia, um 
caminho a percorrer. Essa passagem se caracteriza por uma superação que, em se 
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tratando da criança, diz respeito ao complexo de Édipo, vivido na trama da 
novela familiar na qual circulam afetos de amor, ódio, ciúme, em relação às 
figuras familiares em cena. O primeiro objeto de amor do menino é a figura 
representada na função materna, que, mesmo dando prioridades a ele, comumente 
não o tem como exclusivo de seus interesses. O menino depara então com rivais, 
que podem ser encarnados na figura do pai ou de outras pessoas que 
representem autoridade, mas também no trabalho da mãe ou em qualquer 
outra atividade que desloque o olhar materno do filho (SEXOS, n. 2, p. 56). 

Segundo a teoria psicanalítica, ao temer a castração, o menino reprime a 
atração sentida pela mãe, o que encerra, assim, a etapa fálica da sexualidade 
infantil. Nesse caso, o garoto poderá identificar-se com a figura paterna e, no 
futuro, buscar para si uma mulher para amar, desejar e, quem sabe, constituir 
a própria família. No entanto, se essa etapa for assimilada de maneira negativa, o 
menino talvez se sinta castrado em sua masculinidade e inseguro quanto a sua 
capacidade de realizações no campo afetivo-sexual (SEXOS, n. 2, p. 47). 

Além desses dois, diversos outros trechos analisados recorrem à teoria psicanalítica 

para explicar como se dá a constituição da sexualidade nos indivíduos. No entanto, embora 

apareça em alguns artigos a explicação da conformação psicossexual em meninas, toma-se 

como principal referência a experiência dos meninos. Alguns apontam uma dificuldade em 

compreender como se dá a trama edípica nas meninas, uma vez que elas também se 

apaixonam pela mãe inicialmente. O que explicaria, portanto, o fato de elas transferirem o seu 

desejo para o pai enquanto os meninos não fazem o mesmo não é explorado com 

profundidade nos artigos analisados. Alguns autores, no entanto, explicam que a identificação 

da menina com o feminino e do menino com o masculino se dá por uma série de fatores, 

sociais e intrafamiliares, que fazem com que os meninos se identifiquem com o pai e as 

meninas com a mãe.  

No entanto, é possível problematizar essa noção da identificação feminina e 

masculina, pois ela parte do pressuposto de que os homens necessariamente têm 

características masculinas e as mulheres, femininas. Nem sempre, contudo, em uma família 

heteroparental, a posição de autoridade, supostamente masculina, é desempenhada pelo 

homem, assim como nem sempre a posição de cuidado e afeto, tida como feminina, é 

desempenhada pela mulher, por exemplo. Muitas vezes, inclusive, ambos os pais têm tanto 

características tidas como masculinas quanto características consideradas femininas. Aliás, 

pondera-se hoje que as funções de pai e mãe podem ser desempenhadas por um só indivíduo, 

que não necessariamente seja o pai ou a mãe biológica. Alguns artigos atentaram para isso, 

colocando esses papéis supostamente exercidos pelos pais não como dependentes de aspectos 

anatômicos e biológicos, e sim como funções que podem ser realizadas tanto por homens 

quanto por mulheres, como foi evidenciado em um dos exemplos supracitados. No entanto, a 

maioria dos trechos analisados de abordagem psicanalítica não menciona essa possibilidade 
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de os papéis de mãe e pai serem desempenhados por indivíduos independentemente do sexo 

biológico, remetendo-se à noção de homem e mulher como seres dotados de determinadas 

características anatômicas e papéis “naturais”. 

Dois artigos sobre bissexualidade, publicados na edição nº 3, no entanto, se 

destacaram em sentido contrário. Eles partem da noção de que, ao longo da vida, estamos 

constantemente negociando as nossas identificações, tomando como referência tanto 

características femininas quanto masculinas, que acabam influenciando nossas práticas e 

identidades sexuais. A noção de “bissexualidade psíquica” aponta para essa perspectiva: 

A bissexualidade psíquica, compreendida como identificação com os aspectos 
masculinos e femininos dos pais, é, portanto, indissociável da constelação edípica e 
de suas múltiplas facetas homo e heterossexuais. Estas não se excluem, mas se 
alternam ao longo do desenvolvimento, promovendo uma multiplicidade de 
identificações. As meninas oscilam entre “o amor dirigido ao pai e a mãe tida como 
rival” e vice-versa, o mesmo ocorrendo com os meninos – além do fato da 
importância do reconhecimento da existência de um casal parental, do qual a 
criança está tanto incluída como excluída. [...] Desejamos ter tanto a potência 
feminina da mãe como a potência masculina do pai, e essa composição não 
reconhece, até certo ponto, limites anatômicos. Ou seja, anatomia não é destino, 
mas, convenhamos, faz história, pois a conformação corporal, especificamente a 
dos órgãos sexuais, induz fantasias. A experiência psíquica derivada de um corpo 
do sexo biológico feminino ou masculino é diversa. A conformação dos órgãos 
sexuais, assim como as representações mentais a respeito deles, gera sensações 
diferentes (SEXOS, n. 2, p. 63). 

Entende-se, no entanto, que a autora, com formação na área da psicologia, associa 

diretamente a potência feminina à mãe e a potência masculina ao pai, embora ela acrescente 

que essa composição não reconhece limites anatômicos até certo ponto. E acrescenta que, 

apesar de a anatomia não ser um destino, ela “faz história”, pois, segundo ela, “a experiência 

psíquica” derivada de um corpo do sexo biológico feminino ou masculino é diversa, gerando 

“sensações” e “representações mentais” diferentes em relação aos órgãos sexuais. Questiono, 

contudo, se essas diferenças podem ser explicadas unicamente com base nas nossas 

experiências psíquicas ou sensações individuais ou se elas devem ser inseridas no âmbito da 

cultura, estando de acordo com uma série de discursos que atribuem diferentes significados e 

valores para os dois órgãos sexuais “possíveis”.  

Acredito, com base no referencial teórico utilizado no presente trabalho, que se temos 

sensações ou representações mentais divergentes em relação ao sexo anatômico, estas 

decorrem de uma série de discursos socialmente produzidos, aos quais estamos submetidos 

desde antes de nascermos, que nos inscrevem dentro das duas únicas possibilidades corporais, 

macho e fêmea, e que atribuem diferentes valores a esses corpos e a todas as produções 

simbólicas relacionadas a cada um dos gêneros. Assim, as diferenças entre os sexos 
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biológicos não decorrem de uma percepção “surgida” na nossa individualidade psíquica que 

nos caracterizaria enquanto homens ou mulheres, como parecem apontar alguns trechos 

analisados, mas sim de um complexo processo de aprendizado de uma série de representações 

socialmente produzidas. Dessa forma, ao sentirmos que “falta” algo em nós, mulheres, tal 

como apontam algumas correntes da psicanálise, por exemplo, não será por que isso nos é dito 

constantemente, desde que somos crianças? Ao olhar para nossos órgãos sexuais e dizer que 

nos “falta” algo que no menino é valorizado, será que não se está inscrevendo em nossas 

mentes que realmente somos seres incompletos, imperfeitos, e que, portanto, precisamos 

inventar nossa feminilidade e disputar o olhar masculino, como afirma parte da teoria 

psicanalítica? 

Suponho, portanto, que as “sensações” ou as “representações mentais” que atribuímos 

à nossa anatomia ou à anatomia dos outros sejam condicionadas por aquilo que aprendemos 

na cultura, podendo ser problematizadas e repensadas. Esse entendimento é parcialmente 

partilhado por alguns autores dos artigos, que colocam que as experiências vividas por 

homens e mulheres, principalmente no tocante a comportamentos, desejos e identidades 

sexuais, são condicionadas por múltiplos fatores sociais e culturais inscritos no plano psíquico 

de cada indivíduo. Destarte, a nossa conformação enquanto seres dotados de gênero e 

sexualidade não segue uma regra previamente estabelecida, podendo ser influenciada por 

múltiplos fatores, como apresenta o seguinte trecho: 

A psiquiatra Carmita Abdo, coordenadora-geral do Projeto de Sexualidade (ProSex) 
do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, reconhece que 
pesquisadores ainda não têm uma resposta definitiva e consensual sobre como a 
orientação sexual se desenvolve. Muitos cientistas compartilham com ela a idéia de 
que a origem da orientação sexual é, em geral, moldada nos primeiros anos de 
vida por complexas interações de fatores biológicos, psicológicos e sociais. O que 
se pode afirmar, com certeza, até o momento, é que os determinantes da 
sexualidade humana são complexos e diversamente influenciados. Para 
compreender a origem da homossexualidade, é preciso que sejam levados em conta 
as experiências infantis, o meio cultural em que se vive e a predisposição biológica 
(SEXOS, n. 2, pp. 71-72). 

O autor, portanto, combina mais de uma explicação – vivências pessoais, psicologia, 

cultura e biologia – sem atribuir peso maior a nenhuma delas. Esse trecho, situado na 

categoria “outras explicações”, é demonstrativo de alguns artigos que hesitam em explicar as 

práticas, comportamentos e desejos sexuais com base em certezas definidas a partir de 

supostas essências psíquicas ou biológicas ou em possíveis condicionamentos históricos e 

sociais. É de se notar, ainda, que 21 trechos foram inseridos na categoria 

“sociedade/história/cultura”, empregando explicações com base em processos históricos, 
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culturais e sociais para explicar a diversidade das práticas, desejos e identidades sexuais. O 

trecho a seguir, escrito por um sociólogo, é um dos 21 inseridos nessa categoria: 

Discursos educativos, governamentais e midiáticos se articulam em práticas 
sociais que nos formam desde a mais tenra infância para crermos que somos o que 
desejamos, assim como também nos ensinam (e até obrigam) a ver os outros a 
partir da identidade sexual que se atribui a eles. Daí a crença generalizada, ainda 
que altamente contestável, de que nada do que somos escapa a nossa sexualidade - 
leia-se: a nossa identidade sexual. A sexualidade, como forma de controle, cria 
identidades sexuais estanques que alicerçam a própria ordem social do 
presente. Isso não se dá sem contestações visíveis na maneira como as pessoas 
transgridem cotidianamente essas identidades, vivenciando novas formas de ser 
homem ou mulher ou mesmo experimentando formas híbridas e diferenciadas de 
identidade que constroem a masculinidade em corpos femininos ou a feminilidade 
em corpos masculinos. No presente, gays e lésbicas rompem com o esperado 
socialmente ao eleger pessoas do mesmo sexo como parceiros, enquanto 
travestis e transexuais modificam seus corpos criando neles gêneros distintos 
dos esperados em corpos biologicamente masculinos ou femininos (SEXOS, n. 3, 
pp. 29-30). 

 Como se percebe, o autor situa as identidades sexuais dentro de uma série de discursos 

que se articulam em práticas sociais que “nos informam”, desde cedo, sobre quem somos e 

quem os outros são, nos distanciando ou nos aproximando conforme supostas identidades 

sexuais previamente definidas. Assim, afasta-se a ideia de que as diferenças sexuais e de 

gênero decorrem de uma suposta natureza biológica ou de algum traço, vivência ou 

representação psíquica específicos de um ou outro sexo, situando no campo social a produção 

e a reprodução dessas diferenças. Abaixo, está outro exemplo que coloca a sexualidade como 

social e culturalmente construída: 

Uma leitura, ainda que superficial, dos discursos sobre as sexualidades na história 
ocidental é suficiente para percebermos, como o fez Freud, que a sexualidade 
humana não é nada “natural”, ao contrário do que alguns discursos cotidianos 
tentam nos fazer crer. Na mesma direção, diversos estudos sobre a construção das 
relações de gênero demonstraram que a biologia e a fisiologia são determinantes 
apenas nos limites mais extremos, demarcando o fisicamente possível no campo 
das experiências. Dessa perspectiva, a sexualidade é um construto complexo 
que correlaciona fatores biológicos, psicológicos, socioeconômicos, culturais, 
étnicos, religiosos, políticos e geográficos. É uma construção social difundida e 
apreendida por meio de nossa inserção na cultura, que orienta nosso 
imaginário e nossos comportamentos. Mesmo constituindo-se de vivências 
privadas e específicas, experimentadas individual e psicologicamente, a sexualidade 
é afetada pela história e depende não só do universo simbólico que versa sobre os 
corpos na cultura, mas também da estrutura social e dos meios de produção de 
dada sociedade. Exatamente por isso, as homossexualidades, as transexualidades 
e a sexualidade de modo geral só podem ser compreendidas em relação ao 
contexto sociocultural que dá contorno e abriga os comportamentos e as 
concepções sexuais ao longo da história (SEXOS, n. 3, p. 49). 
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Destaco a proposição do autor, pertencente ao campo da psicologia, de que a 

sexualidade não depende apenas de vivências privadas, ocorridas no âmbito psicológico 

individual, mas também de um universo simbólico presente na cultura e de uma estrutura 

social específica. Assim, ao invés de atribuir uma explicação para as práticas, desejos e 

experiências sexuais dos indivíduos com base principalmente em experiências 

individualizadas, como fazem algumas teorias psicanalíticas, o autor destaca a centralidade do 

contexto sociocultural e das práticas sociais que permitiram, ao longo da história, a existência 

de alguns comportamentos e percepções em relação ao sexo – inclusive no âmbito da ciência 

e da psicanálise. 

Nesse entendimento, as condutas sexuais, inclusive aquelas consideradas “desviantes”, 

decorrem, portanto, de uma série de possibilidades históricas e sociais que são assimiladas e 

vivenciadas de diferentes formas por cada indivíduo. No entanto, observando os artigos 

analisados, percebe-se também uma tentativa, por parte de alguns autores das áreas 

biomédicas, de encontrar possíveis características na biologia, na fisiologia ou em estruturas 

corporais, como no cérebro ou nos genes, para explicar determinados comportamentos e 

desejos, em especial aqueles considerados patológicos. O trecho a seguir é demonstrativo 

desse tipo de abordagem, encontrada em dez trechos analisados: 

Modelos psicanalíticos esclarecedores do fetichismo parecem bastante 
plausíveis aplicados a cada caso, mas não podem ser comprovados 
empiricamente. Além do mais, as teorias não explicam por que apenas algumas 
pessoas cedem ao estímulo do fetiche. Na infância, todos são sensíveis a separações 
e se apegam a seus cobertores. No entanto, só alguns se tornam fetichistas. Parece 
que tudo depende da intensidade dos afetos. E mais: será que alguns são mais 
suscetíveis a estímulos fetichistas que outros? Os psicólogos já queriam 
descobrir isso no século passado. Contudo, até agora, ninguém nunca cogitou 
seriamente em considerar a existência de uma espécie de “gene do fetichismo”. 
A sexualidade humana é complexa demais para que uma única variante 
genética possa definir traços comportamentais de modo tão profundo. Certas 
predisposições, porém, poderiam se desenvolver de maneira a tomar uma 
pessoa mais suscetível ao surgimento de um fetichismo que outras. 
Possivelmente é congênita a forma como alguém estrutura suas ligações com os 
pais ou substitutos. Algumas variantes genéticas poderiam, então, tomar uma 
pessoa mais suscetível e outras mais resistentes. Se o fetichismo for mesmo 
filogeneticamente determinado, um modelo animal talvez ajude. Em 2006, 
Michael Domjan, da Universidade do Texas, em Austin, Estados Unidos, realizou 
um experimento com codornas japonesas (Coturnixjaponica). Aos machos foram 
apresentados bichos de pelúcia durante a copulação com fêmeas vivas, tomando-se 
assim um estímulo condicionado. Curiosamente, só cerca de metade dos animais 
copulou com o bicho de pelúcia após a exposição ao estímulo. Conclusão: também 
entre as codornas japonesas existem indivíduos mais suscetíveis ao fetiche que 
outros (SEXOS, n. 4, pp. 36-37). 

 Destaco a importância que o autor, com formação na área da biologia, confere à 

possibilidade de encontrar alguma explicação para o fetichismo que tenha uma “comprovação 
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empírica”, o que, segundo ele, a psicanálise não consegue fazer. Assim, ele afirma que 

ninguém nunca cogitou seriamente a possibilidade de existir um “gene do fetichismo” e que, 

embora a sexualidade humana seja complexa demais para uma única variante genética, 

poderia haver algumas predisposições que tornariam algumas pessoas mais suscetíveis a 

práticas fetichistas. É interessante que ele supõe, inclusive, que possa ser congênita a forma 

como alguém “estrutura” suas ligações com os pais ou substitutos, mas não esclarece em que 

se baseia para fazer tal suposição. Assim, ele propõe que determinadas variantes genéticas 

poderiam fazer com que algumas pessoas sejam mais suscetíveis e outras mais resistentes ao 

fetichismo. No entanto, o autor não cita, para tentar justificar sua proposição, nenhum tipo de 

pesquisa com humanos, mas com codornas japonesas. Tal pesquisa, contudo, ao contrário do 

esperado, não identifica possíveis variantes genéticas nas codornas, mas simplesmente que 

algumas copulam com bichos de pelúcia enquanto outras não.  

Destaco o fato de ele recorrer a uma experiência empírica feita com animais para 

tentar explicar a sua pressuposição de que algumas pessoas teriam maior predisposição ao 

fetichismo. Essa comparação entre a sexualidade humana e a animal é recorrente, o que supõe 

que a identificação de algumas características ou comportamentos em animais supostamente 

comprovaria a “naturalidade” de alguns comportamentos humanos. Constantemente são 

realizadas pesquisas que demonstram, por exemplo, que existem relações sexuais entre 

animais do mesmo sexo em várias espécies, o que supostamente “justificaria” a existência 

desse comportamento entre os humanos. Parece, portanto, que essa tentativa de compreender 

os comportamentos humanos em bases genéticas, hormonais ou simplesmente através da 

observação da ocorrência de comportamentos similares entre animais, nos “tranquilizaria”, 

indicando que tais práticas são “normais” ou “justificáveis”, já que acontecem “até mesmo” 

na natureza. É curiosa essa necessidade de olhar para outras espécies para reconhecer como 

legítimas e normais as práticas e os comportamentos adotados por humanos. Como se 

supostas variáveis biológicas ou genéticas fossem capazes de fornecer alguma certeza 

explicativa em relação à diversidade de comportamentos, práticas e desejos presentes na 

espécie humana, independentemente do universo simbólico e cultural no qual estamos 

inseridos e que nos caracteriza enquanto humanos.  

Assim, conclui-se que também nas justificativas e explicações relativas a 

comportamentos, práticas e desejos sexuais se verificou posturas antagônicas, algumas 

tendendo para uma explicação com base em traços ou características psíquicas, outras para 

aspectos culturais, históricos e sociais, e outras ainda para fatores relacionados à biologia, 

como estruturas corporais e fisiológicas. Destaco que, tal qual ocorrera no código 3, as 
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abordagens com base em estruturas biológicas e psíquicas, quando somadas, representam 

parte importante das abordagens encontradas, indicando que subsistem algumas noções de 

que as características psíquicas e biológicas explicariam os comportamentos e desejos 

sexuais, em especial aqueles que de alguma forma desafiam um determinado padrão sexual 

considerado normal. Gostaria de salientar, no entanto, que muitas das abordagens que 

privilegiam fatores intrapsíquicos para explicar os comportamentos sexuais levam em 

consideração aspectos sociais e culturais, no entanto ainda percebe-se uma valorização das 

experiências individuais, ou mais localizadas no âmbito da família, desconsiderando-se ou 

relegando a um segundo plano uma gama de pedagogias culturais (FISCHER, 1997; FELIPE, 

2007) situadas em um contexto histórico e social mais amplo. Assim, não se leva em 

consideração que essas pedagogias culturais influenciam diretamente a forma como os 

indivíduos vivem as suas sexualidades e se constituem como sujeitos dotados de sexo, gênero 

e sexualidade, tal como propõe Meyer (2003). Portanto, verifica-se que ainda há uma 

centralidade, nas abordagens identificadas, do papel da família e das experiências diretas do 

indivíduo durante a socialização primária, ignorando ou diminuindo a importância de uma 

série de outros aprendizados que se dão no contexto extrafamiliar. Também foi verificada 

uma posição conservadora em relação aos papéis desempenhados por homens e mulheres e 

nas próprias noções de família apresentadas. Por outro lado, constatou-se que muitos autores 

da área da psicologia levam em consideração o importante papel que a cultura e a estrutura 

social e simbólica assumem na constituição psicossexual dos indivíduos, o que justifica a 

inserção de suas explicações e justificativas na categoria “sociedade/história/cultura”.  

Vale destacar ainda as abordagens que consideraram mais de uma base explicativa 

para as práticas e identidades sexuais, distanciando-se de um posicionamento baseado em 

noções de certeza e verdades inquestionáveis, considerando que a complexidade dos 

comportamentos, práticas e desejos sexuais pode ser explicada a partir de múltiplos fatores, 

dando aparentemente igual importância a eles. Essas combinações de abordagens, presentes 

nas 16 ocorrências da categoria “outras explicações”, está explicada na Tabela 9. Nota-se uma 

consideração bastante significativa de aspectos sociais, históricos e culturais em tais 

explicações e justificativas, o que revela uma maior relativização da importância da biologia e 

de aspectos exclusivamente individuais na conformação das condutas sexuais. 

 

Tabela 9 – Combinações de múltiplas abordagens explicativas na categoria “outras 

explicações” do Código 5 
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Explicações e justificativas  Total 

Fatores intrapsíquicos + sociedade/história/cultura 5 
Biologia/fisiologia/estruturas corporais + fatores intrapsíquicos 5 
Biologia/fisiologia/estruturas corporais + sociedade/história/cultura 
+ fatores intrapsíquicos 

4 

Biologia/fisiologia/estruturas corporais + sociedade/história/cultura 2 

  

Total 16 

 

4.4.3 Saberes privilegiados? 

 

A partir das abordagens acima identificadas em relação à explicação de características, 

comportamentos e papéis de gênero e de práticas, comportamentos e desejos sexuais, cabe 

analisar o levantamento das áreas de conhecimento às quais os autores dos trechos analisados 

pertencem. Assim, os códigos 1 e 2 do módulo 2 buscaram identificar, respectivamente, os 

tipos de autores presentes nas unidades analisadas e suas áreas de conhecimento. As Tabelas 

10 e 11 apontam os dados obtidos, demonstrando que a maioria dos trechos analisados foi 

escrita por autores individuais e que há uma considerável concentração desses autores na área 

da psicologia, com 46 ocorrências. 

 

Tabela 10 – Tipos de autores por unidades de análise 

 

C1 – Tipo de autor 

Categorias Total 

Individual 71 
Coletivo 11 
Desconhecido 11 

  

Total 93 

 

 

Tabela 11 – Áreas de atuação dos autores das unidades de análise 

 

C2 – Área do autor 

Categorias Total 

Psicologia 46 
Psiquiatria 10 
Neurociências 5 
Letras 1 

Literatura 3 
Jornalismo 1 
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Antropologia 6 
Sociologia 3 
Filosofia 1 
Direito 0 

Educação 5 
Biologia 1 
Sexologia 0 

Desconhecida 11 

Total 93 

 

 

No entanto, para ter uma dimensão mais precisa da presença de cada área do 

conhecimento na coleção analisada, acredito ser importante apontar o levantamento dos 

autores em todos os artigos e boxes das quatro edições, e não por unidades de análise. Assim, 

considerando tal levantamento, é possível verificar que 25 dos 47 autores que escrevem os 46 

artigos da coleção Sexos têm formação na área da psicologia, o que corresponde a 53,19% dos 

autores. Em segundo lugar, aparece a área da psiquiatria, com sete autores, representando 

aproximadamente 14,9%. Já nos boxes assinados, foi possível identificar as áreas de 13 

autores, sendo que sete deles eram psicólogos. As outras áreas tiveram cada uma apenas um 

autor. Foram desconsideradas, em ambos os levantamentos, as repetições de autores que 

escrevem mais de um artigo ou box na coleção. Esses dados podem ser verificados nas 

Tabelas 12 e 13. 

 

Tabela 12 – Áreas de atuação dos autores dos artigos 

 

Áreas dos autores dos artigos 

Psicologia 25 
Psiquiatria 7 
Neurociências 3 
Letras 2 
Literatura 1 
Jornalismo 2 
Antropologia 3 
Sociologia 1 
Filosofia 1 
Direito 1 
Biologia 1 

Total 47 
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Tabela 13 – Áreas de atuação dos autores dos boxes 

 

Áreas dos autores dos boxes 

Psicologia 7 
Psiquiatria 1 
Medicina (outras 
áreas) 

1 

Sexologia 1 
Letras 1 
Jornalismo 1 
Antropologia 1 

Total 13 
 

 

Essa possível atuação de estudiosos das áreas da psicologia e da psiquiatria pode ser 

explicada pela própria autoclassificação da revista Mente e Cérebro como uma publicação 

sobre psicologia, psiquiatria, psicanálise e neurociências, como mostrado na apresentação do 

objeto de pesquisa. Contudo, esperava-se uma maior distribuição dos autores entre diversas 

áreas do conhecimento, visando a uma maior interdisciplinaridade, como estava proposto nas 

contracapas das revistas que compõem a coleção Sexos – a trama da vida. No entanto, é 

notável que haja a presença de artigos escritos por autores de áreas como sociologia, 

antropologia, direito e filosofia, e que haja três artigos escritos por pessoas que não têm 

relação direta com academia, como os dois autores da área do jornalismo, que inclui a própria 

editora da revista, e o autor da área da literatura. Chamou a atenção que não tenha sido 

publicado nenhum artigo, principalmente entre aqueles relacionados aos direitos de grupos 

identitários, de autores provenientes de espaços de militância. Isso talvez se justifique pela 

valorização do conhecimento científico pela própria revista, o que constitui a própria 

“identidade” da publicação e acaba excluindo outros saberes provenientes de diferentes 

lugares de atuação política. 

Destaco também a presença significativa de autores com especialização na área da 

psicanálise, totalizando 18 autores, principalmente entre psicológicos e psiquiatras, o que 

justifica a notável ocorrência de abordagens explicativas sobre conhecimentos de gênero e 

condutas sexuais com referência à teoria psicanalítica, como foi apontando durante a análise 

dos textos. Esse privilégio de autores filiados à psicanálise talvez seja um indicativo de que 

essa é uma área respeitada e bastante consolidada dentro da psicologia. 
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É de se destacar que as duas áreas que mais aparecem nas tabelas acima, a psicologia e 

a medicina (através da psiquiatria), estão entre aquelas que tradicionalmente se configuraram 

como importantes campos de saber e poder em relação ao sexo, como sugere Foucault (2011). 

De acordo com o filósofo francês, foram essas áreas, junto com os instrumentos pedagógicos 

e jurídico-policiais, que passaram, a partir do século XVIII, a constituir um corpo de 

conhecimentos sobre o sexo, buscando “dominá-lo”, conhecê-lo e situá-lo como uma 

importante fonte de “verdade” sobre quem somos enquanto indivíduos e enquanto sociedade, 

como foi visto no primeiro capítulo. É interessante notar que essas áreas ainda carregam 

algumas representações de gênero, principalmente no que se refere a teorias amplamente 

consagradas de autores que revolucionaram o conhecimento, como Freud, embora haja uma 

presença significativa de abordagens, por parte inclusive de autores da psicanálise, que se 

aproximam de perspectivas mais relativistas em relação aos papéis de gênero e a possíveis 

explicações para a diversidade de identidades sexuais e de gênero.  

Foi bastante positiva a constatação de uma presença expressiva de abordagens 

provenientes de áreas como antropologia e sociologia, embora o levantamento aponte 

somente três autores da primeira e um da segunda. Essas áreas do conhecimento constituem-

se mais próximas de perspectivas construcionistas e figuram como campos importantes para 

os estudos de gênero, ao apontarem a centralidade da cultura e especialmente dos significados 

e símbolos construídos socialmente no que se refere a práticas, comportamentos e papéis 

desempenhados por homens e mulheres em nossa sociedade. Dessa forma, esses campos do 

conhecimento consideram a multiplicidade de representações de gênero que atravessam e 

organizam o corpo social através de instituições, conhecimentos, matrizes normativas, etc. 

Esse entendimento foi expresso, nas páginas da coleção Sexos, também por autores 

provenientes de áreas como psicologia, que se posicionam contrariamente às explicações 

essencialistas e deterministas relativas a gênero e sexualidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O presente trabalho tinha o objetivo de identificar as diferentes representações de 

gênero e sexualidade e as principais abordagens explicativas para tais representações nas 

quatro edições da coleção Sexos – a trama da vida da revista Mente e Cérebro, publicada pela 

Duetto Editorial entre setembro e dezembro de 2008.  A escolha do tema se deu a partir da 

constatação de que uma série de discursos veiculados em diferentes meios de comunicação 

tratam as diferenças de comportamentos e papéis desempenhados por homens e mulheres 

como decorrentes de características inatas, encontradas em uma suposta “natureza feminina” 

ou em uma “natureza masculina”. Partindo das teorias construcionistas e das perspectivas 

teóricas dos estudos de gênero, em especial aquelas situadas no contexto pós-crítico, procurei 

compreender essas diferenças a partir de fatores socialmente produzidos e apreendidos pelos 

sujeitos através de processos de socialização, que vêm a constituir-se em uma série de 

representações de gênero que ajudam a organizar e a significar a realidade social através de 

instituições, símbolos, normas, etc. (SCOTT, 1995; MEYER, 2003).  

No entanto, essas representações, assim como todos os sistemas simbólicos e práticas 

de significação linguística e cultural, muitas vezes não são percebidas como produtos 

humanos, apresentando-se como verdades naturais, fixas e imutáveis, tal como aparecem nos 

discursos midiáticos supracitados. Assim, à medida que as representações de gênero e 

sexualidade estão situadas em um plano simbólico, ajudando a conformar a realidade social, 

elas passam por um processo de reificação, como proposto por Berger e Luckmann (1985), de 

forma que perdemos de vista seu caráter histórico e social. A partir de autores como Foucault 

(2011), Laqueur (2001) e Rohden (2010), entre outros, busquei apresentar a perspectiva de 

que o conhecimento científico participa ativamente desse processo de construção, assimilação 

e naturalização das representações hegemônicas de gênero e sexualidade, embora também 

tenha o poder de criticá-las e revisá-las, como têm feito algumas subáreas das ciências 

humanas próximas às teorias pós-críticas.  

Através desse referencial teórico, procurei discutir a ação da ciência enquanto espaço 

privilegiado de produção de significados que muitas vezes está associado à produção de 

diferenças e de desigualdades não só no que diz respeito a gênero, mas também a raça, etnia, 

classe social, etc. Nesse sentido, o conhecimento sobre sexo teve um papel significativo na 

constituição de desigualdades e hierarquias, que foram criadas e reforçadas a partir da noção 

de normalidade e moralidade da sexualidade masculina burguesa da Europa do século XVIII 
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(FOUCAULT, 2011; PORTER e TEICH (1998). Como se viu, todos aqueles que se situavam 

fora dessa sexualidade burguesa e masculina recebiam o status de “outsiders”, sendo 

rotulados como “doentes”, “desviantes” ou “anormais”. Por outro lado, as noções de 

anormalidade, imperfeição e desordem estavam constantemente associadas ao feminino, 

historicamente relacionado a características como instabilidade e passionalidade. 

Ao longo do trabalho, procurei problematizar os discursos construídos nos meios 

científicos e reproduzidos através da divulgação e do jornalismo científico – e mais 

especificamente da coleção Sexos – discorrendo sobre algumas formas através das quais a 

ciência mostra-se socialmente condicionada, estando muitas vezes “amarrada” a determinadas 

concepções hegemônicas de gênero e sexualidade, ajudando a construir e a legitimar tais 

concepções. Procurei ver, portanto, como essa legitimação se dá hoje através da afirmação, 

mesmo que sutil, da existência de diferenças “naturais” entre homens e mulheres. Como se 

pretendeu mostrar, essas afirmações são feitas a partir de diferentes abordagens, que ora se 

aproximam de explicações com base em um determinismo biológico, ora adotam justificativas 

com base em comportamentos, “traços” ou “experiências” psíquicas, ora não apresentam 

nenhuma “evidência” biológica ou psicológica, atribuindo as diferenças ao simples fato de 

“homens serem de um jeito” e “mulheres serem de outro”, apoiando-se, portanto, em 

representações hegemônicas de gênero.  

Uma série de características consideradas “naturais” a cada sexo, como “atividade” 

para homem e “passividade” para mulher, ou ainda “autoridade” para o primeiro e “cuidado” 

para a segunda, foram percebidas nos conteúdos analisados. A noção de família como uma 

unidade nuclear heteroparental também esteve presente em muitos textos, que reproduziam a 

noção de que as funções “maternas” de afetividade e cuidado são características específicas da 

mulher e que as funções “paternas” de autoridade e de imposição de limites são características 

do homem.  

Já no tocante à sexualidade, percebeu-se ainda uma centralidade de práticas e desejos 

sexuais apoiada na heteronormatividade (BUTLER apud VEIGA, 2010). Na análise dos 

textos das revistas que compõem a coleção, notei uma valorização da sexualidade 

heterossexual e monogâmica e uma associação direta do prazer sexual feminino com o plano 

afetivo e amoroso. Assim, muitos dos discursos analisados, principalmente aqueles 

provenientes das áreas psicomédicas, reproduzem a noção de que a mulher só pode ser um 

sujeito de desejo sexual quando em uma relação afetiva e amorosa, ao contrário do homem, 

que deseja independentemente da afetividade. Essas referências a diferenças de 

comportamento entre homens e mulheres muitas vezes não foram explicadas ou justificadas, o 



118 
 

que leva a supor que se baseiam em noções do senso comum, uma vez que, por representarem 

“a norma”, não precisam ser explicadas, pois se pressupõe que o público leitor partilhe dessas 

mesmas concepções. 

Destaca-se ainda o fato de a referência a práticas não-heterossexuais se dar quase que 

exclusivamente nos artigos que buscam tratar especificamente da homossexualidade, 

bissexualidade e de outras identidades, enquanto a grande maioria dos outros textos fica 

restrita, mesmo que implicitamente, à prática heterossexual. Tal constatação percebe-se 

especialmente nos textos escritos por autores das áreas biomédicas que, ao tratarem de 

questões relativas à fisiologia durante o ato sexual ou a “disfunções sexuais”, por exemplo, o 

fazem com base na experiência de homens e mulheres heterossexuais. O mesmo foi percebido 

em abordagens de alguns autores que se filiam às teorias psicanalíticas, que muitas vezes 

explicam a constituição psicossexual dos sujeitos pressupondo a norma heterossexual.  

Também se verificou uma grande quantidade de discursos que questionam as 

representações hegemônicas de gênero e sexualidade, estranhando-as e lançando um olhar 

crítico para as desigualdades decorrentes dessas representações – e que muitas vezes são 

produzidas pela própria ciência. Essa visão crítica foi percebida em abordagens que explicam 

os comportamentos de homens e mulheres e as práticas e comportamentos sexuais a partir de 

fatores históricos, sociais e culturais, negando a existência de determinantes biológicas e 

psíquicas. Constatou-se haver uma série de artigos e boxes que procuravam explicar as 

diferentes sexualidades de uma perspectiva despatologizante e construcionista, atribuindo 

possíveis “desvios” a decorrências da própria cultura que possibilita, e muitas vezes incentiva, 

que eles ocorram.  

Assim, é possível afirmar que coexistem, nos conteúdos analisados da coleção Sexos, 

abordagens distintas para explicar as diferenças de comportamentos, características e papéis 

desempenhados por homens e mulheres e a diversidade de práticas e desejos sexuais 

existentes. Muitas vezes essas abordagens acabam configurando discursos antagônicos, alguns 

mais próximos do construcionismo, outros mais próximos do determinismo. No entanto, a 

partir de um método que combinou análise quantitativa e qualitativa, percebeu-se que a 

maioria dos trechos analisados se baseou ora em noções essencialistas (a partir da biologia e 

da psicologia) ora em representações hegemônicas de gênero e sexualidade. É notável, 

portanto, que ainda há uma presença significativa de discursos que produzem a noção de que 

as diferenças entre homens e mulheres e a explicação para diferentes comportamentos e 

práticas sexuais se dá a partir de alguma “essência”, com predominância de um essencialismo 

fundamentado na noção de “traços” ou características psíquicas, ou ainda “vivências” 
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psicológicas específicas a cada sexo. No entanto, é de se notar a presença significativa de 

abordagens não-essencialistas em textos de autores da antropologia, sociologia e também da 

psicologia. Muitos dos textos escritos sobre grupos identitários e práticas sexuais 

consideradas “estranhas” – como o sadomasoquismo – se deram nesse sentido, privilegiando 

uma abordagem próxima a do construcionismo social. 

Dessa forma, é bastante significativa a presença de abordagens críticas, que 

relativizam e problematizam as representações hegemônicas de gênero em uma revista de 

divulgação científica acessível a um público amplo, como as edições da coleção analisada. 

Apesar de não representar o discurso majoritário, a presença dessas abordagens é um 

indicativo de que há uma abertura para outras perspectivas dentro do campo da sexualidade. 

Verificou-se, no entanto, uma incidência maior de autores provenientes da área da psicologia 

– que corresponde a mais da metade dos autores – indicando que ainda existe a predominância 

de alguns saberes quando se trata de assuntos relativos à sexualidade. Isso é perceptível não 

só neste caso, mas em uma série de outros discursos midiáticos – e especialmente jornalísticos 

– sobre comportamento humano, onde a presença do psicólogo representa o discurso de 

autoridade. 

Portanto, a partir do entendimento de que as diferenças de gênero decorrem de uma 

extensa produção simbólica e discursiva realizada por uma série de lugares de poder e saber, 

tal como propôs Foucault (2008), é possível considerar que elas podem ser revistas a partir de 

um esforço crítico desempenhado pela ciência e por outros campos de saber que atuam na 

produção de significados. É nesse sentido que acredito que os meios de comunicação - em 

especial, neste caso, os que se aproximam da atividade de divulgação e de jornalismo 

científico - assumem grande importância, uma vez que detêm o poder de atribuir significados 

a determinados fenômenos presentes na realidade social, utilizando-se, muitas vezes, de 

discursos de autoridade. Ao dar voz a determinados grupos, esses bens simbólicos podem 

contribuir para legitimar e consolidar determinadas representações hegemônicas de gênero e 

sexualidade, ou, pelo contrário, propor novas compreensões das diferenças entre homens e 

mulheres e da diversidade de comportamentos, desejos, práticas e identidades sexuais. Essa 

possibilidade, acredito, permite desnaturalizar e questionar uma série de diferenças que foram 

socialmente construídas e que ainda hoje se revelam em uma série de desigualdades de gênero 

e sexualidade que se articulam com outras desigualdades sociais. 
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A sexualidade tem um quê de transgressão. Desde a mais tenra infân-
cia, o desejo palpita no Corpo sob a forma de zonas erógenas, prazeres
parciais auto-eróticos que darão suporte a fantasias, pelas quais a criança
simbolizará a própria origem, a de seus anseios sexuais e a diferença entre
os sexos.Essesenredos imaginários se imprimemno inconsciente de modo
indelével, dando conformidade à sexualidade adulta, em especial à relação
sujeito-objeto em todas as suas vertentes: atração, sedução, prazer e gozo.
Nessa equação sexual, parte das fantasias será realizada, mas outro tanto
deverá restar fora - negado ou sublimado - tendo em vista as renúncias e
os limites que toda relação adulta e consensual pressupõe.

Sabemos como é elástica a expressão da sexualidade, a ponto de re-
sultar em variadas e por vezes surpreendentes confIgurações do desejo.E
também quão tênues são as fronteiras entre normalidade e patologia, como
se modifIcam os valores e costumes e qual o peso dos discursos moralistas
ou c1assificatóriospara as minorias sexuais. Diante disso, como estabelecer
limites às condutas "não usuais", sem recair em falsos moralismos?

Para a psiquiatria, práticas sexuais cujas fontes predominantes de pra-
zer não são a cópula, mas outras atividades ou mesmo objetos, são enten-
didas por parafIlias, podendo confIgurar perversão ou anormalidade. É o
caso de infligir ou se submeter à dor para obtenção de prazer, como no
sadomasoquismo,ou tomar como objeto sexual coisasinanimadas ou parte
do corpo, no caso do fetichismo.Adeptos dessas práticas, porém, buscam
retirar o rótulo de desvioou doença, sob a alegação de que as condutas são
seguras e pré-acordadas entre os parceiros, confIgurando mais um modo
de expressão da sexualidade adulta - algo bem diferente da pedofIlia, do
abuso infantil, do estupro, do exibicionismo,do voyeurismo e da necrofIlia,
que implicam vitimas, submetidas ao desejo alheio contra a vontade.

Polêmicasà parte, para os psicanalistaspós-freudianos,em geral, na dis-
tinção entre perversão(comoum dos modosde defesainconscientepara lidar
coma fantasiadecastração)e condutassexuaisquefogemaospadrõescorren-
tes de normalidade(chamadasde "neo-sexualidades"pela psicanalistaJoyce
McDougall),deve-selevaremconta o grau desofrimentopsíquicoenvolvidoe
o quanto há de compulsãoou onipotêncianas soluçõesencontradas.

Para além das questões morais ou científIcas,há um ponto irrefutável:
os limites éticos entre fantasia e sua execução. Somos seres de desejo,sem
dúvida, mas assujeitados à linguagem, no que ela tem de interdição, lei e
cultura. Esseé o preço a ser pago para sermos humanos. A massiva veicu-
lação de pornografIa infantil (hoje facilitada pela internet) causa tamanho
repúdio justamente porque, ao profanar a infância, corrompe a idéia de
humanidade e desnorteia a sociedade pelo impacto traumático da cena.

Nesteúltimo número da série Sexos,além de desvios,perversõese
neo-sexualidades, abordaremos as formas de exploração e abuso sexual
e as fronteiras entre pornografia e erotismo. Um conjunto de temas que
envolve não só o sujeito do desejo, mas o cidadão; reacende a polêmica
em torno da ética versus moral e das formas de veiculação de discursos
sobre a sexualidade - uma reflexão incômoda que demanda um olhar

atento, amplo e interdisciplinar.
Graziela Costa Pinto

Editora
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Franz von Stuck (e.de 1905)
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simplesmente desanda e o que emerge é uma sensa- espécie. Nossas identidades sexuais são construídas;
ção de repúdio, de "repulsa ao sexo", parafraseando a maneira como nos tomamos "homens", "mulheres'\
o célebre filme de Roman Polanski. Quando a sexua- "homoss{J.xuais"ou "bissexuais" está profundamente

lidade l'assa a ser consid~ada d~gradante de,.nossa marcada peJas representações transmitidas, de forma
condição "humana", a única saída parece ser recoqf- consciente ou inconscÜmte, por nossos pais e pelo
duzir o amor ao centro da questão sexual. Como se. contexto sociocultural no quãi..nascemos e vivemo~.
ele existisse... para humanizar o sexo. Quantas vezes' Dizemos que ela é humana também para lem-
a visão idílica do amor não é chamada para "dourar" brar que está carregada de significações simbólica~
a pílula", desviar a atenção sobre a natureza perversa ' e saturada de moralidade: não há uma única prática
da sexualidade humana? ' ou discurso sobre. sexualidade em que não apare-

A persistência desses mitos e as contradições na çam.juízos de valor, inclusive acerca do que seda
vida individual e coletiva mostram a disparidade, em correto, adequado ou recomendável. eom o adjetivo
nossa vida erótica, entre o que queremos que ela seja e desumanizante, ao contrário, nos referimos a certas
o que dela obtemos. E também uma tensão permanen- práticas sexuais que submetem as pessoas a fazer
te entre aquilo que julgamos ser o
melhor e mais irresistivelno sexo e

aquilo a que devemos resistir.
Essas questões concernem di-

retamente às soluções sexuais que
se desviam de um padrão de nor-
malidade, as chamadas neo-sexua-
lidades (como formulado pela
psicanalista Joyce McDougall), e
nos levam a refletir sobre a linha

tênue que as separa das perver-
sões sexuais no sentido clássico,
atribuído pela sexologia médica
no século XIX e modificado pela
psicanálise a partir de Freud.

Nessa reflexão cabe avaliar as

possibilidades de tratamento psica-
nalítico dessas formas decomporta-
mento sexual que são consideradas
extremas e que se situam no limite
entre o aceitável e o inaceitável.

i
"

I

CILADAS E ARMADilHAS
Falamos em sexualidade humana,
antes de tudo, para contrapô-Ia à
lógica da natureza. De modo di-
verso ao dos animais, nossa se-
xualidade não é a exata expressão
de um potencial biologicamente
herdado, tampouco governada
pelos interesses da reprodução da

PUBUCIDADE explora elementos

transgressivos da sexualidade para despertar

fantasias inconscientes no consumidor,

como no anúncio de teor fetichista, na China
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IMPASSES DA PERVERSÃO E OUTROS DESAFIOS CLíNICOS

A psicanálisedeJoyceMcDougallé inovadorana compreensãodasneo-sexualidades

A psicanalistade origem neo-
zelandesaJoyceMcDougalliniciou
suaformaçãono meiopsicanalítico
na Inglaterra,sob a influênciado
médicoe psicanalistainglêsDonald
W. Winnicott (1896-1971),termi-
nando-ana França,onde recolheu
algumascontribuiçõesdospsicana-
listas JacquesLacan(1901-1980),
PierreMarty(1918-1993),PieraAu-
lagnier (1923-1991),entre outros.
Comisso,acaboucriandoum pen-
samentoindependentee bastante
original,voltadoparaa compreen-

são.d~certasorganizaçõe:psicopa- A PSICANALISTAemmaiode2006
tologlcasque desafiamnaoapenas
a clínicada psicanálise,masa sociedadee a culturade
modoamplo,entreelasostranstornospsicossomáticos,
oscomportamentosaditivoseasneo-sexualidades.

Em sua produçãoteórica, ela
utilíza muitas vinhetas (trechos
selecionados do trabalho com

os pacientes),como se buscasse
tornar o maisclara possívela ma-
neira como concebecertas idéias
e como estas se manifestam no
trabalho clínico.

Decerto que as idéias de
McDougall não são unanimida-
de. Mas,como aconteceàs idéias
e teorias em psicanálise,o valor
delas não dependedo mérito ou
da simpatiadequemasformulou,
e sim dos efeitos positivos que
elasensejamquandoaplicadasàs

situaçõesde tratamento. As idéias de McDougall têm
essaqualidadejustamente ondedeterminadasconcep-
çõessobrea perversãonos levama algunsimpasses.

I.

algo sem o próprio consentimento:tratar o outro
como objeto e não sujeito, infligir e sofrer dor em
excessoou ter prazer em excesso.Essessão desa-
fIOSquenão devemosrecear,segundoa psicanalista
JoyceMcDougall. Comoa sexualidadeé, por defi-
nição, repleta de ciladase armadilhas,será sempre
difícil encontra~ soluções para a complexidade de
nossa vida eróticae amorosa.A questãoé degrau e
intensidade,de ter ou não sofrimento psíquicoen-
volvido nas soluções encontradas.

EmAs múltiplasfaces de Eras (1995),McDou-
gall parte da premissa de que "a sexualidade hu-
mana é inerentemente traumática", o que signi-
fIca que estamos todos rio mesmo barco, mas em
posições diferentes. De um lado, a grande maioria
de nós segue vivendo um questionamento mais ou
menos brando sobre as próprias escolhas; de ou-
tro, estão os que enfrentam um sofrimento maior
em busca de "soluções" para os dramas sexuais,
que se situam no limite entre desespero e salvação
subjetiva. Para McDougall, a fIm de compreender
os mil e um disfarces p.elos quais nossa sexuali-
dade se expressllf devemos ir um pouco além do
modelo de organização fálica e da teoria edipiana
clássica, formulados por Freud.

As raízes de nossa sexualidade estão nos primór- ~

dios da vida psíquica, cujo momento inaugural e de7

::/

INDISCRIMINAÇÃO:no encontro sensual com o corpo
materno, base na sexualidade humana, o bebê ainda
não consegue distinguir impulsos eróticos e sádicos
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cisivo é o encontro sensual com

o corpo da mãe. De acordo com
McDougall, tal encontro é marca-
do por conflitos psíquicos inten-
sos. Em primeiro lugar, porque a
criança não consegue distinguir os
impulsos eróticos dos sádicos, sus-
citados por esse amor total, "cani-
balístico", que vic~a em um estado
de absoluta indiscriminação entre o próprio corpo e o
do outro. Em segundo, a noção de outro ou de alte-
ridade ainda está ausente e será conquistada a duras
penas, à custa de pequenas e grandes frustrações. An-
tes de o individuo se defrontar com a diferença entre
os sexos (momento fundamental no desenvolvimento
psicossexual que se dá durante a fase edípica), ele pre-
cisa se haver com a diferença em si.

Chegando à fase edipiana propriamente dita, a
criança se vê diante de uma constelação de dese-
jos e sonhos impossíveis de realizar, mas que per-

-....

FANTASIASda relação sexual dos pais
surgem na infância e perpassamtoda

a vida inconsciente, por vezes com
conteúdos de invasão ou desintegração

~

I
.

I

manecerão no inconsciente do adulto, integrando
sua história psicossexual para sempre. McDougalll
aponta como fundamentais os desejos de possuir os
genitores e pertencer a ambos os sexos, os dois de- I
sejos constituindo a esperança mágica de reunir, na
fantasia, todas as prerrogativas e os poderes atribuí-
dos aos pais~Faz parte do processo edípico a obri-
gação de renunciar a esses objetivos libidinais, com-
plementares e contraditórios. A renúncia implica a
realização de um luto, que não é fácil, e representa
profunda ferida infligida ao narcisismo. Além dis-
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so, por meio do complexo de Édipo são processadas ,
nossas identidades de gênero, masculina efeminina, ,
com todas as vicissitudes e oscilações que podem
ocorrer na dança dinâmica das identifIcações.

É nesse ponto que a cena primitiva ou primária
representa um ponto de apoio para a angústia de
castração. Como vimos, cenas primárias são fan-J
tasias da relação sexual mantida pelos pais, que r
constituem o acervo do saber inconsciente sobre asf

relaçõessexuais humanas, em geral, e os mistérios r
da feminilidade e masculinidade. )McDougall sugere
que antes mesmo da fase edipiana as cenas primá-
rias são imaginadas em todas as variantes da sexua-
lidade pré-genital (oral, anal-sádica e fálica).

Eiso roteiro pelo qual a autora afIrma que a sexua-
lidade seria inerentemente traumática: a tensão que
emana desse primeiro momento fusional com a mãe,
seguida do encontro com a alteridade, com a diferença
dos sexos e, por fim, a renúncia aos anseios megalo-
maníacos e onipotentes (bissexuais, entre outros) são
as etapas que formam o substrato de todas as manifes-
tações futuras da sexualidade, do erotismo e do amor.

Mas é preciso cuidado nesse ponto. A postula-
ção de um caráter traumático não signifIca estarmos
fadados ao sofrimento neurótico ou psicótico no to-

de um novo dualismo pulsional
- Eros (pulsão de vida) e Thanatos
(pulsão de morte) - como motor
do psiquismo humano. A pulsão de
morte seria uma força que trans-
cende as contingências da história
individual, além de ser irredutível

ao princípiodo prazer e capaz de se
, opora ele.Freudbuscourelacioná-

Ia a determinadas manifestações
clínicas,entre as quais a destrutivi-
dade e o masoquismo primário.

2) Quando constituem uma
questão de sobrevivênciapsiquica
para o sujeito, caso das neo-sexua-
lidadese sexualidadesaditivas,que
também se afastamda lógica do
prazer.Asexualidadecedelugaraqui
à problemáticadaconstituiçãodoeu
e do narcisismoem indivíduosque
apresentamfalhas muito precoces
emseudesenvolvimentopsíquico.

.

cante às manifestações da sexualidade. Em que pese
os caminhos potencialmente difíceis implícitos nesse

@
-

roteiro, ele também pode ensejar uma éxpressão mais r 0-./
integrada, surgindo como trunfo em nossa vida psí-
quica. Assim, não devemos encarar os componentes ,
bissexuais e homossexuais de nossa psicossexualida- ,
de apenas como fonte de inibições ou sintomas, mas .,
como fatores virtuosos que contribuem para a estabi-
lização de nossa vidâ sexual e amorosa~

CENÁRIOSINCOMUNS
Diante disso, como entender as neo-sexualidades?Elas
se relacionam a falhas precocesna formação da identi-
dade sexual e subjetiva, que abrem caminho ao predo-'
minio, na sexualidade adulta, de fantasias que negam'
a existência em separado do outro, ou seu contrário,

@
fantasias de invasão, desintegração,perda de limitesdo ,
próprio corpo. Quando essa "sexualidade arcaica" doJ ()
mina a vida adulta, tomam-se inevitáveis as vivências-
terrorífIcasque forçam os individuos a soluções extre:-
mas ou desviantes,do ponto de vista sexual.

Com freqüência, na clínica psicanalítica, depara-
mos com cenários íntimos incomuns, descritos por
pacientes, nos quais surgem combinados disfarces e
objetos fetichistas, jogos sadomasoquistas e outras
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predileções em desacordo com o que se espera de
uma sexualidade dita normal. Trata-se, quase sem-
pre, de uma forma de erotização peculiar, teatral,
por vezes estranha e bizarra. No entanto, o indiví-
duo que a protagoniza não a julga "errada"; ele a
considera correta, em conformidade com a imagem
que faz de si mesmo e de seu anseio erótico.

O que a toma importante, do ponto de vísta clí-
nico, não é a erotização em si, mas o fato de ser
vívída como o único meio possível de obter prazer
ou alívío, adquirindo, muitas vezes, a dinâmica im-
periosa de uma compulsão. Tais cenários represen-
tam, na verdade, tentativas de reconstruir (em ato) a
cena primitiva e destinam-se a reparar certas falhas
no sentimento de identidade sexual ou subjetiva.
São tentativas que um indivíduo faz de "curar-se a
si próprio", na expressão de McDougall. É possível
supor que ele não tenha outra opção ante a carga
excessiva de excitação sexual e medo, de dor e con-
fusão, ligada a eventos traumáticos muito precoces
em seu desenvolvimento psicossexual.

A simples existência desses cenários, porém,
não permite deduzir que o sofrimento psíquico seja
excessivo. Eles são, ao contrário, "soluções" que se
opõem à descompensação neurótica ou psicótica.
Como tais, podem ser bastante eficazes e durar toda
a vída. Raramente esses indivíduos aceitam renun-

ciar suas "soluções eróticas", dado que permanecem
presos a elas como o náufrago que se agarra a uma
tábua em alto-mar, constituindo verdadeiros recur-
sos de sobrevivência psíquica.
Que direito teríamos,upergunta-se
McDougall, de sentenciar que tais
indivíduos devam se submeter a

tratamento psicológico ou sejam
rotulados de perversos?,

Ainda que se possa reconhecer
grande dose de angústia e compul-
sividade na montagem desses ca-
minhos desviantes,não temos auto-
ridade para legislar sobre a vida
íntima dos outros, sob o risco de
recairmos na pura e cândida mo-
ralização dos costumes em pleno
século XXI. 1>J"0papel de analistas,

A BELADATARDE(1967),filmedeBunuel,

mostraajovemesposaSéverine(Catherine

Deneuve)prostituindo-separarealizar
fantasiassadomasoquistasquea assolam

-

a única alternativa é compreenderdado funcionamen-
to psíquico e comunicar tal compreensão, na expecta-
tiva de que isso produza um impacto subjetivo capaz
de fazer o sujeito assumir a responsabilidadepor suas
escolhas e por seus atos. Comcerta obstinação e elabo-
ração das resistênciascontratransferenciaisdo analista,
é possívelalmejar algum êxito terapêuticonesses casos:
diminuiçãoda angústia, da compulsividadee do caráter
escravizanteaessas condutas sobre a vida emocional.

Até aqui ainda não adentramos o terreno das
perversões propriamente dito. Para McDougall, a
palavra perversão não é adequada à descrição dessas
intrincadas invenções da "confusa e aflita criança
escondida no interior do adulto". O termo perverso,
deveria ter s~u uso restrito àqueles comportameR-
tos ou práticas s~xuais que-não levam em conta a~
necessidades ou desejos do _parceiro, ~ntre os quairs
fIguram-(;om absoluto d~taque o abuso infantil, o
estupro, o exibicionismo, o vQyeurismo e a necrofi-
lia (geralmente precedida do assassinato da vítima).

Os perversos não seriam exatamente os atos
praticados ou as fantasias subjacentes a eles, mas
"talvez, em última análise, só os relacionamentos
possam ser adequadamente intitulados perversos;
e o rótulo se aplicaria então às trocas sexuais nas
quais o indivíduo é totalmente indiferente às ne-
cessidades e desejos do outro".

Tal distinção .Earece bastante lógica, pois se ba.f
seia na incapacidade qu~ o perverso tem de reCO"7

nhecer a alteridade.do outro. Fundamentalmente, é ,

,
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a questão da alteridade que está no centro da pro-
blemática da p~rversão. O outro, o diferente, aquilo'
que em dado momento da formação psíquica desse
sujeito lhe surgiu como uma .realidade de perda in-
tolerável, sob a forma da ameaça de castração, não
chega a ser reconhecido por ele. I

Há também outro modo de diferenciar a perversão
das soluções neo-sexuais. Nestas, pode ser grande a
dificuldade em aceitar a realidade inexorável da cas-

tração. Mas, apenas no caso da perversão propriamen-
te dita, a recriação da cena primitiva terá a função
específIca de provar que a castração... inexiste. Daí o
fato de uma montagem perversa se apresentar como
um ritual cuidadosamente preparado e repetido, à qual
o indivíduo não pode se furtar sob risco de se ver ex-
posto a uma angústia avassaladora. Todo o empenho
e a rigida mise-en-scéne destinam-se a negar a castra-
ção, anulando, desse modo, sua força simbólica.

o SEXOCOMODROGA
Talvez o único aspecto comum às neo-sexualidades
e às perversões seja relativo à economia psíquica
que governa o funcionamento delas. Esta é muitas
vezes marcada pela urgência e necessidade, como se
a vída sexual cumprisse o papel de uma adição. Nes-
ses casos, o objeto ou as práticas sexuais são busca-
dos incansavelmente, à maneira de uma droga. Seja
por meio de fetiches, seja pela redução do parceiro
sexual a um objeto intercambiável, as soluções se-
xuais aditivas lançam o indivíduo em uma ciranda
sem promessa de alívío duradouro, mas por meio
da qual ele tentará se livrar de um estado mental
doloroso ou insuportável.

As sexualidades aditivas são antes movidas pela
angústia e pela necessidade de sobrepujá-Ia do que
pelo prazer. De novo trata-se de sobreviver psiquica-

A SEXUALIDADEHUMANA é enigmática
pelasformassurpreendentesque pode
assumir,como na obra simbolistaAs

carícias(1896),de FernandKhopff

mente ante estados ameaçadores.
Do ponto de vista teórico e psico-
pâtológico, McDougalllocaliza as
origens da economia aditiva nas
vicissitudes do relacionamento

inicial mãe-fIlho, sob a hipótese
de que falhas ocorridas no perio-

. ,- I do de dependência absoluta, nos
termos descritos pelo psicanalista

,inglês Donald W. Winnicott (1896-1971), tenham
impedido o desenvolvimento de recursos psíquicos
necessários ao sujeito para conter a tensão emocio-
nal e os estados de superexcitação e lidar com eles.

O funcionamento psíquico e emocional dessesQindivíduos assemelha-se à escravidão. A ligação U
adesiva ao objeto aditivo não encontra qualquer
ressonância em seu mundo interno, razão pela qual
fracassam todas as tentativas de estabelecer relações
signifIcativas, como um vínculo de amor. Trata-se
de uma situação psíquica extrema, sem dúvída, en-
tre as várias que McDougall descreve magistralmen-
te. Mais uma vez ela nos faz ver as engrenagens de
Eros funcionando como uma forma de sobrevivên-
cia. E mais uma vez somos levados a questionar a
capacidade de nos mantermos em uma atitude con-
dizente com a ética da psicanálise.

Em suma, as idéias de Joyce McDougall pare-
cem feitas sob medida para nos devolver à metáfora
poética da canção de Rita Lee: será mesmo que o
sexo é poesia? Talvez, mas poesia saturada de in-
consciente, tatuada indelevelmente sobre o corpo, à
maneira dos caracteres cuneiformes das civilizações
passadas. Para entendê-Ia, muitas vezes, é preciso
reconhecer que ela carrega as marcas amalgamadas
de uma longa busca de amor e satisfação, que se
confunde com a própria vida. nec

--

o AUTORFERNANDOA.TADDEICEMBRANElLl é psi-
quiatra e psicanalista,mestreem psicologiaclínica,coordenador
médicodoInstitutoACASA.

PARA CONHECERMAIS

As múltiplas faces de Eras. J. McDougall. Martins Fontes, 200l.

Ética e estética das perversões.

J. Chasseguet-Smirgel. Artes Médicas, 1991.

As cadeias de Eras. A. Green. Climepsi, 2000.

ESPECIAL! 13







l
I

I

CALÍGULA(1979), polêmico filme de Tinto Brass,põe

acento nas perversõescomandadas pelo imperador romano
(Malcolm McDowell), como orgias, incestos e torturas

sível de regulação. Não se- tratava de condená."lo, .
como fazia a moral religiosa por meio de sua proi-
bição, e sim de administrá-Io e regulá-Io por meio'
d~ um discurso público ra0ional que-fazia apelo à
utilidade. EsS'emomento marcou o início de umtl
produção de discursos sobre a sexualidade em que
esta passava a se-rtratada como objeto de análise e
intervenção. Daí a apropriação de tal campo p~la
medicina, visto que até então pertencia ao saber ju"
ridico, quando não à doutrina religiosã. No temIDO
da medicina, foi a psiquiatria que veio abarcar a
ciênda do sexual, passando as "aberrações" sexuais
a serem vistas como variações da alienação mental.

Embora o sentido que a psicanálise tenha dado
a esse termo guarde diferenças em relação a seu
emprego pela sexologia no século XIX, de onde foi
retirado, não se pode afIrmar que não haja seme-
lhanças quanto à compreensão do signifIcado e do
alcance da palavra perversão nessas duas diferentes
tradições de pensamento. As classifIcações e as des-
crições que o psiquiatra alemão Richard von Krafft-
Ebing (1840-1902) e o psicólogo e sexólogo inglês
Havelock Ellis (1859-1939) faziam, no século XIX,

RAizES SEMÂNTICAS DA "PERVERSÃO"

Maldade,depravaçãooudesviosexual
sãoalgumasdasacepçõesdo termo

Originadado latim perversione,a palavraperversão
designao ato ou efeito deperverter-se,tornar-seperverso
ou mau,corromper,depravar,desmoralizar.Podesignificar
aindaalteraçãooutranstornodeumafunção.Natradição
da medicina,o termofoi reservadoparadesignaro desvio
ou a perturbaçãode uma função normal, sobretudono
terrenopsíquicoe,maispropriamente,no da sexualidade.
Dessemodo,estamosa um passode deixar o campoas-
sépticoda estatísticacomocrivo paraa determinaçãoda
normae ingressarno da moralidadeparadefinir o que é
"normal",portanto "certo" e "desejável",e o que é "anor-
mal" ou "perverso",portanto "errado"e "indesejável",

Não se pode menosprezaro fato de que,da mesma
raiz de perversão,derivao termo perversidade,que quer
dizer "índole ferina ou ruim".Além disso, inclui em sua
área semântica significados como "posto às avessas",
"contrário à justiça" e "inclinado ao mal".Já perverter
indica "destruir as leis" ou "profanar as coisasou ceri-
moniais sagrados".Na Idade Média, a palavra passoua
designaros heregese todos aquelesque abandonavam
uma prática religiosa e a divindade: detratores de um
nomeou de uma instituição.
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A TRANSGRESSÃOinerenteà sexualidade

se expressa nas diversas correntes da
libido, como na obra Oslugares... dos

prazeres (c. 1840), de Paul Gavarni

perversão. Não raro, o homoero-
tismo é sumariamente incluído no

rói das perversões.
Em função do peso que o termo

perversão traz consigo, na maior
parte das vezes mais associado a
uma forma de julgamento moral
do que a uma estrutura psíquica
específica, muito já se discutiu
sobre a conveniência de mantê-
10 no vocabulário psicanalítico.
O Manual diagnóstico e estatísti-
co de transtornos mentais (DSMj,
editado pela Associação Psiquiá-
trica Americana, não fala em per-
versão, mas em parafilia, palavra
que designa algo como o "gosto
pelo acessório" ou por aquilo que
não é o principal, o que vem a ser,
na prática, o não-genital.

das mais diversas formas de perversões sexuais fo-
ram cuidadosamente examinadas por Freud e ado-
tadas na descrição das "aberrações sexuais" - tema e
titulo do primeiro de seus Três ensaios sobre a teoria
da sexualidade, de 1905.

No entanto, em relação ao aspecto moral, pode-
mos enxergar em Freud um posicionamento diferen-
te deste da sexologia que o precedia, ainda muito
presa às implicações morais e jurídicas dos chama-
dos desvios sexuais. Quando, nos Três ensaios, rejeita
a teoria da degenerescência para a explícação causal
das condutas sexuais desviantes e, da mesma manei-
ra, mostra-se bastante cauteloso quanto à adoção da
explicação pelo "caráter congênito", ele encaminha
a discussão para uma abordagem propriamente psi-
cológica, dando a entender que seria no campo do
psíquico que se encontram os determinantes da se-
xualidade, qualquer que seja a configuração que ela
venha a assumir. -É desse modo específico de conce-

ber a formação da identidade sexual que decorre um
dos pilares da éti~a psicanalítica, que é a concepção ,
<l"("(objetosexu~mo contingente, e não natural. ,
Muitaronfusao é feita, na própria literatura psica-
nalítica,sobre as relaçõesentre homossexualidadee

FANTASIASPRÉ-GENITAIS
O conceitode perversãopassou por sucessivase

significativas alterações na obra de Freud. O primei-
ro modelo, em que fica marcada uma relação de ne-
gativo/positivo entre neurose e perversão, mostra-se
ainda bastante impregnado pela sexologia do século
XIX. Nos Três ensaios Freud descreve a perversão sob
a rubrica das "aberrações" e da "inversão" sexuais.
Ela resultaria de uma fixação infantil em um está-
gio pré-genital da organização libidinal. Na criança
(ser perverso-polimorfo por excelência), as diver-
sas correntes da sexualidade pré-genital coexistem
sem um eixo ordenador que as aglutine e subordine
em tomo de si. Na sexualidade dita "normal", essa

operação ocorreria na puberdade, por meio da cor-
rente genital da libido. Aí, então, todas as formas
pré-genitais da sexualidade seriam dominadas pela
,corrente principal, e os atos delas derivados se tor-
nariam acessórios ou preparatórios ao coito normal.
isto é, genital. O beijo, por exemplo, seria uma ma-
nifestação remanescente do erotismo oral.

A perversão decorreria, justamente, da impossi-
bilidade de a corrente genital da sexualidade im-
por-se perante as demais, em função de uma fIxa-
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ção, ocorrida na infância, que elevaria determinada
corrente pré-genital à condição de eixo organizador
da vida sexual, de toda a gama de fantasias e atos
sexuais de um individuo.

As fantasias do tipo pré-genital, que, na práti-
ca, vêm a ser as perversas, coexistem tanto no neu-
rótico como no perverso. Elas desempenham, aliás,
papel central na formação do sintoma neurótico,
sendo um dos lados do conflito entre os apelos pul-
sionais e a censura. Se sobrevém o recalcamento,
então o cenário da neurose está desenhado. Mas,
salienta Freud, nem sempre é assim. O perverso,
não se sujeitando às forças que no neurótico pre-
valecem, põe em prática as fantasias pré-genitais;
não as utiliza apenas como acessório para sua ex-
citação, faz delas o centro mesmo de sua vida se-
xual. Assim, o perverso seria tudo aquilo que o
neurótico almeja ser, mas não encontra permissão
para tal. Essa postulação de Freud teve importân-
cia decisiva para a compreensão da sexualidade em
geral, pois demonstrou que o perverso não porta
uma aberração ausente nos outros seres humanos,
ele simplesmente atua aquilo que se encontra de
forma latente e potencial em todas as pessoas.

A perversão seria, em uma palavra, a manutenção
da sexualidade infantil perverso-polimorfa na vida
adulta. O que diferencia a sexualidade infantil da-
quela do perverso é o fato de que, na criança, tudo
é apenas potencialidade. Nenhum eixo organizador,
tirânico, dominoú a cena sexual. No adulto perverso,
ao contrário, a sexualidade está definida e cristaliza-
da: um eixo pré-genital preside a vida sexual.

INTERIORCOMESPELHODEMÃO (AUTO-RETRATO),
deLucienFreud(1967):presoàspráticascompulsivas,o
perversonãoé capazdeestabelecervínculospessoais

ÉDIPO E IDENTIFICAÇÕES
O segundo momento da perversão na obra de Freud,
já impregnado pelas aquisições que acabamos de
examinar, relaciona-se com a formulação do com-
plexo de Édipo e com a dinâmica das identificações.
No artigo Umacriançaé espancada,de 1919,Freud
descreveu uma fantasia sadomasoquista impessoal
que ouvira de alguns de seus pacientes, na qual uma
criança estava sendo espancada por um adulto, e
procurou traçar sua arqueologia na vida mental.

CONTRA O MORALlSMO E O PRECONCEITO

Psicanalista atenta para os riscos do uso da palavra "perversão"

Preocupadocomo empregodo termo pela psica- atividades pré-genitais (sádicas,masoquistas,voyeuris-
nálise,sob o risco de se deixar influenciar por pre- tas, exibicionistas e fetichistas, próprias da sexualidade
concei.tose moralismo,o psicanalistaOtto Kernberg, infantil perverso-polimorfa)com as genitais.Etambéma
radicadonosEstadosUnidos,propôsum critério mais capacidadede excitaçãoe orgasmono ato sexual,assim
geralparadesignara normalidade.Assim,elepassoua comoa possibilidadede um relacionamentoterno eamo-
defini-Ia comoa capacidadede usufruir ampla gama roso,em que a gratificação emocionalseja reassegurada
de atividadese fantasias sexuaise compatibilizar o peloencontrosexual,da qual resultariaumaconquistade
envolvimentosexualcom uma relaçãoterna e amo- liberdadepsicológica.
rosa,na qual prevaleçao prazersexual mútuo. Tais Kernbergprocurou,paratanto, excluirdeseucritério as
critériospressupõemo controlesobreoscomponentes intervençõesmaisincisivase pontuaisda cultura eda mo-
agressivose hostisda sexualidadeparaque seelimi- ral, tais comoa questãoda exclusividadeeda duraçãodos
nemascondutasperigosasno encontrosexual. relacionamentose do gênerodo objeto sexual- áreaem

Em linguagem psicanalítica, a normalidade im- quea abordagemcientíficaé particularmentevulnerávelà
plicaria a integração das fantasias primitivas e das contaminaçãopor preconceitosideológicose culturais.
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Três ensaios:um dos componentesda sexualidade daobraLubricidade(1901-1902),de AlfredKubin
teria sofrido desenvolvimento prematuro, passado à
frente dos outros. Tal independência precoce afasta-
o dos processos posteriores de desenvolvimento e,
por isso mesmo, é mantido em sua forma infantil.
Se esse componente passa, depois, por um processo
de recalcamento, sublimação ou formação reativa, a
perversão infantil não persiste na vida adulta. Caso
contrário, ela se consolida. Freud, enfrentando a di-
fIculdade de precisar os motivos pelos quais uma ou
outra saída se dava, não descartava a presença de um
fator constitucional nessa determinação etiológica.

Ainda que não tenha colocado o complexo deÉdipo

A HOMOSSEXULlDADEjá foi consideradaperversão

em evidência no artigo de 1919,Freud procurou tomá-
10como fundamento para a gênese das perversões, tal
como para as neuroses. Afmal, o jogo masoquista põe
em cena o papel que as diferenças sexuais têm para
o mundo psíquico e a importância da complexidade
estonteante das identifIcaçõesparentais que se produ-
zem. É no jogo sadomasoquista que elas mostram seu
alto grau de complexidade, quando se pode gozar o
gozo do outro por identifIcação. A perversão herda a
carga libidinal que pertencia ao complexo de Édipo,
podendo ainda, como ocorre no caso do masoquismo,
onerar-se pela culpa a que está ligada, o que explica o
gozo obtido a partir de fustigações e sofrimento.

Nos textos dos anos 20 sobre o complexo de Édipo,
encontramos algumas indicações dos mecanismos que
dão origem à perversão, em uma antecipação do que
viria a ser o terceiro e definitivo tratamento que Freud
daria a esse assunto em 1927. No artigo A organiza-
ção genital infantil, de 1923, Freud apresentou,já em
sua plena configuração teórica,o mecanismo da recusa
(Verleugnung)da castração, essencial à formulação ul-
terior da perversão. Ali ele afirma: "Sabemos como as
crianças reagem às primeiras impressõesda ausênciade
um pênis. R~eitam o fato e acreditamque elas realmen-
te, ainda assim, vêem um pênis. Encobrem a contra-
dição entre a observação e a preconcepção dizendo-se
que o pênis ainda é pequeno e fICarámaior dentro em
pouco, e depois chegam à conclusão emocionalmente
signifIcativade que, afmal de contas, o pênis pelo me-
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nos estivera lá, antes, e fora retirado depois.A falta de
um pênis é vista como resultado da castração e, agora, a
criança se defionta com a tarefa de chegar a um acordo
com a castração em relação a si própria':

No artigo posterior A dissolução do complexo de
Édipo, de 1924,Freud mostrou como o menino reluta
em aceitar a ameaça da castração. A experiência da
visão dos órgãos genitais femininos é, então, a prova
definitiva da realidade da castração, evidenciando,
de modo terrorifico, uma verdade que ele insistia em
recusar. Portanto, a renúncia ao objeto edípico não se
dá facilmente: trata-se de um processo sujeito a mar-
chas e contramarchas, que terá fim apenas com uma
ameaça suficientemente forte. Grosso modo, o com-
plexo de Édipo deverá sucumbir a um recalcamento
de tal maneira efIcaz que merece mesmo o nome de
dissolução. No entanto, uma saída possível para esse
impasse é exatamente a consolidação de uma defesa
psíquica diferente do recalque, que vem a ser a recusa
peculiar à perversão. A saída encontrada na forma-
ção da estrutura perversa nada mais é que um meio
de contornar a realidade inelutável da castração.

Seria impreciso afirmar que a recusa é um meca-
nismo exclusivo da estruturação de uma perversão. Se
seguirmosas indicaçõesde Freud,veremoscomo se tra-
ta de um mecanismo defensivogeral, que concorre, até
certo ponto, com o recalque.A estruturação da persona-
lidade a partir do desfechodo conflito edípicofica,por-
tanto, na dependência da definição do predomínio de
um modelo defensivobásico, articulado,naturalmente,
com toda a experiênciapregressapré-edípica.

RECUSACOMODEFESA
Temosaqui, assim, todos os ingredientes conceitu-

ais necessários para adentrarmos o terceiro momen-
to da teorização de Freud sobre a
perversão, que se dá no artigo Fe-
tichismo, de 1927. Sua tese central
pode ser resumida na idéia de que
o fetiche é um substituto para o
pênis. Mas não para qualquer pê-
nis: ele substitui o da mulher, da
mãe, em cuja existência o menino
acreditou um dia, até deparar com
a realidade da castração. Aquela

VELUDOAZUL(1985),de David Lynch:
crime, fetiche e sadomasoquismo

pautam a relação entre um homem
de impulsos primitivos e sua refém
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GOZO DO OLHAR: o voyeurismo, tido como uma das

formas da perversão,ganhou destaqueno cinemaem filmes
como Dublê de corpo (acima), de Brian de Palma, 1984

crença na universalidade do pênis não pode, no en-
tanto, ser assim tão facilmente abandonada, ainda
que uma percepção real a desminta.

Diante de uma percepção chocante que adverte
o menino do risco que corre sua onipotência, ele
pode empreender uma "ação muito enérgica" para
contrapor-se a ela: o mecanismo da recusa. Portan-
to, a percepção é mantida, mas a afirmação incons-
ciente de que o pênis continua a existir faz com que
a representação deste se desloque para outro objeto:
o fetiche. Este significa o triunfo sobre a ameaça da



o CANIBALHannibalLecter(AnthonyHopkinsJ,em O
silênciodosinocentes(1991):paramuitos,o personagem
éa representaçãofiel daestruturaperversa

castração e permanece, na vida sexual do fetichista,
cumprindo o papel de protetor contra ela. Toma-se
condição imprescindível ao gozo e recebe a carga
de valorização antes orientada ao genital. Daí o alto
grau da idealização de que ele é objeto.

A noção fTeudianade recusacolocou,para a metapsi-
cologia,um problema de ordem quase que lógica a ser
resolvido:como é possívelreconhecer e negar, simulta-
neamente, a realidade da castração? Para que tal con-
tradição s~a mantida, há de se processar uma divisão
do ego, de modo que este funcione em dois registros
diferentese antagônicos, sem que um anule ou influen-
cie o outro. Devemser mantidas, lado a lado, duas atitu-
des psíquicasexcludentesse consideradassimplesmente
pela lógica da consciência:uma atitude que se ajusta ao
des~o e outra, à realidade.Essa forma de funcionamen-
to mental só pode se manter se houver uma alteração
no ego,já que uma parte destedeverá desligar-sede um
fragmento da realidade,ou s~a, da castração.

É por isso que, ao compararmos a perversão
com a neurose, na qual prevalece o mecanismo
do recaique, temos de levar em conta a existên-
cia necessária, na segunda, de uma patologiado ego,
de modo semelhante ao que se passa na psicose.
Semelhante, mas não igual, pois o fetiche é uma
presença que substitui uma ausência, signifIcando,
portanto, a realização de um desejo. Isso não coin-

cide com uma alucinação do falo, como ocorre na
experiência psicótica da alucinação de desejos.

Foi no artigo inacabado A divisão do ego no pro-
cesso de defesa,vindo à luz em 1940, que Freud de-
senvolveu a idéia de um ego clivado ou cindido, o
qual funciona em dois registros não só diferentes,
mas contraditórios - fato que põe em xeque sua
idéia anterior da existência de uma função sintética
do ego, condizente- com a saída neurótica para o
conflito edípico, quando o menino cede à evidência
da castração e aceita a proibição que dela o livra.
Isso pressupõe que, por oposição, o perverso deverá
compor um cenário para sua vida sexual em que a
castração seja constantemente negada, o que ele faz
por meio dos complicados enredos sexuais que vai
montando e que, muitas vezes, se transformam em
comportamentos compulsivos e estereotipados.

Muitos autores pós-fTeudianos trabalharam com
afinco o tema da perversão, desenvolvendo teorias
que enriqueceram a psicanálise, mas não deixaram de
se orientar pelas idéias geniais esboçadas por Freud. O
que se poderia resumirda extensa pesquisapsicanalítica
é que a perversão seria uma forma de defesa contra a

angústia e a depressãopsicóticas.Para driblar a inexo- G
rabilidade da castração, um desvio sexual se faz e por ~
meio dele o sujeito, ao atuar suas fantasias onipotentes,
livra-se de entrar em contato com aqueles limites que,

para o neurótico, são clarissimos. Mas, como preço a
ser pago para a manutenção desse estado, o sujeito in-
gressa em práticas sexuais compulsivas e compulsórias

que passam a lhe controlar a existência e o impedem de
selar relacionamentos nos quais o vinculo pessoal s~a
realmente verdadeiro e gratifIcante. Isto é, ligações que
não resultem em descargas orgásticas apenas, mas no
sentimento profundo de vinculação pessoal. nec

O AUTORFLÁVIOCARVALHOFERRAZé membrodo De-
partamentodePsicanálisedoInstitutoSedesSapientiaeelivre-do-
centepeloInstitutodePsicologiadaUniversidadedeSãoPaulo;
autor,entreoutros,de Perversão(2000)e Tempoeato naperversão
(2005),ambosdacoleçãoClínicaPsicanalítica,publicadapelaCasa
doPsicólogo.EstetextoéumaversãoadaptadadolivroPerversão,
comautorizaçãodaEditoraCasadoPsicólogo.

PARA CONHECER MAIS

Trêsensaiossobre a teoria da sexualidade(1905).
S.Freud,em Obrascompletas,Imago,1980,vol. 7.
"Uma criança é espancada":
uma contribuição ao estudo das perversões sexuais (1919).
S.Freud,em Obrascompletas,lmago,1980,vol. 17.
Fetichismo(1927). S.Freud,emObrascompletas,Imago,1980,vol.21.

Agressão nos transtornos de personalidade e nas perversões.
O.F.Kernberg. Artes Médicas, 1995.
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SANGUE E ESPERMA

Expoentemáximodafilosofialibertina,o
MarquêsdeSadeassociadora erotismo

Muito sefala da vida desregrada,repletade or-
giase crueldades,de Donatien-Alphonse-François,o
MarquêsdeSade,masa maioriadessashistóriasnão
passadefolclore.Sadepassou27 deseus74 anosde
vida encarcerado.Foidentro de prisõesou hospícios
que ele criou sua vasta obra, esta, sim, repleta de
horrores,regadacommuito sangueeesperma.

Deorigemnobre,viveuumdosperíodosmaiscon-
turbadosda história,a RevoluçãoFrancesa.Envolvido
em problemas familiares,
legais e econômicos,aca-
bou detido nas prisõesdo
Antigo Regime.No século
XVIII, a nobreza francesa
estavaacostumadaa prati-
car seuscrimesna certeza

de impunidade.A captura
de Sadetornou-sesímbolo

depuniçãotambémparaos
poderosos,transformando-
o embodeexpiatório.

Desde 1763, data de
sua primeira prisão, até
sua morte, ele alternou
momentos de encarcera-

mento com fugas e cur-
tas libertações jurídicas.
Quando,com a Revolução
Francesa,os antigos pri-
sioneiros políticos foram
libertados, a república,
que já conhecia as obras
de Sadee as lendasa seu

respeito, considerou mais
seguro deixá-Io detido.
Conforme suas palavras:
"Nãofoi minha maneirade

pensarquemedesgraçou,foi a dosoutros".
O marquêspodeserconsideradoo expoentemá-

ximo da filosofia libertina,que surgiu no séculoXVI
e tem comocaracterísticainicial a rebeldiacontra a

Igreja.Na épocadele,contudo,alémda contestação
religiosa,o libertinismoassociava-seà liberaçãodos
costumesedaspráticassexuais.Sadeintensificoues-
sesfatoresaomáximoeacrescentoua elesnovasca-

racterísticas,fundamentaisemsuasobras:crueldade,
crime,suplício,tortura edor relacionadosa erotismo.

As personagensde Sade têm na vontade o ele-
mento determinante de seus atos. A libertinagem
está em nunca perder a consciência, mas educá-Ia
para melhor saborear os prazeres que um suplício
pode proporcionar. De acordo com o ideal de "felici-
dade" de sua época, esta se encontraria na sucessão
dos deleites sensoriais, e não em um estado sub-
jetivo de bem-aventurança estagnada. Os atos das
personagens são motivados por princípios, muito
mais que por impulsos, e a libertinagem é antes de
tudo um estado cultivado do espírito. Os libertinos
de Sade necessitam de vítimas, não de cúmplices ou
pessoas que estejam ali por vontade própria.

Não podemos esquecer que, em sua época, a litera-
tura erótica, como critica
politico-social, era abun-
dante. O que diferencia a
obra de Sade das demais é
a crueldade erótica como
instrumento de reflexão
fIlosófIca. Com o fIm do

chamado Antigo Regime,
todo um modo de vída,
uma ética, uma estética e
uma "erótica" também se

encerraram. A partir de
então, com a lógica bur-
guesa gerenciando a so-
ciedade, os antigos liberti-
nos do campo da fIlosofia
tomaram-se os "perver-
sos" sexuais da ciência.

LÓGICADOSENHOR
E DOESCRAVO

~ Leopold von Sacher-Ma-

i soch, por sua vez, foi
% um aristocrata austriaco,
g antiderical, herdeiro do

numinismo, preocupado
com as questões sociais

de seu tempo, amante das artes e da noção de honra
cavalheiresca. Como Sade, sua vída foi rodeada de
lendas e exageros, embora tenha de fato tido algumas
aventuras sexuais que se refletem em seus escritos.

Atualmente é um autor quase desconhecido, a
não ser por um livro: A Vênus das peles, de 1870.
Nele, conta a história de Séverin, que, encantado
por Wanda, mulher extremamente "liberada" para
os padrões sociais da época, convence-a a aceitá-l o
como um tipo de escravo sexual. Esse livro é hoje

SADENA ALCOLVADESEUCASTELO,anônimo,séc.XVIII
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A VONTADEpautaosatoslibertinosea educaçãoda
consciênciaéo meioparaalcançaro prazerdossuplícios.
Acima,Senhoraeescravo,anônimo,c. 1930

VERDADE" (1903),de FerdinandHodler;a filosofia

sadianadesvestecrençasreligiosasesociaispara
afirmar a solidãoe o egoísmocomo marcashumanas

considerado um clássico da literatura erótica,
ainda que não tenha nenhuma descrição de nu-
dez ou sexo ao longo da narrativa. Masoch cha-
ma Séverin de homem "supra-sensual", aquele
que desenvolveu nova sensibilidade orgânica e
estética e transformou o simples impulso sexual
no requintado "amor sensual".

De acordo com ele, homem e mulher vivem
em universos distintos. Um é estranho ao outro,
e, por mais que façam tentativas de comunhão,
o máximo que conseguem é uma proximidade,
nunca uma união. O feminino é a figura-chave de
sua obra, em todas as nuanças, em especial no que
tem de misterioso. Seu lado cruel, caprichoso e in-
sondável é o que atrai o homem. A alma feminina
é mais importante que as formas do corpo, pouco
descritas em seus textos. A mulher deve tlagelar
o homem na carne e no espírito, sendo a tortu-
ra psíquica o fundamental para a cena erótica de
Masoch. O prazer encontra-se na ambientação,
no clima que envolve a relação dominador-domi-
nado. O tormento físico é apenas o complemento
desse relacionamento, não o foco principal.

Por isso, acessórios como chicote, roupas de
peles, correntes e todo um figurino tomam-se
peças fundamentais. Eles ajudam a compor o
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DOMINATRIX: professora repreende

aluno durante aula de "escravização",
em NovaYork (2003),uma combinação

de exercícioscom sadomasoquismo

ambiente e são as marcas da di-

ferenciação de poder. Em Sacher-
Masoch, o erotismo vem sempre
vestido. A forma teatral que re-
veste toda a seção de tortura e
sofrimento toma-se carregada de
mistério e completa submissão ao
outro. A flagelação recebida pelo
escravo tem quase o mesmo tom
de penitência ou purificação. Ser
subjugado por uma mulher pode-
rosa e cruelé, para esseautor,um I '"

rito sagrado, exigindo tudo que
lhe é próprio: submissão, humil-
dade, seriedade, silêncio, resignação e entrega.

Mas, para tal, a pessoa dominadora - no caso
dele, a mulher - necessita ser educada e treinada. A
vítima deve adestrar o carrasco, pois quem manda
no jogo é ela, em uma completa inversão de papéis.
A senhora tem de obedecer às ordens do escravo.

A crueldade precisa estar a serviço dos desejos da
vítima. Nesse sentido, os contratos de Sacher-Ma-
soch em seus textos são exemplares: ao literalmente
obrigar por escrito a submissão do escravo a sua
dominadora, também a prende ao escravo.

Se o Marquês de Sade deseja vítimas, Sacher-
Masoch interessa-se por escravos. Seu foco não
está nos senhores, e sim nos servos. No fundo,
homem e mulher procuram alguém para educar e,
depois, servir. Os escravos necessitam de alguém
sensível e inteligente, que não esteja apenas livre
de convenções sociais predeterminadas, mas seja
capaz de dedicar a vida a um envolvimento sensual
desconhecido e intenso. Como eles se consideram

especiais, procuram um senhor que seja único. O
tirano é quem deve estar à altura do servo.

Os termos sadismoemasoquismoforamcunhados no séculoXIX
o vocábulosadismofoi usado pela primeira vez

na França,em 1834, na oitava edição do Dicionário
universalde Boiste,significando "aberraçãohorrível
do deboche;sistema monstruoso e anti-social que
revolta a natureza': Supõe-seque o termo já fos-
se usado pelo menosdesdeo início do século XIX,
pois o dicionário inclui a observação"emuso':O
psiquiatraalemãoRichardvonKrafft-Ebing (1840-
1902), aproveitando-se de uma palavra tão sig-
nificativa para classificar atos "abomináveis"e já
testada na linguagem médica por um colega que a
usava em seus tratados de medicina legal, a adotou
e a empregou pela primeira vez em 1891, na sexta
edição de Psychopathiasexualis.

Assim,sadismopassoua nomearuma patologia.
O libertinismo decididodo marquêstransformou-se
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no sadismo doente de Krafft-Ebing, que não reconheceu
em Sade um escritor, apenas um caso clínico. Mesmo
destino teve o escritor Sacher-Masoch. Foi justamen-
te a importância dada por Krafft-Ebing à subjetividade
das ditas perversões que o fez procurar um novo termo
para o prazer em receber dor durante o ato sexual. Um
correspondente seu de Berlim, que lhe enviava cartas
contandoseusdesejosemser dominadopor umamulher
e sua admiraçãopelosescritos de Sacher-Masoch,suge-
riu-lhe a denominação masoquismo.

Cincoanos antes de sua morte, Masochviu, indig-
nado, no auge da caça psiquiátrica aos "pervertidos",
Krafft-Ebing nomear a "perversão oposta" ao sadismo
de masoquismo. Apesar de ofendido, ele não quis res-
ponder publicamente à questão, encarregando o tempo
de dar a última palavra.
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A MULHER CRUELe insondável é a chave do erotismo de

Sacher-Masoch; à esquerda,Flagelação,gravura do século
XIX; acima, anúncio de três de suas obras (1900-1901)

LIMITES DO NORMAL E DO PATOlÓGICO
Nesse mesmo período, segunda metade do século
XIX, surgem os primeiros estudos científicos e mo-
dernos sobre sexo. Eles auxiliarão o campo jurídico
a separar os "criminosos" dos "loucos" e, em con-
seqüência, enviá-Ios às prisões ou aos hospícios.
Nasce, assim, a "ciência sexual", um discurso que
visa debater, organizar e conduzir a sexualidade
sob o viés científIco. Crentes na neutralidade da

ciência, educadores, pais, políticos, religiosos, juí-
zes, policiais e médicos se engajarão no projeto
disciplinador de corpos, desejos, prazeres e práti-
cas sexuais. Nessa nova maneira de pensar, sentir,
organizar, vivenciar, defmir ou mesmo discutir o
sexo, identidades serão construi das, idéias e com-
portamentos patologizados, desejos classifIcados,
rotulados e hierarquizados. O novo modo de lidar
com o sexo tem como idéia principal a existência
de uma sexualidade "doente" ou "perversa", que se
"desvia" da vida sexual "sadia" e "normal".

Essa ciência sexual formou-se de maneira in-

dissociável da moral cristã: sexo poderia ser algo
prazeroso, mas deveria ter como fmalidade a repro-
dução. Fora do ideal heterossexual, monogâmico e
reprodutivo, qualquer vivência erótica era conside-
rada doença, "perversão". As mais diversas práticas
sexuais até então conhecidas sob o nome genérico
de "libertinismo" foram assim patologizadas.

Em 1886, o psiquiatra alemão Richard von Krafft-
Ebing lançou a primeira edição da maior compila-
ção científIca feita até hoje de casos de "pelVersões
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PRAZERNA DOR

Agressividade,sedestrutiva,faz dosadomasoquismoa formacentraldasperversões
Freudpreocupou-secomaorigem,a organização,o

amadurecimentoe a expressãodasemoções.Teorizou
o inconscientee concluiuque a psiqueé fundamental-
menteumaorganizaçãode representaçõesregidaspela
pulsão.Deudestaquea seuprincípioeconômico:gastar
o mínimode energiaa fim de obter o maior resultado.
Prazerversusdesprazeré a tônica desuaobra.

Duascorrentesconcorremna vida emocionaldos

humanos:a deautoconservação- quebuscaatenderàs
necessidadesfisiológicase biológicase à sobrevivência
- e a sexual- ligadaao prazer,nãoexclusivamentege-
nital.Tudoo queevitaro aumentodaenergia,nãogerar
tensãoou conseguirdiminuí-Ia estána áreado prazer.

Oquemaisintrigou Freud,nocampodasexualidade
humana,écomoumau-
mento de tensão- dor,
por exemplo- podese
transformar em prazer.
Forampraticamente20
anos (1905-1924) de
pesquisasobreo tema,
com muitos questio-
namentose reformula-

ções. Interessavam-lhe
sobretudoasformasde

violênciaquevisamge- ~
rar prazerpormeiodo ~11:
ato de infligir humilha- oS!

ção, degradação e dor, ~u
ou, seu inverso, sub-
meter-se a tal ato - e

não asde agressividade(tambémelementospsíquicos)
usadasparaa autoconservaçãoeoutrosfins.

Denominouos aspectossádicose masoquistasde
paresantitéticos por se tratar de faces opostas,mas
não contrárias,de umamesmamoeda,o queo levoua
chamaras pessoasdependentesdessemodode obten-
çãode prazerdesadomasoquistas(práticaconsiderada
perversãoapenasquandoé repetitivaeexclusiva),dado
queelasteriam osdoisaspectosemsuaestruturamen-
tal, mesmoqueexplicitandoapenasum deles.

A escola inglesa de psicanáliseseguiu tentando
compreendero sadomasoquismo.Paraos representan-
tes dessacorrenteteórica,queseseguiuimediatamen-
te a Freud,como Melanie Klein (1882-1960), Herbert
Rosenfeld(1910-1986),Donald Meltzer (1922-2004),
Wilfred Bion(1897-1979),HannahSegale,maisrecen-
temente, Beth Joseph,RonaldBritton, John Steiner,o

sadomasoquismoéa forma centraldasperversões,pois
neleencontra-seerotizaçãoda agressividade,gerando
destrutividade.A malignidadeésua marca.

Nãopodemosesquecerque,paraa psicanálise,não
interessao ato sexualem si, maso modocomoa pes-
soase relacionacomoutra(s).Éa partir dessapremis-
sa que secompreendea perversão.Trataro outro com
desprezoou submeter-sea freqüenteshumilhaçõese
subjugação,porexemplo,sãocomportamentosquepo-
dem compor a psicopatologiada perversão,casoseja
o modo de relacionamentopredominante,seguidade
satisfaçãoe prazer.Seo quedecorredaínãoé prazer,e
sim alivio,sentimentosdesegurançae reasseguramen-
to deseulugarcomopessoa,estamosmaispróximosda

psicopatologia psicose.
Portanto,o que é reco-
nhecidocomo maligni-
dade (atos que visam \ _~
certa destrutividade) é ~
a violência erotizada
(na maneira de se re-
lacionar, fazer amigos,
chefiar, coordenargru-
pos,porexemplo),e não
atos violentos propria-
mente ditos (quando
configuram um modo
dedefesaa ataquesque
o indivíduo sente pro-
vindosdo exterior).

Jogos eróticos ba-
seadosem fantasias de força e submissão,senhor e
escravo,porexemplo,nãosãonecessariamenteindica-
tivos deperversão.Desdequeacertadosentreaspartes,
com limites preestabelecidos,a competição,a força, a
vitória, a posse,a conquista,o domíniopodemdar es-
tímulo, graça e incrementoao prazer.Mesmoquando
funcionamcomoprazerespreliminares,elesnãopodem
ser isoladosda ética,do respeitoà individualidadee à.
distinção entre o eu e o outro - algo que não ocorre
na perversão,que, por meio de elementos-surpresae
do impactoestonteantee desnorteadorda cena,faz do
outro puroobjeto à mercêdo desejoalheio.

ALEGORIA de poder e submissãoem foto anônima (c. 1925)
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Por Armando Colognese Junior. psicólogo, psicanalista,

professor e supervisor do Curso de Formação em Psica-
nálise do Instituto SedesSapientiae e autor, entre outros,
de A trama do equilíbrio psíquico (Rosari,2003)

-
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sexuais": Psychopathia sexualis. Trata-se de umas das
grandes obras que a "sexologia"do século XX, incluin-
do Freud, tomou como referência quando o assunto
era sexo "desviante".Esse texto popularizou os termos
sadismo e masoquismo (verquadro na pág. 26).

Para Krafft-Ebing, o sadismo seria uma forma
extrema (e patológica) da tendência masculina à
dominação e à agressividade, enquanto o maso-
quismo seria seu "oposto", o extremo da submis-
são feminina. Não seriam doenças como as ou-
tras, e sim o excesso de condutas submissas ou
agressivas que, para os médicos da época, eram
naturais ao ser humano e, quando bem dosadas,
socialmente aceitáveis e até necessárias ao desen-

volvimento da civilização. Acreditava-se então
que os casos mais comuns de sadismo ocorriam
em homens e o masoquismo era mais facilmente
encontrado em mulheres, sendo o oposto muito
raro acontecer. As duas "perversões" foram então
consideradas doenças distintas, e os casos em que
ambas apareciam juntas eram raríssimos.

É nesse contexto, na passagem do século XIX
para o XX, que surgiu a psicanálise, formulando
idéias sobre uma sexualidade não-genital, questio-
nando os limites entre "normal" e "anormal", de-
monstrando a grande autonomia do universo psí-
quico em relação ao corpo e trazendo a concepção
de que os seres humanos são regidos por pulsões:

MEDICINAdoséculoXIXesquadrinhou
corposecomportamentos,comomostra
Psychopathiasexualis (2006), filme
sobreo texto médicode Krafft-Ebing

uma de vida e outra de morte.

No último período de formu-
lâção de sua teoria pulsional,
sadismo e masoquismo foram
identifIcados como duas faces

da pulsão de morte: quando
esse impulso à destruição une-
se à libido e volta-se a um ob-
jeto externo, surge o sadismo.
Quando este permanece no su-
jeito, sem um alvo exterior, ma-
nifesta-se o masoquismo.

Daí se originou talvez uma
das grandes contribuições do
fundador da psicanálise quanto
aos estudos desse tema. Pela pri-
meira vez, sadismo e masoquismo

foram transformados em uma unidade interna do in-

divíduo. Dado que os dois elementos seriam caracte-
rísticas das pulsões comuns a todos os humanos, eles
deixariam de ser encontrados apenas em "doentes"
e não seríam mais interpretados em apenas uma de
suas expressões - ativa (sadismo) ou passiva (maso-
quismo). Nascia, então, o conceito de sadomasoquis-
mo, pólos opostos de uma mesma pulsão, passível
de se manifestar nas duas formas em uma mesma

pessoa. Ainda assim, a idéia de uma prática sexual
envolvendo intencionalmente dor e prazer era vísta
como "desvio" de uma sexualidade "normal".

A psicanálise, como a psiquiatria e a psicolo-
gia, partiu dessa base conceitual de uma sexualida-
de "saudável" e outra "doente", e mesmo as linhas
teóricas modernas mantiveram a idéia de "desvios"

de uma pressuposta "lei" do corpo ou da psique em
relação à sexualidade. Em geral, psicologia e psica-.
nálise ainda trabalham com o conceito de perversão
e a psiquiatria usa o termo parafilia, mas a idéia é
a mesma: a exist~nçia de uma vida sexual "sadia",
"padrão" e outra "do~nte-",".jnaceitável'~

SEXO"SÃO,SEGUROECONSENSUAL"
Se, para Krafft-Ebing e Freud, a idéia de consentir em
ser maltratado ou a de assumir o prazer de maltratar
eram vistas como sintomas de uma doença, do último
terço do século XX em diante, as subculturas sexuais
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FESTIVALDO SEXO: primeira edição em TelAviv

(200S{ apresenta uníverso S"M'e fétídíísta por meio de

performances artisflcas (acima),arte e acessor'loserOflcos

transformaram esse debate em um elemento de re-

forço da identidade cultural. Os adeptos do chamado
SM criaram o lema "são, seguro e consensual", a fim
de se diferenciar dos doentes das ciências da mente,
visando conquistar aceitação e legitimidade de suas
práticas. Um dos objetivos de tais grupos éjustamen-
te a troca de informações e técnicas para capacitar
seus membros às ações mais seguras possíveis.

Nos últimos anos, a cultura sadomasoquista tem
se apresentado como BDSM(Bondage/Disciplina,Do-
minação/Submissão e Sadismo/Masoquismo), cada
termo designando um modo especifico de relacio-
namento, embora todos façam parte de um mesmo
universo. Ainda que entre os praticantes não hqja
consenso sobre as práticas exclusivas do sadomaso-
quismo, todos concordam quanto à questão da con-
sensualidade. Parte-se do principio de que animais
e crianças não estão em condições de compreender
tais jogos eróticos e, assim, não podem caracterizar
uma relação consensual, estando automaticamente
fora das atividades aceitas pelos grupos organizados.

Esse é um dado importante: sob o termo sadoma-
soquismo, muitas práticas podem ser reconhecidas. O
que as une não são apenas as questões em tomo da
dor/prazer ou da submissão/dominação, e sim a recusa
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a uma sexualidade a principío considerada "comum",, ..
denominada jocosamente de baunilha (sexo visando
apenas a procriação, as proibições religiosase a padro-
nização de posições e sensações durante o ato).

A relação sadomasoquista em si é comumente
chamada de cena, em especial para demarcar a se-
paração entre jogo erótico e vida "real". Isso também
é percebido pelo termo to play Uogar,brincar ou in-
terpretar), usado internacionalmente para designar a
participação no ato. Toda a nomenclatura é foIjada
para realçar as diferenças dessa modalidade de sexo

FETICHES:vendar, amarrar ou imobilizar o parceiro

são práticas comuns entre os adeptos da cultura
sadomasoquista,desdeque pré-combinadas



com os crimes sexuais ou as torturas "verdadeiras".

Os parceiros devem conhecer suas expectativas
e principalmente seus limites, por isso as cenas são
combinadas antes de postas em prática. Nesse mo-
mento se decide, ainda, a palavra de segurança, um
termo, um gesto etc. que dará o limite concreto da
cena, sinalizando que a partir dali não se deve ul-
trapassar, algo não está indo bem ou está havendo
alguma emergência.

Para muitos adeptos, um dos elementos fun-
damentais é a liturgia. Em geral, ela consiste em
uma série de ações ritualizadas que visam a in-
trospecção, a concentração e o aumento da carga
erótica, ao mesmo tempo que delimitam um espaço
de separação com a vida cotidiana. É importante
ressaltar que nem sempre os jogos BDSMenvolvem
sexo no sentido genital ou penetrativo - esse não é

Q f~tQ\: 1j,\\:\.l\d1j,\~l Q\\. QQ1;:\.~~tQ1;:\,<~d~~ c::.~l\~~.

Seriam então essas pessoas as mesmas a fIgurar
nos livros de medicina e tratados de psicologia, que,
mesmo modernizados, ainda seguem muitos dos
modelos do século XIX?

Vejamos: o Manual diagnóstico e estatístico de
transtornos mentais (DSM), editado pela Associa-
ção Psiquiátrica Americana, entende o sadismo ou
o masoquismo como "transtorno mental" apenas
quando "envolve atos reais (não simulados)" que
causam "sofrimento clinicamente signifIcativo ou
pr~uízo no funcionamento social ou ocupacional

FURADEl BAUS: grupo catalãoencena
espetáculo XXXbaseadona Filosofia
da alcova (1795), de Sade,em que uma
jovem é iniciadasexualmentepor libertinos

ou em outras áreas importantes
da vida do indivíduo".

. Aí está um dos elementos

fundamentais de diferenciação
do masoquismo como doença.
Os adeptos dessas práticas, ao
reforçar as características de se-
gurança e consensualidade, afIr-
mam não sofrer prejuízo em seu
funcionamento social. Da mesma
forma, a idéia de cena evoca "si-
mulação", não se confundindo
com abuso "real" nos termos do
manual. Existe até um movimen-

to internacional visando pressio-
nar as autoridades médicas para

retirar o sadomasoquismo, fetichismo e travestismo
fetichista da Classificação estatística internacional
de doenças e problemas relacionados à saúde (CID-
10), editado pela Organização Mundial da Saúde
(ver quadro na pág. 36, no texto sobre fetichismo).
Os adeptos do BDSM não duvidam de que exista
uma sexualidade "doente" ou "perversa"; eles que-
rem apenas se diferenciar dessa categorização.

Os libertinos de Sade e o homem supra-sensual
de Masoch não são os sádicos ou masoquistas in-
ventados pela ciência, que, por sua vez, também
estão distantes dos autoproclamados sadomasoquis-
tas dos grupos organizados, embora estes possuam
certa afmidade conceitual com as idéias estéticas do
cavaleiro de Sacher-Masoch, mas nunca com as de
Sade. Um abismo de práticas, ideologias e sensibili-
dades distintas separa tais s~eitos. nec

O AUTOR JORGE LEITE JR. é mestree doutorandoem an-

tropologiapela PUC-SP.Possuitrabalhossobresexualidadee riso.
Éautor do livro Dasmaravilhaseprodígiossexuais:a pornogrofia
"bizarra"comoentretenimento(Annablume/Fapesp,2006).
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A Vênus das peles. L.von Sacher-Masoch. Hedra, 2008.

A trama do equilíbrio psíquico:

a questão econômica e as relações objetais.

A. Colognese Jr. Rosari, 2003.

Leitura das perversões. G. Lanteri-Laura. Jorge Zahar, 1994.

Lições de Sade. E.R.Moraes. lIuminuras, 2006.
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Preferênciaeróticaporobjetosinanimadosou partesdocorpo.
comopés.látex ou botas.mostraquantosãoenigmáticos
oscaminhosdo desejoe suscitacontrovérsiassobre
oslimitesentre normale patológico

B
emardo, com quase 40 anos,já perdeu
as contas de quantas botas acumulou
com o tempo, se 150 ou 200 pares. Em
seu quarto, vários modelos - pretos, lon-

gos, brilhantes - estão alinhados, lado a lado. Há to-
das as variações de botas militares, pilhas de botas de
motociclista, de trilha, envernizadas e de couro, além
dos exemplares especiais de sua coleção - as antigas
botas de montaria inglesas -, que está usando. No en-
tanto, Bemardo nunca montou um cavalo na vida. "Eu
as uso durante a relação sexual. Elas são um fetiche
para mim." Ele também adora que seu parceiro use
botas pesadas. A atração que sente por elas é tão gran-
de que pode levá-Io ao clímax sexual mesmo sem a
participação de uma pessoa.

Bemardo não tem problema algum em se classi-
fIcar como fetichista. Quando, em chats na intemet,
procura pessoas com gosto semelhante, usa um nome
que lembra o do imperador romano Gaius Germani-
cus (12-41 d.e), que recebeu o apelido de Calígula na
infância por conta das botinhas (pequenas sandálias
militares)que usava - quem sabe, o primeiro fetichista
de botas famoso da história. Mas, no caso de Bemar-
do, não são apenas elas que funcionam como estímulo
erótico; ele se excita com couro de maneira geral.

De acordo com as "Diretrizes práticas em psiquia-
tria e psicoterapia", publicadas em 2006 pela Socie-
dade Alemã de Psiquiatria, Psicoterapia e Neurolo-
gia Psiquiátrica (DGPPN)e pela Sociedade Alemã de
Pesquisa Sexual (DGfS),"há fetichismo quando, para
atingir a excitação sexual ou o orgasmo, são necessá-
rios determinados objetos que lembram o corpo, par-
tes do corpo ou estão relacionados às excreções."

Os favoritos incontestáveis da liga fetichista são
os pés. Além deles, nada parece impensável no mun-
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do colorido dos fetiches. Ao lado
de clássicos como couro e bor-

racha, utensílios como algemas,
fraldas ou balões e mesmo ações
como fumar podem se tomar o
ponto-chave do desejo humano.

Francisca, de 30 anos, adora
vestidos de festa - não aqueles
grandes, bufantes, mas os longos
e justos. "Os vestidos me excitam
e, quando estou usando um, ima-
gino que fui raptada." Ela é uma
das poucas mulheres que assu-
mem abertamente seu fetichis-

mo. De maneira geral, a cena é
dominada pelos homens. Não se
sabe, porém, com exatidão qual a
porcentagem de fetichistas na po-
pulação, pois essa preferência surge freqüentemente
- isso quando o fato é mencionado nos consultórios
do psiquiatra, psicanalista ou psicólogo - associada
ao sadomasoquismo, voyeurismo ou exibicionismo.

íCONE SEXUAL dos quadrinhos
eróticos de John Willie, Gwendoline

evoca a freqüente associação entre

fetichismo e sadomasoquismo

delberg, na Alemanha, "não
é muito fácil definir o limite
entre 'normalidade' e 'desvio'

quando se considera o poder
de atração exercido por saltos
altos ou lingeries provocantes
sobre homens heterossexuais".

Portanto, é quase impossível
determinar números concretos.

Sigmund Freud já sabia que
a passagem do "normal" para o
"patológico" era fluida quando

escreveu, em 1905, no primeiro de seus Três ensaios so-
bre a teoriada sexualidade:"Um certo grau de (...) feti-
chísmo, portanto, costuma ser próprio do amor normal,
principalmente naqueles estágios da paixão nos quais o

objeto sexual normal parece (...) inatingível': Para ilustrar
quão normal pode ser a excitação sexual pelo fetiche,
ele cita um trecho do romanceFausto,de Goethe (1749-
1832).Nele, o personagem central está consumido de
amor por Margarete. Como a união não é possível, ele
pede ao demônio Mefisto: "Traze-meum lenço do seu
seio,/Umlaço ao meu ardente anseio!':Freud só falava

LIMITES IMPRECISOS

A distinção entre fetichismo e outras práticas sexuais
costuma ser dificil, mas para os pesquisadores colo-
ca-se principalmente a questão: a partir de que ponto
uma pessoa é fetichista? Segundo o psiquiatra e te-
rapeuta sexual Peter Fiedler, da Universidade de Hei-

Conotação erótica dos fetiches interessou a psiquiatras e psicanalistas
"Artificial","falso"e "magia"sãoos

significadosda palavrafeitiço,da qual
advém fetichismo.Navegadoresportu-
guesesutilizavamessetermoparadesig-
nar imagensdedeusesdaÁfricaociden-
tal. Nasegundametadedo séculoXVIII,
o magistradofrancêsCharlesde Brosses
(1709-1777)ousouemdiscussõescientí-
ficas,relacionando-oàcrençadaspopu-
laçõesprimitivasnopoderdeobjetos.

Em1887,o psicólogofrancêsAlfred
Binet(1857-1911)associoupelaprimeira
vez fetichismoe sexualidade.Segundo

FETICHEAFRICANO ao qual é
atribuído poderes de cura, promoção
de fertilidade e combate a epidemias
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ele, um objeto adquiriasignificadoerótico
porqueerapercebidocomestímulossexuais
naturais,deformasemelhantea um condi-
cionamentopavloviano.

Em sua obra Psychopathiasexualis,o
psiquiatraRichardvon Krafft-Ebing(1840-
1902) tratou detalhadamente dos com-
portamentossexuaisdesviantesda norma
comosadismo,masoquismoefetichismo,os
quaisconsideravapatologias.Eleadotouo
pontode vista de Binet,do surgimentoda
preferênciaduranteo períododeaméfdure-
cimentosexual.

Já o médicoe sexólogoalemãoMag-
nus Hirschfeld(1868-1935) defendiauma
abordagemsexual-biológica:suateoria da
atratividadeparcialafirmaquetodoserhu-



em perversão patológica quando o fetiche suplantava o
ser humano, tomando-se objeto sexual exclusivo, sem

o qual o des€;jonão pode ser satisfeito. Nesse caso, para
ele, tratava-se de uma "aberração patológica': Médicos
e terapeutas atuais são mais cuidadosos em classifIcar

um fetichismo extremo como distúrbio sexual patoló-
gico. Aquilo que é estranho ou inusual não precisa ser
obrigatoriamente patológico.

Os fetichistas se alegram com essa tendência. Ber-

nardo e Francisca nunca se sentiram doentes por cau-
sa de suas preferências. Seus parceiros também nunca

mano tem certa preferência pordeterminadas caracterís-
ticas em uma pessoa - ou seja, um "fetichismo saudável"

com diferentes intensidades. O "fetichismo Qatolóq,ic.o"

surgiria, então, quando uma única característica fosse

supervalorizada e isolada do parceiro. Também para Sig-

mund Freud (1856-1939) certa preferência fetichista era

normal. Diferentemente de Binet e Krafft-Ebing, o psi-

canalista via a origem do fetichismo rr.J primeira fase do
desenvolvimento sexual.

Apesar de, ainda hoje, haver poucos dados sobre

fetichistas, a maioria dos pesquisadores supõe que essa ,
preferência ocorre sobretudo em homens. É provável que

o motivo para isso tenha sua origem na história da evolu-

ção: enquanto a sexualidade feminina se orienta tenden""

cialmente para a relação, os homens são quase sempre

excitados por um estímulo-chave erótico. Qualquer obje- ,
to específico pode ter efeito excitante sobre um fetichis- ,

ta. Sendo assim, o fetichismo poderia ser compreendido

oomo,muaço.,;p,d,'d, o",to"""m'~

OBJETOSDE FANTASIA, lingeries alimentam o
imaginário, tornam-se fetiches e impulsionam o mercado
do sexo.Acima, estande de feira erótica em Berlim, 2006

foram ameaçados por sua predileção fetichista. Esse
é um ponto decisivo para o diagnóstico de distúrbios
sexuais: o comportamento da pessoa afetada em um
relacionamento serve de base para averiguar se há
um problema grave. Quando fetichistas respeitam seu
(sua)parceiro(a) e os interesses dele(a),está tudo bem.

Antigamente, esse tipo de comportamento seria
considerado patológico, ainda que trouxesse satis-
fação pessoal e não prejudicasse os outros. A partir
dos anos 90, manias individuais foram se tomando
pouco a pouco socialmente aceitáveis. Desde então,
o desrespeito à esfera íntima e aos direitos de ter-
"-It\:~.~~'Pê.~~~~ ê. ~~'i. ~ <q~~~'\\~ ~~ú",,\~~ -pê.ilô. \\~ThYl\l. Q

que precisa de tratamento ou não.
Apesar de quase nunca sentirem sua necessidade

como patológica, os fetichistas com freqüência per-
cebem muito cedo que seu comportamento sexual é
diferente do de outras pessoas. Bemardo se pergunta
se queria compensar alguma coisa ou simplesmente
parecer mais masculino com o visual em couro, mas
não encontra uma explicação convincente. "Eu gosto
porque me excita." Francisca vê a origem de seu feti-
chísmo na relação com sua mãe, muitas vezes doente
e ausente. Em retrospectiva, ela diz: "O homem que
me rapta em minha fantasia, quando estou usando
vestidos maravilhosos, é como minha mãe".

Nem Bemardo nem Francisca conseguem ex-
plicar o surgimento de suas preferências. Mesmo
assim, suas reflexões indicam uma importante
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função dos fetiches: dar-lhes segurança. Se-
gundo teoria do pediatra e psicanalista in-
glês Donald W. Winnicott (1896-1971), seu
signifIcado tem raízes nos chamados objetos
de transição dos primeiros anos de vida, a
partir dos quais as crianças encontram con-
solo na ausência da mãe (um cobertor ou
um bichinho de pelúcia, por exemplo). Essa
interpretação tem um paralelo com o signi-
fIcado etnológico dos fetiches: navegadores
portugueses na Guiné foram os primeiros a
cunhar o termo ao observarem como mem-
bros de tribos da África ocidental usavam

amuletos para se proteger de perigos e espí-
ritos maus. Partindo desse princípio, psica-
nalistas passaram a interpretar a tendência
ao fetichismo sexual como conseqüência de
uma ligação insegura ou falta de ligação
com a mãe durante a infância.

O psiquiatra e psicanalista americano
Robert Stoller (1925-1991) também loca-
liza na primeira infância a tendência ao
fetichismo de nuances sadomasoquistas.
Segundo ele, experiências traumáticas,
como humilhações ou surras, acrescentam
novos elementos ao desejo e ao prazer na
idade adulta. Essa retomada de uma situa-

ção negativa da infância Stoller classifIcou
de perversão. "Um fetiche é uma história
disfarçada de objeto", afIrmou ele em 1991
depois de ter estudado o cenário do feti-
chismo em Los Angeles.

RAZÕESDASENSIBILIDADE
Modelos psicanalíticos esclarecedores do fe-
tichismo parecem bastante plausíveis apli-
cados a cada caso, mas não podem ser com-
provados empiricamente. Além do mais, as
teorias não explicam por que apenas algu-
mas pessoas cedem ao estímulo do fetiche.
Na infância, todos são sensíveis a separações
e se apegam a seus cobertores. No entanto,
só alguns se tornam fetichistas. Parece que
tudo depende da intensidade dos afetos. E
mais: será que alguns são mais suscetíveis a
estímulos fetichistas que outros?

Os psicólogos já queriam descobrir isso no
século passado. Contudo, até agora, ninguém
nunca cogitou seriamente em considerar a
existência de uma espécie de "gene do fetichis-
mo': A sexualidade humana é complexa demais



COURO E LÁTEX: a cantora pop Madonna explora
o universo dos fetiches e faz referências à cena

sadomasoquista em sua turnê Confessions (2006)

para que uma única variante genética possa definir
traços comportamentais de modo tão profundo. Cer-
tas predisposições,porém, poderiam sedesenvolver de
maneira a tomar uma pessoamais suscetivel ao sur-
gimento de um fetichismo que outras. Possivelmente
é congênita a forma como alguém estrutura suas li-
gaçõescom os pais ou substitutos. Algumas variantes
genéticas poderiam, então, tomar uma pessoa mais
suscetivel e outras mais resistentes.

Se o fetichismo for mesmo f1logeneticamente
determinado, um modelo animal talvez ajude. Em
2006, Michael Domjan, da Universidade do Texas,
em Austin, EstadosUnidos, realizou um experimen-
to com codornas japonesas (Coturnixjaponica). Aos
machos foram apresentados bichos de pelúcia du-
rante a copulação com fêmeas vivas, tomando-se
assim um estímulo condicionado. Curiosamente, só
cerca de metade dos animais copulou com o bicho
de pelúcia após a exposição ao estímulo. Conclu-
são: também entre as codornas japonesas existem
individuos mais suscetíveis ao fetiche que outros.

"EXCITAÇÃO"DELABORATÓRIO
Oúnico experimentoconhecidodessetipo comseres
humanosdata dosanos60. Naquelaépoca,o cien-
tista americanoStanley Rachmantentou induzir o
fetichismoemlaboratório: ossujeitosdesuapesqui-
sa eramtrês psicólogossolteirosaosquais ele mos-
trou imagensdebotaslongaspretas. Quandojuntou
às imagens fotos de mulheres nuas, Rachman pôde
registrar o surgimenfo de excitação sexual.

Dois anos mais tarde, demonstrou em um estudo
subseqüente, com seu colega Ray Hodgson, que um
condicionamento adicional leva ao desenvolvimen-

to de um fetichismo leve e temporário.
A experiência mostrou que também em seres hu-

manos é possível condicionar a excitação sexual sob
condições especiais pela apresentação de determina-
dos objetos.Noentanto, não fICOUclaro qual a influên-
cía áos genes. íamóém permaneceu Íncomprovada a
mposlção 00 p~qui~aoOI 01: qUI: a com'o'mação cu::

um estímulo qualquer com a estimulação sexual na
infância levaria ao surgimento de um fetichismo.
Além disso, não se pode explicar qual a razão de não
haver um número maior de fetichistas no mundo eo

~ por que objetos como travesseiros ou cobertores não
~ se transformam em objetos do desejo, e sim coisaso

associadas ao corpo (quase sempre feminino).
Alguns pesquisadores consideram a predis-

posição o fator mais relevante; outros estão con-
vencidos de que a origem está em acontecimentos
marcantes; e há ainda os que explicam o desejo
pelo objeto por meio da inveja do pênis freudia-
na, da suspensão do afeto ou de vivências eróticas
na infância. Mas sem dúvida seria muito simplista
atribuir ao fetichismo uma única origem. Resta o
espanto sobre o que o cérebro humano é capaz de
fazer em termos de abstração, fantasia e memória a
fim de despertar o desejo sexual. nec

o AUTOR OLAF G. SCHMIDT é doutor em biologiae
jornalista científico em Duisburg, Alemanha.

- Tradução de Renata Dias Mundt
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Sexual fetishism in a quail (Coturnixjaponica) model system:
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M. Domjan e H. Cetinkaya, em Journal of Compara tive Psychology,
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partir do século XVIII, importantes trans-
formações ocorreram em relação às repre-
sentações de infância, família e educação.
As crianças passaram a ser percebidas

como sujeitos instituidos de uma "natureza" in-
fantil, possuidoras de características específicas da
idade. Vistas como inocentes e frágeis, precisavam
de proteção do mundo adulto. A partir de então,
instalou-se uma intensa produção discursiva sobre
a infância que, de certa forma, possibilitou a vei-
culação de uma imagem infantilizada e dessexua-
lizada das crianças, de modo que elas deveriam ser
protegidas de certos conhecimentos, com destaque
especial às questões referentes à sexualidade.

A infância foi assim acionada como uma espé-
cie de espaço utópico, associada à inocência, inge-
nuidade, pureza, sensibilidade e desproteção, bem
como um tempo de felicidade, onde reinaria o que
há de mais puro e bom. Diante de tais concepções,
a erótica infantil foi tornada invisível ou mesmo

negada, até virem os escritos de Freud, em espe-
cial Três ensaios sobre a teoria da sexualidade, de
1905, onde as crianças foram reconhecidas como
possuidoras de uma sexualidade. Vários estudos
mostram, contudo, quanto elas têm sido usadas
como objetos sexuais durante séculos.

O conceito de infância e sua articulação com o
campo da sexualidade têm passado, desse modo,
por signifIcativas transformações, estabelecendo

novas formas de comportamento. Vale
lembrar que os conceitos sempre nos es-
capam, pois as tentativas de categorização
das ações são uma produção no campo da
linguagem, e esta é sempre insufIciente
para dar conta da complexidade dos com-
portamentos e sentimentos aos quais esta-
mos sujeitos.

Por outro lado, com o desenvolvimento
acelerado de tecnologias e modalidades de
comunicação, tem sido possível estabele-
cer novas experimentações do desejo afe-
tivo-sexual em suas mais distintas possibi-
lidades. "Novas" estratégias de prazer são
reinventadas, muitas vezes pautadas pela
lógica do consumo, onde o sexo é acio-
nado como espetáculo e performance e a
criança colocada como possibilidade de
experimentação do desejo sexual adulto.

EXPANSÃOEM REDE:só no primeiro semestrede 2008,
foram feitas 27,8 mil denúncias de pedofilia na internet,
alta de 90% em relação ao mesmo período de 2007
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INTERPOL identifica pedófilo,
que divulgava fotos suas violentando

meninos,ao decompor imagemdistorcida
dele (ã esq.)que circulava na net

VIOLÊNCIA/ABUSO SEXUAL
Estatísticas atuais, em várias par-
tes do mundo, mostram quanto os
corpos infantis têm sido usados
das mais diversas formas, inclu-
sive como objetos sexuais. No
Brasil, a violência/abuso sexual
contra crianças e adolescentes
se tornou preocupação efetiva só
mais recentemente, por intermé-
dio da Constituição Federal (1988)
e do Estatuto da Criança e do Ado- "lescente (ECA),Lei 8.069/90.

Estima-se que 100mil crianças

e adolescentes sejam explorados li!::.
sexualmente em nosso país. Esse
número corresponde a 13% do total das mais de 60
mil denúncias que o Disque 100 - Disque Denún-
cia Nacional de Abuso e Exploração Sexual Contra
Crianças e Adolescentes - recebeu até março de 2008,
segundo dados da Secretaria Especial dos Direitos
Humanos - Subsecretaria de Promoção dos Direitos
da Criança e do Adolescente.

Essa visibilidade que crianças e adolescentes têm
ganhado nas últimas décadas é fruto de profundas
transformações sociais, políticas e culturais, que vêm

-

afetando os conceitosde infância, família e instituições
educativas e, conseqüentemente, a forma como eles
têm sido educados e assistidos em suas necessidades.

Tais mudanças se devem também ao desenvol-
vimento de novas tecnologias. No campo da sexua-
lidade, a prática da pedofIlia encontrou no mundo
informatizado seu lugar de exercicio, divulgação e
expansão. Não se trata de demonizar tais tecnolo-
gias e instigar um pânico moral, trazendo à memó-
ria a infância pura e ingênua que fICOUpara trás,

mas talvez seja produtivo inda-
gar sobre os mecanismos que têm
propiciado o borramento de fron-
teiras entre idade adulta, juven-
tude e infância.

Estão se expandindo os mar-
cos, antes tão bem delimita-
dos entre essas faixas etárias, e
conseqüentemente as práticas
- inclusive sexuais - permitidas a
cada uma delas? Afmal, quais os
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PERSONAGENSde histórias

infantis são utilizados pela rede

de pedofilia para ensinar crianças
a praticar sexo oral em adulto



limites do exercícío da sexualidade quando crianças
estão de algum modo envolvidas?

Ao mesmo tempo que se criam leis de proteção à
infância, incentiva-se a exibição dos corpos infanto-
juvenis como objetos de desejo e sedução. A socie-
dade brasileira, em especial, tem se utilizado bastante
desse recurso, por meio de inúmeros mecanismos e
artefatos culturais veiculados pela midia, principal-
mente. Talvez não seja por acaso que as meninas es-
tejam iniciando cada vez mais cedo a vida sexual
ativa. Segundo dados do Ministério da Saúde, só em
2003 nasceram no Brasil 27.239 crianças de mães
entre 10e 14 anos - faixa etária incluída nos indica-

dores de fecundidade apenas em 2000.
Atrelado a esse apelo do exercício da sexualidade

cada vez mais precoce, também há uma glamouri-
zação da maternidade, vista como possibilidade de
status, especialmente entre as camadas mais pobres
da população. Discursos religiosos, pedagógicos, psi-
cológicos ejuridicos costumam exaltá-Ia, ressaltando
tratar-se de um estado de completude e realização,
deixando, desse modo, de acenar com a possibilidade
de vê-Ia também como um aprisionamento.

PEDOFILlANAREDE
Estudos divulgados na III Jornada Estadual contra a
Violência e a Exploração Sexual de Crianças e Ado-
lescentes, ocorrida em Porto Alegre, em 2005, mos-
tram que a cada oito horas uma criança é vitima de
violência/abuso sexual e em 70% dos casos a vio-
lência se dá nas relações intrafamiliares. Tal situação
merece um aprofundamento do debate em tomo das
relações de poder enfre homens e mulheres, adultos e
crianças, especialmente no âmbito familiar. É impor-
tante perceber de que forma as masculinidades e as
feminilidades são construídas em nossa cultura.

O conceito de gênero, ao rejeitar a idéia de "es-
sência" ou "natureza" para explicar comportamen-
tos masculinos e femininos, e, por conseqüência,
as desigualdades entre ambos, enfatiza os aspectos
relacionais, históricos, sociais e culturais na cons-
trução de homens e mulheres. Os meninos, desde a
mais tenra infância, têm sido ensinados a satisfazer
seus desejos por meio da agressividade, da compe-
tição e do controle sobre os outros. Já as meninas
são educadas a jamais se meterem em confusão, a
exercerem comportamentos mais sensíveis e a serem

A VISAO DA PSIQUIATRIA

No catálogo internacional de doenças,a pedofilia figura comoperversãosexual
"A pedofilia é uma preferên-

cia sexual por crianças,usualmente
de idade pré-puberal ou no início
da puberdade.Alguns pedófilos são
atraídosapenaspor meninas,outros
apenaspor meninose outros ainda
estão interessadosem ambosos se-

xos. A pedofilia raramenteé identi-
ficada em mulheres.Contatos entre
adultos e adolescentessexualmente

madurossãosocialmentereprovados,
sobretudose os participantessão do
mesmosexo,masnãoestãonecessa-
riamente associadosà pedofilia. Um
incidente isolado, especialmentese
quemo cometeéelepróprioumado-
lescente,não estabelecea presença
datendênciapersistenteou predomi-
nante requeridaparao diagnóstico.Incluídosentre os
pedófilos,entretanto,estãohomensque mantêmuma
preferênciapor parceirossexuaisadultos,masque,por
seremcronicamentefrustradosem conseguircontatos
apropriados,habitualmente voltam-se para crianças
comosubstitutos.Homensque molestamsexualmente

o INTERIOR(CENA DE VIOLAÇÃO), por Edgar Degas,obra de 1868

seusprópriosfilhos pré-púberesocasionalmentesedu-
zem outras criançastambém, masem qualquer caso
seucomportamentoé indicativo depedofilia."

Fonte: Transtornos mentais e de comportamento do CID-l0:
descrições clínicos e diretrizes diagnósticos. Organização Mun-
dial da Saúde. Artes Médicas, 1993.
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o PERFIL DO PEDÓFILO

Pesquisadores buscam causas da pedofilia no cérebro ou em traumas da infância
umaformaçãopsicológicafrágiloudebaixaauto-estima.
A issosesomaumterceirofator queéo bloqueiodo de-
senvolvimentosexual,geradopor medosexualprofundo
e cristalizado.Porfim, háaindauma"dedução"geral:os
pedófilossofrem,geralmente,de psicoses,de transtorno
obsessivo-compulsivooudealcoolismo.

Além da psicoterapia,antidepressivosdo grupo de
"inibidoresseletivosde recaptaçãodeserotonina"(ISRS)
têm sidoutilizadosno tratamento.Essesinibidoresau-

mentama quantidadedisponíveldeserotoninano cére-
bro,causandono indivíduoumasensaçãodebem-estar.
Estudosrealizadosem2003 pornossogrupocomprovam,
especialmenteno tratamento de pedófilos,efeitos dos
ISRSnaorientaçãodosafetos:diminuiçãodasfantasias
e necessidadessexuaise da masturbação.Mas faltam
aindaestudosdecontrolemaisdefinitivos.

Médicosdepositamnovasesperançasemsubstâncias
queagememumplanomaissuperiordocicloregularhor-
monaldohipotálamoeda hipófise.Nocernedapesquisa
estãooschamados"análogosdoshormôniosliberadores
do hormônioluteinizante"(análogosdeLHe RH),cujain-
fluênciana agressividadee na anti-sociabilidadede um

indivíduoé bem conhecida.Aná-

logosde LHe RHinfluenciamnão
apenasa produçãodetestosterona,
comosãocapazesdediminuí-Iaaté
níveisde castração.Pacientesque
trataram sua sexualidadedesvian-
te comessafórmulamostraram-se

claramentemenosagressivos.
Apesardosucessodetais medi-

camentos,a psicoterapianão pode
ser abandonada.Às vezes,com o

, alívioproporcionadopelamedi-
cação,o pacientedeixa de sentir
necessidadede falar abertamente

sobresuasfantasiassexuaisangus-
tianteseseucomportamento.Abem
daverdade,a maioriadospedófilos
deveaprendera controlarsuaincli-
naçãosexualportodaavida.

Em2002,umaequipedoDepartamentodePsiquiatria
daUniversidadedeToronto,coordenadaporRayBlanchard,
procurouentenderemquegraulesõesnocérebroocasio-
nadasna primeirainfânciaaumentama probabilidadede
homensdesenvolveremtendênciaspedófilas.A pesquisa,
feita com1.200pacientes,concluiu,porum lado,queos
acidentesocorridosantesdo sextoanodevidaemgeral
acarretavambaixonívelde inteligênciae formação;por
outro,essasmesmaslesõeseramfreqüentementeacom-
panhadasde pedofilia.Perturbaçõesdo sistemanervoso
central na infância poderiamentão levara tendências
sexuaisforadopadrãobiológicona idadeadulta.Aomes-
mo tempo,é possívelqueum déficitdedesenvolvimento
congênitocausepropensãoparaa pedofilia.

Asfasescríticasdodesenvolvimento,infânciaeadoles-

cência,tambémestãonofocodaspesquisas.Deacordocom
o cientistasocialamericanoDavisFinkelhor,daUniversida-

dedeNewHampshire,quatrofatoresprincipaiscontribuem
parao desenvolvimentode um comportamentopedófilo.
Seumodelopartedeumaespéciedefalhadeconduta,não
tolerada,dehomensadultosquereagemcomexcitaçãoao
sinal"criança':Muitasvezes,elesprópriosforamvítimasde
violênciaeabusossexuaisnainfância.

Um segundofator é a identificação
emocionaldoadultocomavidaeo pen-
samentoinfantis- emconseqüênciade

- --
FILME O lenhador (2003), de Nicole

Kassell,conta a história de um homem

pedófilo e aborda o polêmico tema da
recuperação de casos como o dele
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Por Peter Briken. médico,Andreas
HiII.médicodo Instituto de Pesquisa
Sexuale Psiquiatria Forenseda Uni-
versidadede Hamburgo/Eppendorf,e
Wolfgang Berner. sexólogo, psica-
nalista e diretor do instituto. - Tra-
dução de Isadora Travassos.



CONTRADiÇÕES:ao lado de
campanhase leisde proteçãoà infância,
nossa sociedade, por meio da mídia,

incentiva crianças a exibir-se
como objetos de desejo e sedução

dem se comunicar e estabelecer

estratégias de sedução para obter
novas vítimas.

Segundo estatísticas da As-
sociação contra PornografIa In-
fantil de São Paulo, divulgadas
em 2005, existem alguns traços
comuns ao sujeito pedófIlo: 90%
são casados, 70% possuem acima
de 35 anos, 75% não têm ante-
cedentes criminais, 30% são pai,
tio ou avô da vítima. Geralmente,
eles não costumam reconhecer o
crime que cometeram; muitos
deles têm nível socioeconômico
médio e alto e a maioria exerce

atividades profIssionais próxi-
mas às crianças.

Outra estratégia que tem sido
empregada pela rede é a utiliza-
ção de personagens infantis de
animação que ensinam as crian-
ças (em geral meninas) a como
fazer sexo oral em adultos. Em

muitos casos, pais e mães não
têm idéia do que seus fIlhos e fIlhas fazem na inter-
net, pois grande parte deles não foi ainda "alfabeti-
zada" nessa linguagem tecnológica.

Outro ponto importante refere-se ao lucro desse
tipo de negócio: quanto mais nova a criança, mais
caras as imagens. Há registros de fIlmagens feitas
até mesmo com bebês. Em 2002, os lucros com
pornografIa infantil chegaram a 5 milhões de dóla-
res nos EUA e a 3 milhões de euros na Europa. No
Brasil ainda não há leis que punam quem consome
materiais de pedofIlia; só é punido quem produz o
material pornográfIco. Aguarda sanção presidencial
um projeto de lei sobre pedofIlia (PL 3.773), recém-
aprovado na Câmara dos Deputados, em novembro
de 2008, que, além de prever penas mais rigorosas
para pedófIlos e produtores/veiculadores de porno-
grafIa infantil na internet, criminaliza o armazena-
mento e a aquisição de materiais desse tipo - algo
que não estava previsto na legislação anterior.

cuidadoras (da casa, dos fIlhos e
do marido).

Um dos aspectos mais preo-
cupantes dessa desigualdade de
poder - e que tem merecido a
atenção do poder público e de en-
tidades civis em defesa da criança
e do adolescente - diz respeito à
prática da pedofIlia, em especial a
cometida pela internet. Materiais
pornográfIcos são aí produzidos
e veiculados, utilizando imagens
de crianças, muitas vezes sub-
metidas a toda sorte de violência

sexual e tortura, podendo chegar
inclusive à morte.

O Brasil ocupa um dos pri-
meiros lugares no ranking de produção de material
pornográfIco, sendo um dos nichos a pornografIa
infantil, com o intuito de abastecer o mercado da pe-
dofIlia. Segundo especialistas, o Brasil precisa tratar
a questão da pedofIlia como uma rede internacional
que envolve o crime organizado, utilizando-se do
tráfIco de crianças. Tal rede é composta por "anga-
riadores", pessoas pagas para seqüestrarem crianças
com o intuito de utilizá-Ias em fIlmagens obscenas.
Para isso, eles/as freqüentam parques, praças, esco-
las, locais onde elas costumam estar.

Logo após o seqüestro, entregam a vítima aos
chamados "monitores", que, em geral, a levam a
um cativeiro bem longe do local onde foi roubada
para a realização das fIlmagens. Em simultâneo, as
imagens de violência/abuso sexual são postas em
sites na internet, para deleite dos pedófIlos, que pa-
gam elevadas taxas com o objetivo de ter acesso a
tais cenas. Por meio desses sites, os pedófIlos po-
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o PREÇODADESCONFIANÇA
Várias ações têm sido feitas para coibir a violência
sexual contra crianças e adolescentes no Brasil. Em
2001, por exemplo, foi criado e implantado o Progra-
ma Sentinela - Serviço de Enfrentamento e Combate
à Violência, ao Abuso e à Exploração Sexual Comer-
cial da Criança e Adolescente, financiado pelo gover-
no federal, cujo objetivo é prevenir e combater todas
as formas de violência, abuso sexual e a exploração
sexual comercial de crianças e adolescentes articula-
do com o sistema de garantias de direitos.

Em suas origens, o termo pedofllia designava o
amor de um adulto pelas crianças (do grego antigo
paidophilos: pais = criança e phileo = amar). No
entanto, recentemente a palavra tomou outro sen-
tido, caracterizando comportamentos inadequados
socialmente, em termos sexuais. De acordo com a
Classificação estatística internacional de doenças e
problemas relacionados à saúde (CID-lO), editada
pela Organização Mundial da Saúde, a pedofilia é
considerada um transtorno de preferência sexual,
classificada como parafilia (para = desvio; fllia =
aquilo para que a pessoa é atraída) e também como
perversão sexual (ver quadro 41).

Tal concepção, associada às campanhas em
tomo do combate à violência/abuso sexual e a am-
pla divulgação na mídia envolvendo padres, mé-
dicos, educadores, artistas e outros tantos sujeitos
acusados de pedofilia, têm levado a mudanças de
comportamento. Estas vêm associadas a um pânico
moral, por meio do monitoramento de ações que
antes pareciam inofensivas, mas hoje correm o ris-
co de ser interpretadas como nocivas às crianças.

Essa situação tem levado muitos profissionais a
mudar suas atitudes diante das crianças para não se-
rem confundidos com pedófilos. Refiro-me aos ho-
mens que trabalham com educação infantil (O a 6
anos) que, a fim de evitar maiores problemas, procu-
ram não ficar sozinhos com elas - especialmente em
uma situação de troca de fraldas - ou mesmo colocá-
Ias sentadas no colo. As próprias manifestações de
afeto e interesse de homens por crianças pequenas
podem ser vistas, hoje, com certa desconfiança.

Outro aspecto que merece consideração é a idéia
corrente de que só os homens são abusadores em
potencial, por possuírem uma sexualidade tida no
senso comum como incontro]áve], quase "anima]es-
ca". Outro equívoco é associar a pedofilia e o pedófi-
10 aos homossexuais, como se estes representassem
um perigo constante aos bons costumes e às práticas
sexuais consideradas legítimas. É preciso lembrar
também que as estatísticas dificilmente fazem refe-
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rência às mulheres, na medida em que elas, no exer-
cício da maternidade ou na função de cuidadoras de
crianças, parecem estar sempre acima de qualquer
suspeita, o que nem sempre é verdade.

Apesar de todos os esforços que têm sido feitos
até agora para coibir a violência/abuso sexual e a
exploração sexual comercial de crianças e adolescen-
tes (criação de programas e leis, campanhas de cons-
cientização, disque denúncia e demais estratégias de
contenção do problema), as defmições e tentativas de
categorizar os comportamentos em tomo da pedofilia
escorregam. Talvez a sociedade em que vivemos pro-
duza sujeitos pedófilos pelo fato de dizermos o tempo
todo, em especial por meio de imagens, quanto os
corpos infantis são des~áveis, uma mistura perfeita
de ingenuidade e sedução. Tal produção está direta-
mente ligada a um roteiro para a masculinidade he-
terossexual, incentivada a experimentar sempre (e de
tudo) no campo da sexualidade.

Venho utilizando o conceito de pedofllização para
pontuar, justamente, essas contradições existentes na
sociedade atual - que busca criar leis e sistemas de
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ALICE LlDDEL{acima} inspirou o "país das maravilhas"

do escritor Louis Carroll, que gostava de desenhar ou

fotografar meninas nuas com a permissão das mães



proteção à infância e adolescência contra a violência/
abuso sexual, mas ao mesmo tempo legitima certas
práticas sociais contemporâneas por meio da mídia
ou por intermédio de músicas, fIlmes etc., nos quais
os corpos infanto-juvenis são acionados de forma
extremamente sedutora. São corpos desejáveis que
congregam em suas expressões gestos, roupas e falas
- modos de ser e se comportar bastante erotizados.

Estudos divulgados pela Universidade da Cali-
fórnia mostram que dois terços dos programas de
entretenimento dirigidos a crianças e adolescentes
apresentam piadas pornográfIcas ou fazem refe-
rência ao sexo. A5 propagandas, tanto as impressas
como as veiculadas na TV,se utilizam fartamente do
recurso de exibição dos corpos femininos com forte
apelo erótico e remetem à idéia de um corpo para
o consumo, passível de ser acionado para o delei-
te de fantasias sexuais, em especial as masculinas.
O corpo erotizado é constantemente colocado em
discurso por meio de diferentes artefatos culturais,
produzindo assim o que chamamos de "pedagogias
da sexualidade". Além disso, é possível perceber a
transposição dos limites entre aquilo que pode ou
não ser considerado erotismo, pornografIa e obsce-
nidade na sociedade contemporânea.

Dutraimportante àimemão ào conceito àe peàofl-
lização é encontrada nas revistas dirigidas ao público
masculino heterossexual, em quejovens e belas mode-
los fIguram em muitos dos ensaios sensuais ou porno-
gráfIcos fazendo uso de elementos do mundo infantil,
como bichinhos de pelúcia, roupas de colegial etc. A
própria aparência delas (mesmo sendo maiores de ida-
de) remete-nos às feições de meninas pré-adolescen-
tes, que combinam ingenuidade e sedução.

Poderiamos então perguntar: de que modo nós
estamos construindo o olhar masculino em tomo das
menininhas, colocadas como objeto de sedução? Ao
disponibilizarmos certas imagens delas, não estamos

o PEDIATRAEugenioChipkevitch(aolado),
presoem2002,sedavaospacientese depois
abusavasexualmentedeles;emgeral,os
pedófilostrabalhampróximosàscrianças

:;
~ só construindo um modo de re-:;

g presentá-las para os homens, mas
~ também para elas próprias. Dessao
~ maneira, elas aprendem que, para
~ serem desejadas, amadas ou valo-
~ rizadas, precisam se comportar de

determinada forma, fIcando seu
valor atrelado à capacidade de seduzir.

Dado que a educação vai além do espaço escolar

e as pedagogias culturais produzem conhecimentos 0
e ensinam modos de ser e estar no mundo, é im- \~
portante ampliar tal discussão no âmbito da escola
(especialmente na formação de professores/as), nas
várias áreas do conhecimento, bem como estabele-
cer amplo debate sobre o tema, pensando nas for-
mas pelas quais os sujeitos estão sendo produzidos,
como suas identidades, inclusive as sexuais, estão
se constituindo a partir de diferentes discursos.

O conceito de pedofIlização, por sua vez, nos per-
mite explorar de maneira investigativa a curiosa con-
tradição que se tem estabelecido em nossa cultura:
campanhas de proteção à infância e de combate à
violência e pornografIa infantil lado a lado com ima-
gens erotizadas de crianças, em sua maioria meninas.
Caberia então perguntar: que tipo de educação para a
sexualidade estamos produzindo? Quais são os limi-
tes (nossos, das crianças, do poder público, da mídia,
da arte) que ainda podem ser pensados? Ou será que
não haveria mais sentido, nesses tempos de avidez e
pressa, em que os corpos e a sexualidade são vistos
como performance e espetáculo dentro da lógica de
consumo, fazermos tais questionamentos? nec

A AUTORA JANE FElIPE é psicóloga,mestree doutora em
Educação,professorada UniversidadeFederaldo Rio Grandedo
Sul (UFRGS)e coordenadorado Grupode Estudosde Educaçãoe
Relaçõesde Gênero(GEERGE),da mesmainstituição.Estetexto é
umaversãoreduzidae adaptadado artigo "Afinal,quemé mesmo
pedófilo?",CadernosPogu,v.26,p.201-223,2006.
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Corpo. gênero e sexualidade.
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LADOSOPOSTOSDAMOEDA
A idéia de que é possível (e desejável) distinguir o
"pornográfIco" do "erótico" visa uma separação sutil,
porém persistente, no imaginário ocidental. A própria
origem dos termos demonstra essa diferenciação. A
pornografIa passou a fIgurar como o que transforma
sexo em produto de consumo, está ligada ao mundo
da prostituição e busca a excitação dos apetites mais
"desregrados" e "imorais".E, assim, evoca uma idéia
mais carnal, sensorial, comercial e "explícita" que o
erotismo. Este, em contrapartida, tenderia ao sublime,
espiritualizado, delicado, sentimental e sugestivo.

Insinua-se também nessa distinção dos termos
uma diferenciação qualitativa de atitudes e conceitos
para com o sexo e suas representações. Alguns grupos
"deleitam-se" no erotismo, enquanto outros "chafur-
dam" na pornografIa. Como afIrmou o escritor francês
Alain Robbe-Grillet (1922-2008), "a pornografIa é o
erotismo dos outros': Nessa frase pode-se notar a criti-
ca à concepção elitista na qual "minha vida sexual" é
saudável, segura, repleta de sentimentos e "verdadei-
ramente" prazerosa, portanto erótica, enquanto "a dos
outros" é promíscua, pervertida, animalesca, vulgar,
grotesca e frustrante, ou seja, pornográfIca.

Erotismo e pornografIa representam os dois lados
de uma mesma moeda de prazeres,desejose comporta-
mentos. O erótico está associado à sexualidade "limpa",
legal e organizada,já aceita por grupos socialmente re-
conhecidose com poder de fazervaler seus ideaise sen-
tenças. O pornográfIco,por sua vez, é a encamação do
sexo ilegítimo e desestruturador dos valores preestabe-

AS GRAVURASOBSCENAS do Renascimento estão nas

origens do que hoje se entende por pornografia; acima,
Filiscavalgando Aristóte/es (1513),por HansBaldung Grien

..
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No final do século XIX,a arqueo-

logia descobriu, entre as ruínas de
Pompéia, uma série de objetos e
imagens sexuais explícitas pinta-
das em paredes de termas e outras
casas. O Museu de Nápoles resol-
veu mantê-Ias em área reservada,

proibindo a visitação de mulheres,
crianças e homens considerados
"incultos". O termo escolhido para
nomear o conjunto de tais obras -
que mostravam grande quantidade
de desenhos de cortesãs e cenas de

sexo,devendoser vistas apenas com
fins científicos - foi "pornografia':



lecidos, fIgurando como o lado maldito dessa moeda.
A pornografIa está para o erotismo assim como as

"perversões sexuais" estão para a sexualidade "sadia': O
debate sobre o que é uma ou outra ou quais materiais
ou obras artístico-culturais se encaixam em cada rótulo

pode ser visto como uma "luta simbólica" pela legitimi-
dade das representações e práticas sexuais. Mas existe
também outra variável nessa questão: em uma socieda-

de na qual qualquer coisa é passível de se tomar produ-
to para consumo, a diferenciação entre grupos sociais
se faz até mesmo nas bases dos "gostos" sexuais. Para
o sociólogo fiancês Pierre Bourdieu (1930-2002), o pro-
cesso de dominação social ocorre não apenas por meios
econômicos ou políticos, mas também simbólicos.

EROTISMO DOS "POBRES"

A luta por separar o erótico do pornográfIco, tendo
em vista a classifIcação de materiais, é a batalha por
legitimar um poder estabelecido por intermédio da
distinção social. Desse ponto de vista, a pornografIa
não seria apenas o sexo dos outros, mas estaria asso-
ciada ao sexo das classes populares, das massas e de
todos aqueles que não possuem "capital cultural", ou
o chamado gosto legítimo. "PornografIa" é também
o nome dado ao erotismo dos "pobres": pobres "de
alma", "de cultura" ou de dinheiro. Talvez por isso o
mercado pornô, em sua face legal ou não - e mes-
mo sendo uma indústria milionária -, ainda esteja
constantemente associado à idéia de penúria material
e miséria moral, que envolve quem produz e quem
consome - na maioria das vezes desqualifIcados e
enquadrados no discurso da doença/delinqüência.

É também nesse sentido que podem ser entendidas
as associaçõesentre prostituição e pornografIa.Tal rela-
ção só faz sentido em referênciaaos fIlmesou às fotos,e
mesmo assimcom ressalvas.Empaísesonde a produção
\\()m()%,"(~\\,-~ ~\.l\.d.~ ~ TI.~%,\.\~ () \\\.~K~d.() R\~~'I~\\\.~l\.t~

pequeno, as atrizes pornô são, na maioria, profIssionais
do sexo (no sentido de "prostitutas"). Mas, em lugares
onde essa indústria é maior e mais complexa e o mer-
cado já está estabelecido (como nos Estados Unidos), os

o ADJETIVO PORNOGRÁFICOjá foi

usado para deslegitimar obras de viés
mais popular, como as de Nelson
Rodriguese mesmoas de JorgeAmado

campos de trabalho são claramente
diferenciados. Uma coisa é traba-

lhar como atriz/modelo pornô, ou-
tra é trabalhar como prostituta. Da

mesma forma, muitas obras literárias ou musicais clas-
sifIcadas como "pornográfIcas" não têm nenhum tipo
de ligação com a chamada prostituição.

Ora, quando se fala de erotismo, enaltecendo nes-
se discurso a sutileza das emoções e a capacidade de
reflexão que ele provoca, ao mesmo tempo condenan-
do a "grosseira" objetividade da pornografIa ou sua
simplória intenção de vender prazer explícito e ime-
diato, se esquece de que ambas as representações são
também - e talvez antes de tudo - mercadorias com

fmalidade de lucro e mercados próprios. A tragédia da
pornografIa é pertencer ao ramo popular, ser barata

O REALISMO DEBOCHADOde Casanova (1725-1798)

na descriçãode suasconquistas na obra Memórias
deu-lhe, por muito tempo,a pechade escritor pornográfico

ESPECIAL! 49



e por isso mesmo estar associada
simbolicamente a camadas sociais

de menor poder sociocultural.
Assim, percebe-se quanto os

conceitos de "erotismo" e "porno-

grafIa" (refITo-me sempre à legali-
zada), ou sexualidade "sadia" e "perversa", são criações

de grupos "estabelecidos" em certas estruturas de poder
que buscam manter não só posições hierárquicas do
ponto de vista sociocultural, mas a coesão de seus valo-
res. Não por acaso tentativas desesperadas de separar o

lícito do proibido, no que diz respeito às representações
da sexualidade, provoquem discursos tão exaltados de
ambos os lados, e o termo "pornografia" se revele uma
constante histórica quando se des~a de alguma forma

deslegitimar as representações sexuais das camadas su-
balternas socialmente. Vale dizer que a dança do ma-

xixe, o teatro de revista, as peças de Nelson Rodrigues
(1912-1980), o chamado "funk carioca" e mesmo a obra

de William Shakespeare (1564-1616), em algum mo-
mento,já foram chamados de "pornográfIcOS':

NO LIVROAmbiçãonua (2007),o
fotógrafo Michel Greccofaz um raio-x da
indústria pornô,mercadotabu associado

à misériamoral e psicológica

OBSCENIDADE INTRUSA
Um dos objetivos da dita "pornografIa" é evocar o
prazer sexual como um fIm em si mesmo. E o pra-
zer, em geral, é considerado um elemento peri-
goso, só aceitável quando controlado, limitado e
restrito às regras erigidas sobre um ideal de civi-
lidade. A discussão converge então para o prazer
sexual que insistentemente se manifesta onde não
é chamado. Representações pornográficas são an-
tes de tudo "obscenas". O sexólogo inglês Henry
Havelock Ellis (1859-1939), um dos pioneiros nos
estudos científIcoS da sexualidade humana no co-
meço do século XX, afIrma que "obsceno" deriva
do latim scena, significando "fora de cena". Já o
termo latino obscenus, com o sentido original de

FREAK SHOW DA SEXUALIDADE

Pornografia bizarra remonta aos antigos shows de aberrações humanas

No fim do séculoXIX,surgia a pornografiacomo maneiraqueos freakshowsmostravama mulherbarbada,o
discurso sobre sexo, desenvolvidopela cultura de homem-elefanteea criança-demônio,paraespantoeescár-
massapor meio da lógica do entretenimento.Nesse nio da platéia,asciênciasda mentetambémapresentavam
mesmoperíodo,dentro da estéticade espetaculariza- suasaberrações:a mulherhistérica,o perversosexual,a fa-
ção,faziam sucessoos incríveisfreakshows,ou espe- mília degenerada.Dentrodo universodo entretenimento,a
táculosde "aberrações"humanas,em circos,parques pornografiapassounão apenasa espetacularizara prática
de diversõese feiras modernas,os quaismostravamo sexual,comotambémacriaro própriofreakshow,cujospro-
que haviade maissensacionalentre os "mistériosda tagonistasseriam,claro,ostais "perversos"ou"parafílicos':
natureza"e os"milagresda tecnologia': "Bizarro"é umacategoriacriadapeloprópriomercado

Masessaondade espetacularizaçãodo "extraordi- pornográfico,nos anos70, para nomearde maneirabem
nário" nãoé umacaracterísticaunicamenteda cultura genéricaos filmes e as revistasque apresentavamdes-
de massa.Tambéma ciênciaparticipadela.Assim,os de pessoascom formas corporaisestranhasaos padrões
então recém-nomeados"perversose pervertidos"se- dominantesde beleza- gordas,velhas,grávidas,peludas,
xuaiscomeçarama fazersucessono palcodasrecentes anõesou travestis- até práticassexuaisconsideradaspo-
ciênciasda psique,comoespetáculoda anormalidade. pularmenteincomuns,tais comoerotizaçãoe adoraçãode
Nãoapenaso corpo"torto" eramotivodefascínio,mas, partesdo corpo, humilhaçãoou dor física entre os par-
por meioda interiorizaçãocadavez maiordo conceito ceiros, penetraçãode objetos gigantesou inusitadosna
de monstro,a mente"torta" ou "desviada"tornou-sea vagina,ânuse canalda uretra ou mesmodeleiteseróticos
novidadeque produziatemorese encantos.Damesma envolvendourina,fezesevômito.
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SEXOEXPÚCITO:fãsfotografamefilmam
atriz pornôduranteeventoem LosAngeles
(2007);o obscenoda pornografiaé mostrar
o que,a princípio,sedeveriaesconder

"mau agouro", é, segundo o dicionário Aurélio, "o
que fere o pudor, impuro, desonesto".

Obsceno então é aquilo que mostra o que de-
veria esconder, explicita o implícito, apresenta
o oculto, revela segredos proibidos. Coloca "em
cena" algo que se esperava estar fora dela. A obs-
cenidade é intrusa e traz consigo o perigo da or-
dem violada: é um "mau agouro". É justamente
esse caráter transgressivo de apresentar a sexua-
lidade como um discurso que visa evocar o prazer
em si, como expressão de diversão e entreteni-
mento, que caracteriza a pornografia.

A pornografia, tal como a conhecemos hoje,
ou seja, um tipo de material audiovisual que busca
despertar a excitação sexual em seu público como

principal motivação e um fim em
si mesma, é um conceito recente,
quê remonta ao final do século
XIX. Pode-se situar no Renasci-

mento a origem de alguns ele-
mentos que fizeram surgir o que

posteriormente foi classifIcado de "pornografia"; as
novas tecnologias de impressão do século XVI, por
exemplo, aumentaram a produção de livros e gravu-
ras obscenas, causando seu barateamento, aumento
do público consumidor e conseqüente preocupação
social com as "terríveis conseqüências" do conheci-
mento - religioso, político ou sexual - caso estives-
sem fora das mãos de uma elite culta.

São também da mesma época as primeiras re-
presentações sexuais de cunho mais realista, na
forma de desenhos que detalhavam partes do cor-
po para exaltá-Ias. Do mesmo modo, termos po-
pulares usados para nomear os genitais e as prá-
ticas sexuais ganharam importância fundamental
nesse tipo de produção.

Assim,a chamadapornografia"bi-
zarra" pode ser compreendidacomo
a versãopornôdos antigosshowsde
aberraçõeshumanas,nosquaispessoas
com os corposmais "estranhos"e as
capacidadesfísicasmais incríveisfas-
cinavamplatéias,provocandoespanto,
medo,riso, curiosidade,desejoe um
enormeódio deslumbrado,sendotal
manifestaçãoadvindadamodernacul-
tura do entretenimentoe indissociável

de um discursomédico-científicoque
qualifica sereshumanoscomo "nor-
mais"ou "anormais"e práticaseróticas
como"sadias"ou "patológicas~

IMAGEM INUSITADAdo sexoapela

para o riso, o espantoe a repugnância,
nunca à indiferença,como em Doce
Caracol {c. ''3()'3\. de. fram. v. 6a'{fos
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CIÊNCIA DOS CORPOS
Outro fator histórico, decorrente do racionalismo e
da fIlosofIa materialista, que influenciou a futura
pornografIa foi a mecanização dos corpos ocorrida
entre os séculos XVII e XVIII. O isolamento con-

ceitual e material do objeto, visando a eliminação
de interferências externas, tomou-se um ideal a ser
alcançado tanto nos trabalhos científIcos como nos
fIlosófICOSou obscenos. As ilustrações do corpo hu-
mano nos estudos médicos ou na representação do
despertar do desejo sexual mostravam unicamente
as partes fisiológicas intencionalmente focadas, des-
prezando qualquer intromissão do "meio ambiente".

Esses fatores foram resgatados, no fmal do sé-
culo XX, para argumentar contra a forma segun-
do a qual as pessoas vinham sendo apresentadas
na pornografIa e tratadas pela medicina moderna:
corpos fragmentados, impessoalidade de trocas,
completa ruptura entre sentimentos e sensações,
importância da técnica sobre a subjetividade e in-
capacidade de apreensão da pessoa como um todo.
Nesse sentido, a especialização e compartimenta-
lização dos cuidados clínicos e das representações
sexuais possuem uma origem em comum.

Graças a um novo ciclo de incremento nas grá-
fIcas e editoras, decorrente da Revolução Industrial,
e a um aumento substantivo de público leitor e
consumidor, no fmal do século XIX a "pornogra-
fIa" passou a fIgurar como uma classe independente
de obras literárias e pictóricas. Segundo Lynn Hunt,
professora de história européia na Universidade da
Califórnia, LosAngeles, "a porno-
grafIa como categoria regulamen-
tada surgiu em resposta à ameaça
de democratização da cultura".

Diferentemente da produção
dita erótica ou obscena (literária,
musical ou pictórica) de até en-
tão, que, grosso modo, pode ser
agrupada entre os séculos XVI e
XVIII, nascia uma nova maneira
de utilizar as representações so-
bre o campo sexual - não mais
com o objetivo explícito ou ve-
lado de outrora, de uma crítica

NEGÓCIOVIRTUAL:a pornografia
adulta e consensualfoi legalizada

nos anos 70, mas ainda há polêmica

sobre sua circulação na internet
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CICCIOllNA,ex-ícone pornô e ativista política na Itália,

em 1988: com a liberação dos costumes, a pornografia
firmou-se como mais um discurso sobre o sexo

política e social aos representantes de variadas
instituições, como nobreza, Igreja, mundo mili-
tar, burguesia ou mesmo o chamado "povo". Nesse
momento, fins do século XIX, o sexo como pro-
duto e o prazer como mercadoria não eram novi-
dade em si, pois tais idéias sempre estiveram in-
timamente ligadas à edifIcação do capitalismo. O



novo foi a ampliação da produção e do consumo,
unida a certo alheamento das questões políticas.
No mesmo período, surgiam os primeiros estudos
sobre sexualidade de cunho científico.

No entanto, o sexo não estava sendo discu-
tido apenas pela ciência. A religião, as artes, a
fIlosofIa e todos os campos da vida social, agora
regidos pela lógica burguesa, buscavam, cada um
a seu modo, organizar, satanizar, patologizar ou
mesmo justifIcar as práticas, comportamentos e
desejos que poderiam ser considerados "naturais",
"sadios" e "tipicamente" masculinos ou femini-
nos. A pornografIa nascia, assim, desse discurso,
mas pelo viés do entretenimento.

RUMO À \NDÚS1RU~DOSEXO
A cultura de massa, não se preocupando em dis-
cutir sexo como questão moral, fisiológica, psí-
quica, preventiva ou higienista - porém sempre
esbarrando em todos esses elementos -, produzia
o próprio discurso sobre o tema. Em paralelo, a
psiquiatria classifIcava as chamadas "perversões"
ou "perversidades" sexuais, e os pedagogos ini-
ciavam os primeiros clamores por aulas de "edu-
cação" sexual Uustamente a fim de evitar tais
"desvios"), a cultura do entretenimento mostrava
os mais variados desejos sob a ótica da folia, com
corpos repletos de exuberância sensual e práti-
cas sexuais apresentadas como diversão. Se, para
a ciência, sexo é coisa séria, para a pornografIa,
não: é negócio e entretenimento.

UBERDADEDEEXPRESSÃO:atendentee

"brinquedos"sexuaisnaaberturadaprimeira
sexshopHustlerHollywoodem Londres,do
editor e magnatapornô LarryFlynt

A partir do século XX, a por-
nografIa se transformou em uma
grande indústria, obtendo legiti-
midade social principalmente por
meio de sua legalização. Se, no
início desse periodo, o material
pornográfIco - que já era produ-
zido, comercializado ou consumi-
do em quase todos os países oci-
dentais - ainda estava associado

à marginalidade ou ao crime, a
partir dos anos 70, a pornografia
tomou-se gradualmente aceita
como mais um negócio.

Em 1969, a Dinamarca foi o primeiro país a le-
galizar e regulamentar a pornografia. Logo em se-
guida, a Suécia e vários outros países escandinavos
seguiram o exemplo. Acompanhando a onda de cer-
ta "liberação" dos costumes, sobretudo na temática
sexual, a pornografIa revelou-se como mais um dis-
curso, entre tantos outros, sobre sexo.

Essa é a batalha da pornografia, que a caracteriza
como uma categoria de representação audiovisual
específIca: a busca da legitimidade legal, amplian-
do, assim, sua produção e seu mercado. É por isso
que grande parte da indústria pornô (em especial as
produtoras de filmes) está atualmente engajada no
combate à pornografIa infantil. Não apenas porque
esse material é criminalizado, mas porque tal in-
dustrla conseguiu e mantém sua legitimiàaàe pela
argumentação de ser uma expressão da sexualida-
de adulta e consenti da. Por essa razão as empresas
produtoras de pornografIa promovem campanhas
contra a pornografIa infantil: o mercado ilegal pre-
judica os negócios da indústria legal. nec

O AUTOR JORGE LEITE JR. é mestre em antropologia e douto-

rando na mesma área pela PUC-SP.Possuitrabalhos sobre sexualida-

de e riso. Éautor do livro Das maravilhas epradigiossexuais:a porno-

grafia "bizarra" como entretenimento (Annablume/Fapesp,2006).

PARA CONHECERMAIS

o olhar pornô. N.C.Abreu. Mercado das Letras, 1996.

A economia das trocas simbólicas. P.Bordieu. Perspectiva,1982.

A invenção da pornografia. L Hunt (org.). Hedra, 1999.
O efeito obsceno. E.R. Moraes, em cadernos pagu, n° 20, 2003.
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AS HErA/RAS.prostitutas na Gréciaantiga,eram mulheres
bastante instruídas,a exemplode Aspásia,acima com homens
ilustresde Atenas,em tela de NicolasAndré (1754-1837)

DE SACERDOTISASA HEREGES

Algumas fonnas de prostituição (do latim prostituere,
"colocar diante, à frente", "expor aos olhos")já foram
vinculadas a divindades, como nas primeiras civili-
zações da Mesopotâmia e do Egito, onde sacerdotisas
prostitutas, consideradas sagradas, recebiam presentes
em troca de favores sexuais. Na Gréciaantiga, havia as
hierodules, mulheres sagradas que ofereciam serviços
sexuais em ocasiões especiais,mas não correspondiam
exatamente ao que entendemos por prostitutas. Eram
vistas como a encamação de Afrodite e respeitadas
pela população e pelos govemantes por evocarem o
amor, o êxtase e a fertilidade.Embora fossem escravas
como as deikteriades (prostitutas cujos donos eram ci-
dadãos comuns), tinham mais regalias que elas.

Na antiga civilização grega, a prostituição fa-
zia parte da paisagem cotidiana, era um meio de
obtenção de rendimento igual a qualquer outro e
uma prática controlada pelo Estado. As prostitutas
deviam pagar altos impostos e vestir-se de fonna a
serem identifIcadas como tais. Entre as várias ca-

tegorias, havia as hetairas, de grande relevância
social, conhecidas pela inteligência, esperteza na
administração dos bens e competência nas articula-
ções políticas. Freqüentavam livremente o universo
masculino e participavam das atividades reservadas
aos homens. Trabalhavam nos bordéis do Estado,
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sem sofrer qualquer represália. As hetairas eram for-
madas em escolas nas quais as aspirantes aprendiam
a arte do amor, a literatura, a filosofIa e a retórica,
vindo a ser as mulheres mais instruídas da Grécia.

A prostituição era uma profIssão tão rentável que
algumas mães incentivavam as fIlhas a fazer carrei-

PROSTITUTAE SEU CLIENTEem foto anônima de

1855; em meadosdo séculoXIX,iniciam-seos primeiros
movimentos contra a exploração de mulheres



ra. Aspásia, por exemplo, tomou-se uma prostituta
famosa e admirada pelas qualidades intelectuais a
ponto de o grande Sócrates levar seus discípulos
para ouvi-Ia - o contrário do que ocorria com as
jovens destinadas ao casamento, que se dedicavam
exclusivamente ao trabalho doméstico. Curiosa ex-

pressão da legendária democracia grega: só as pros-
titutas tinham acesso ao conhecimento.

Na cultura judaica, por sua vez, a prostituição
era severamente punida; a lei mosaica previa san-
ções severas aos praticantes, inclusive pena de morte.
Na prática, entretanto, havia certa tolerância, como
mostra a história de Raabe, prostituta salva pela gra-
ça de Deus, relatada no livro de Josué. A moral cristã
sempre condenou tal prática, que também era tida
como a responsável pela disseminação de doenças
sexualmente transmissíveis - sífIlis,por exemplo.

No século XII, o amor cortês passou a regu-
lar a sociedade européia. Em nome de interesses
político-econômicos, as uniões eram arranjadas,
não se levando em conta os sentimentos mútuos

entre os parceiros, o que contribuiu para ampliar
a prática da prostituição, então regulamentada e
protegida pela lei. Em muitas cortes, as prostitutas
alcançaram grande poder, tendo conhecimento de
questões estratégicas.

Com a Reforma religiosa no século XVI, o puri-
tanismo passou a controlar os costumes e a ditar a
moral, e a Igreja Católica lançou mão de seu arsenal
teológico para lidar com o problema da prostituição.
Em conseqüência da ação conjunta das igrejas ca-

MADALENAARREPENDIDA(1895).

de FrancescoHavez;durante séculosos

cristãos considerarama discípuladevota
de Jesus uma prostituta convertida

tólica e protestantes, a prostitui-
ção caiu na clandestinidade sem,
contudo, ser eliminada: cortesãs
continuariam a existir nas cortes

européias e colônias.
o A Revolução Industrial trouxe':5
~ um elemento signifIcativo à prosti-
~ tuição, pois as mulheres tiveram de
~ enfrentar condições desiguais no
~ trabalho em relação aos homens.
Q

~ Prostituir-se em troca de favores,

g de melhorescondiçõesde vida re-
5 velou-se uma opção.

VALORES REVISTOS

OSprimeiros movimentos internacionais contra a ex-
ploração sexual de mulheres e adolescentes datam do
fmal do século XIX. Em 1921, a Liga das Nações de-
signou um comitê para tratar do problema do tráfico
de mulheres e crianças; em 1946, a ONUadotou uma
convenção a fIm de erradicara prostituição.As questões
tomaram-se mais agudas com a epidemiada aidsna dé-
cada de 80, exigindo providências urgentes e efIcazes.
Se as medidas profIláticas de higiene e o advento dos
antibióticos contribuírampara diminuir a incidência de
doençassexualmentetransrnissíveis,a aids representava
uma ameaça fatal tanto para as prostitutas quanto para
os clientes,obrigando o poder público a intervir.Não se
podia mais, sob um pretexto moral, negar a existência
de certas camadas do tecido social, ignorar o comércio
marginal do sexo. Como conseqüência, ocorreu uma
reorganização dos costumese valores.

Nos últimos anos, a grande maioria das nações
ocidentais adotou medidas destinadas a descrimina-

lizar a prostituição. Alguns países europeus, como
Alemanha, Países Baixos, Dinamarca e Noruega, a
legalizaram; em outros, como no Reino Unido, é to-
lerada. Em Portugal, não é ilegal, desde que não haja
incentivo para essa atividade; na França, não é legal
nem proibida, embora o proxenetismo seja uma in-
fração. Outros países ainda a penalizam, como a Sué-
cia, onde vender sexo é tão ilegal quanto comprá-lo.
Resultado: prostituta e clientes são punidos com até
seis meses de prisão. Nos Estados Unidos, a prostitui-
ção é ilegal em praticamente todo o território.
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DESFILEda marca Daspu,criada por

prostitutas brasileiras,durante a Fashion
Rio, 2008; a ONGluta pela obtenção
de direitos trabalhistas da profissão

Nos países mais pobres, asso-
lados pela miséria, continua pre-
sente e as tentativas de melhorar

as condições de vida das prosti-
tutas têm sido inefIcazes. No Bra-

sil, a prostituição adulta é legal,
na medida em que não existe lei
que a proíba, mas é incriminada
quando existir incitação pública
ao ato sexual. Igualmente, o in-
centivo à prostituição e o comér-
cio do sexo são atividades deli-

tuosas (verquadrona pág. 60).

NÚMEROSALARMANTES
Segundo pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde do

Brasil, 400/0das prostitutas estão na profIssão há mais
ou menos quatro anos, sugerindo uma ligação entre
prostituição e juventude. O Centro de Educação Sexual,
ONG que trabalha com garotas e garotos de programa
do Rio de Janeiro e Niterói, estima que a maioria dessas

pessoas se prostitui para sobreviver e guarda a esperan-
ça de encontrar um grande amor e mudar de vida.

Realidade ainda mais triste é a prostituição in-

fantil, que assola a sociedade brasileira. Presente nas
camadas sociais mais pobres dos grandes centros ur-
banos, sobretudo nas capitais do Norte e Nordeste,
assim como em regiões isoladas do país marcadas
por atividades extrativas, supõe-se que o número de
meninas envolvidas nessa atividade chegue a 500
mil. Entre os motivos que as levam a se prostituir
destacam-se fatores econômicos e baixa escolarida-

de. Em um primeiro momento, a prostituição é uma
solução temporária à espera de um trabalho regular.

o UNIVERSO DOS MICHÊS

Emgeral, a prostituição masculina se devea fatores de ordem econômica
Na Grécia antiga, a prostituição masculina,

como a feminina, já existia e não era vista como

algo escandaloso. Os pórnois, "homens prostituídos",
atendiam homens e mulheres e estavam sujeitos ao

pagamento de taxas nos bordéis de Atenas. Hoje, no

Brasil, guias turísticos de algumas cidades incluem

roteiros noturnos às áreas freqüentadas pelos prosti-
tutas masculinos: os michês. As razões para a entra-

da na profissão são quase sempre de ordem econõ-
mica. As idades em geral variam de 18 a 30 anos. Há
michês homossexuais, bissexuais e heterossexuais.

Muitos são casados ou têm parceira fixa.
Há os que ti"camnas ruas se expondo, como produ-

tos em vitrine. Os mais ousados não hesitam em mos-

trar o pênis ereto. Outros, de classe social mais alta,
como estudantes universitários, justificam a atividade

para "arredondar" as contas no final do mês. Estesem
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geral anunciam seus serviços em jornais, revistas, nas salas

de bate-papo e de namoro da net ou freqüentam saunas
masculinas. Nos anúncios, a aparência física e a menção

do tamanho do pênise das preferênciassexuais- ativo,
passivo,versátil, moderno- sãofatores importantespara
atrair a clientela.

Existem também os scort boys: garotos de programa li-

gados a agências especializadas,que se anunciam de forma

discreta e personalizada. Possuemum book fotográfico, no

qual a beleza física, o corpo perfeito e as qualidades intelec-

tuais são realçadas para atender uma clientela diferenciada

composta de homens de alto poder econômico. Porfim, há os
michês eventuais, que, quanda a acasiãa se apresenta, nãa

perdem a chance de "ganhar um extra': Fato interessante é

que entre tais sujeitos existem os que usam a prostituição

comodesculpa- "issoé apenasum trabalho"- paraviver
uma relação homossexual de outro modo intolerável a eles.

.
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NOS JOGOS ERÓTICOSque pautam as apresentações

de stripteaseou o sexopago,sejacom mulheresou homens,
fica difícil estabelecerquem atua a fantasia de quem

Entretanto, devido à falta de qualifIcação profissio-
nal para a entrada no mercado, permanece como a
única possibilidade de sobrevivência.

A prostituição infantil ocorre em ruas, praças pú-
blicas, boates, pátios de postos de gasolina, estacio-
namentos, bares, restaurantes ou até mesmo em casas
especializadas, às margens dos grandes eixos rodo-
viários do país. Em 2006, a Polícia Rodoviária Fe-
deral recenseou mais.de 1.200 locais de prostituição
infantil. Junte-se a isso o turismo sexual, que explora
adultos, crianças e adolescentes, meninas e meninos.
Segundo relatório da ONU,no período do carnaval, o
sexo-turismo atrai ao país milhares de pessoas pro-
venientes de várias partes do mundo, em especial da
Europa e da América do Norte. Esse "turismo" ocorre
sobretudo nas áreas litorâneas de grande movimento,
como em Santos e no Rio de Janeiro e no eixo Norte-
Nordeste (Recife,Natal, Fortaleza e Belém).

OtráfIco de mulheres para comércio sexual é outro
grande problema a ser enfrentado. O "Relatório sobre
tráfIco de pessoas", de 2008, elaborado pelo Depar-
tamento de Estado americano, reconhece os avanços
consideráveis do governo brasileiro na aplicação das
leis contra o tráfIco sexual interno e internacional,
mas conclui que o problema ainda está longe de ser
erradicado. A maioria das mulheres recrutadas sai das
cidades litorâneas rumo a países europeus, em parti-
cular Itália, Espanha e Portugal. Existem aproxima-
damente 70 mil brasileiras envolvidas na prostituição
no exterior, a maioria entre 18 e 21 anos.
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A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA

NoBrasil,aprostituiçãoexistedefato,masnãodedireito
A legislaçãopenalbrasileiranãocriminalizaa pros-

tituição, porentenderqueela nãoé um problemapenal,
massocial.Nemasprostitutasnemosclientesincorrem
em penas.O CapítuloV do CódigoPenal,porém,consi-
deracrimepunívelcomprisãoinduzirouatrair alguémà
prostituição,ou, ao contrário,impediralguémde aban-
doná-Ia;criarou mantercasasou locaisparaencontros
libidinosos,havendoou não intuito de lucro; tirar pro-
veito da prostituiçãoalheia; intermediara entrada,o
transporte,a transferênciaouoacolhimentonoterritório
nacionaldepessoasquevenhamaexercera prostituição;
facilitar a saídade pessoasparaexercê-Ianoexterior.

Em2003, o entãodeputadoFernandoGabeiraapre-
sentouo Projetode lei 98, baseadona legislaçãodaAle-
manha,quepropõea descriminalizaçãoda prostituiçãoe
o pagamentoporprestaçãodeserviçossexuais(queinclui
o tempodispensadoparatais serviços,aindaquenãote-
nhamsidoprestados),alémdasupressãodoCódigoPenal
dosartigosquetratam dofavorecimentodessaatividade,
dascasasdeprostituiçãoedotráficodemulheres.

Gabeiraargumenta que a prostituição, atividade
própria à civilização,nunca deixou de existir, embora
tenha sido estigmatizada e reprimida, inclusive com
violência. Sua descriminalizaçãoseria uma maneira
de admitir a realidade,tornar possívelque os servi-
ços prestadossejampagose reduziros malefíciosque
acarretama marginalização.

Embora,semdúvida,o projetotraga umadiscussão
importantee atual,elesofrede limitaçõespor nãolevar
emcontacertosaspectosrelativosaosdireitosdaspros-
titutas. Ademais,tal comoestá,correo riscode reforçar
aindamaisa indústriada prostituição,transformandoas
prostitutasem refénsdosempresários,osgrandesbene-
ficiadoseconomicamente.Haveria,também,o perigode
estimularcriançaseadolescentesaessaprática.

NOVOSMERCADOS
O campo de atuaçãonão cessade expandir: nos
meiosdecomunicação,é cadavez maior o número
de propostasde "serviçospersonalizados",sejapor
meiodeanúnciosemjomais e/ou revistas(de forma
explícita ou velada), na televisão, por telefone ou
mensagens de textos enviadas a celulares. Na inter-
net, onde (quase) todas as fantasias sexuais podem
ser realizadas mediante pagamento que varia segun-
do a extravagânciada demanda,surgiu a prostitui-
ção virtual: sexo vendido por meio de imagens foto-
gráfIcas, filmes e mesmo "ao vivo", por webcam.
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PROFISSIONALDO SEXOé abordadana rua por cliente

Ainda que exista relativo consensoquanto à ne-
cessidadede descriminalizara atividade,o projeto ne-
cessitademodificações,paracontemplar,entre outros,
direitos previdenciários,à assistênciamédicae à edu-
caçãodasprostitutas.

Em paralelo, cresce o número de agências de en-
contros e de garotas de programa que adotam nomes
politicamente corretos como call ou scort girls. Nesse
mercado em franco desenvolvimento, circulam ga-
rotas de todas as classes sociais, algumas com for-
mação universitária e falando mais de um idioma.
Para uma boa profIssional, convidada a acompanhar
executivos e empresários em festas e recepções, é
fundamental que nada a identifIque como prostituta.
Já para a que se prostitui na rua, a "mulher de vida
fácil", os critérios são completamente diferentes. Em
vez de manter sua atividade em segredo, ela tem de

..



VIDA DUPLA:vem crescendoo número

de universitárias que freqüentam casas
de prostituição ou fazem programas
como acompanhantes de executivos

deixar claro quem é e o que faz para
ser identifIcada.

A grande diferença entre as
prostitutas de luxo e as do baixo
meretricio, porém, não se localiza
nos elementos externos (formação
intelectual, beleza etc.), e sim em
suas posições subjetivas, nas rela-
ções que cada uma estabelece com o
que faz e como percebe a si mesma.
As scort girls, por pertencerem, na
grande maioria das vezes, ao mesmo
universo social que seus clientes, es-
tabelecem com a prostituição uma
relação bem diferente da prostituta do baixo meretrí-
cio, muitas vezes nem cumprimentada na rua.

Fato curioso: a prostituição se adapta às novas
demandas do mercado, a despeito das mudanças de
costumes e da chamada revolução sexual, que, ar-
gumenta-se, teria reduzido os tabus sexuais. Então,
por que os homens de hoje, mesmo vivendo uma

GIGOLÔAMERICANO: Julian (RichardGere)é um dos

acompanhantesmaisbem pagosde BeverlyHills até que se
envolvecom uma cliente,em filme de PaulSchrader(1980)

I

situação afetivo-sexual satisfatória com uma par-
ceira fIxa, ainda procuram prostitutas? Que tipo de
fantasia buscam viver com elas? Isso também acon-

tece com os jovens, que, graças à liberação sexual,
podem iniciar a vida sexual com colegas ou namo-
radas e, apesar disso, continuam a buscar "profIs-
sionais do sexo" para a iniciação sexual.

É claro que não se pode dar uma resposta única
e defmitiva sobre o lugar que a prostituta ocupa na
economia psíquica dos prazeres da cultura ociden-
tal. Porém, justamente por ela estar à margem da
sociedade, encarna a possibilidade de uma sexuali-
dade sem entraves, uma liberação sexual.

O sistema de valores que sustenta a família bur-
guesa determina a moral sexual vigente. Historica-
mente, na construção dessa moral, a mulher foi "des-
sexualizada", fazendo emergir a fIgura da "rainha do
lar".Para que a "moça de bem" se mantivesse virgem
até o momento de entregar-se a um só homem, ela
deveria aprender a conter seus desejos e a evitar os
prazeres carnais e mundanos. Ora, o espaço da pros-
tituição no imaginário social, na forma de locais de
prazeres sem limites, foram opostos ao lar, lugar de
procriação. Os dois espaços são inconciliáveis; quem
freqüenta um não pode ser visto no outro. Ao mesmo
tempo, ambos se atraem, pois, enquanto a prostitu-
ta muitas vezes sonha em mudar de vida, casar-se e
tomar-se respeitada dona de casa, sua liberdade se-
xual não deixa indiferente a esposa que, não raro,
imagina a sexualidade da prostituta com as fantasias
sexuais em geral a ela interditadas.
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o CLIENTE DA PROSTITUTA

Pesquisadoresdivergemquantoàs fantasiasquelevamhomensa pagarpor sexo
Segundoalguns pesquisadoresalemães,o cliente

comumde prostitutas quer maisdo que coito e fela-
ção - na verdade,ele buscaproximidade,compreen-
são, realização.O trabalho da psicóloga americana
Janet Lever,da UniversidadeYale, em New Haven,
publicadoem 2000,vai na mesmadireção.Eladesco-
briu que compradoresde sexo - apesarde pagarem
apenaspor um serviço impessoal- freqüentemente
fazem perguntasindiscretasantes e depoisdo sexo:
"Deondevocêé?","Laraé seu nomeverdadeiro?".

Essasperguntas pessoais,porém, são considera-
das incômodaspelas prostitutas. Muitas sofrem de
síndrome de Burnout (desencadeadapor stress de
trabalho), porque sua rotina profissionalse asseme-
lha a umamontanha-russapsíquica.Porum lado,elas
precisamse fechar emocionalmentepara conseguir
vendera relaçãosexualcomo produto; por outro, os DESEJODEINTIMIDADEpodeestarportrásdosencontros

UM NEGÓCIODEHOMENS te a questões financeiras é um argumento redutor,
Eis as dificuldades subjetivas para extinguir ou além de misógino, pois nega,mais uma vez, o di-
legalizar a prostituição: erradicá-Ia traria pro- reito à mulher de escolher livremente como quer
blemas, pois tal prática funciona como válvula viver-sua sexualidade,ou seja,posi<;ionar-secomo
de escapeaos limites impostos pela moral sexual sujeito des~antee histórico, fazendo da prostitui-
ocidental; oficializá-Ia seria igualmente compli- ção uma escolha como qualquer outra.
cado, porque corresponderia a reconhecer a falên- Se não existe um motivo único do porquê os
cia e a hipocrisia da moral vigente. homens procuram prostitutas, são insatisfatórias as

Se, por um lado, a prostituição traz a marca de tentativas de explicar a razão que leva as mulheres
um estigma relacionado a comportamentos e práti- a optar pela prostituição: rivalidade com os homens,
cas sexuais marginais, por outro, é justamente des- reconhecimento narcisico, conflitos infantis mal re-
sa marginalidadeque ela tira sua força.O território solvidos, predisposiçõesperversas,abandono pelo
de prazeres ilegítimos, que conta com a cumplici- marido, dificuldade de criar os filhos etc.
dade entre aqueles que o freqüentam, permite ao A profIssional do sexo não existe sem o c1ien-
homem viver fantasias sexuais inconfessáveis, sem te. Entre eles há um movimento mútuo e com-
se sentir ameaçado em sua identidade social. Além plementar de oferta e demanda: é por existirem,
disso, os eventuais e inevitáveis fracassos sexuais de ambos os lados, desejos em busca de satisfa-
são igualmente preservados nesse espaço. Existem ção e promessa de satisfazê-Ios que a prostituição
também aqueles para quem pagar representa uma sempre existiu e continuará existindo, mesmo nos
forma de afIrmação de poder, virilidade (em parti- lugares em que sua prática seja oficialmente proi-
cular quando a performance sexual deixa a dese- bida. Todos os elementos presentes na construção
jar), uma maneira de compensar uma insegurança do universo erótico da prostituição (local, formas
ou frustrações afetivo-sexuais etc. Mas, por certo, de sedução, promessas, confidências, preço, ade-
existem pessoas que sentem prazer nesse modo de reços, vestimentas, fetiches etc.) se misturam, de
viver a sexualidade sem maiores problemas. maneira que é impossível saber quem está reali-

Evidentemente,não se pode negar que, no Bra- 7 zando a fantasia de quem, embora, objetivamente,
sil, a misé:riaseja um dos maiores fatores que levam , os papéis estejam bem defmidos.
as mulheres à prostituição. Entretanto, atribuir a A prostituição sempre foi um negócio dos ho-
entrada e a pe-rmanência nessa prática unicamen~ mens e do Estado, os quais mantiveram o contro-
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clientes esperam delas atenção e receptividade. Nessa
interação estaria, segundo Lever, a verdadeira ultrapas-
sagem de limites pelo cliente.

Essa imagem do cliente de prostitutas como uma
pessoa normal para quem ela é uma espécie de tera-
peuta sexual é compartilhada por pouquíssimos pesqui-
sadores anglo-americanos. A socióloga Julia O'Connel
Davidson, da Universidade Britânica de Nottingham,

por exemplo, acha problemático apresentar o cliente de
prostitutas como alguém que precisa comprar sexo para
assim curar os próprios problemas psíquicos ou sexuais.
Na verdade, diz ela, vários compradores de sexo querem
vingar-se das mulheres ou controlá-Ias, mesmo que de-
clarem algo diferente.

Para O'Connell Davidson, de orientação psicanalitica,
quando um homem paga uma mulher,ele se liberada obriga-
ção de tratá-Ia como ser humano. O desejo do cliente se deve
então ao fato de ele não precisar se preocupar com a psique

le da situação geradora de recursos econômicos à
custa da exploração das mulheres, seja na figura
do proxeneta, nas taxas, leis ou extorsões que as
prostitutas são obrigadas a se submeter. Junta-'
mente com a violência conjugal, o estupro e outras I
tantas fOJ;masde dominação masculina, a prosti-
tuição constitui mais uma manifestação da culturil

1

SERViÇOSpersonalizadosde sexosãoveiculados por
meio de novas tecnologias como internet e celulares,um

mercadoem expansãoque se apóia em fantasias sexuais

'='".,.=--=-:-- 1- SCO·

>. ..
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da prostituta;éa impotênciadamulherqueo "atrai':
Extremamente problemáticas são as chamadas

ofertas especiaisde sexo.Trata-sede clubes de nu-
dismo que atraem seusclientes com ofertas de pa-
cotes "tudo incluído': Em alguns clubes,os serviços
sexuais são oferecidos at.é mesmo com preços de
happy hour.A internet também questionaa imagem
românticado cliente de prostitutas: no anonimatoda
rede,elestendema semanifestardeforma totalmen-
te diferente do que no educadotête-à-tête com um
cientista ou pesquisador.Na web, eles designamas
mulherescomo"material", relata o sociólogoalemão
Udo Gerheim.Outros descrevemfantasias explicitas
de submissãohumilhantese misóginas.

PorNikolasWesterhoff,doutorempsicologiaejornalista
científico. - Traduçãode RenataDiasMundt (versãoresu-
midado artigo "Na cabeçado cliente de prostitutas", revista

GehirnEtGeist,junho de 2008)

machista, pois, em certa medida, a sexualidade f~-
minina continua sendo gerenciada pelos homens.
Além disso, a sociedade que determina fiscaliza-
ções, sanções e punições às atividades de prostitui-

(9ção em nome da moralidade e dos bons costumes G
é a mesma que cria subterfúgios para manter esses
serviços ativos e disponíveis quando a ocasião, e/ou
a necessidade, se apresentar.

Seja como for, refletir sobre a prostituição é apro-_
fundar.o debate sobre as relações entre homens e mu-'
lheres, o que não pode ser feito sem levar ~m conta
as questões ligadas à posição subjetiva da -mulher ri;!
sociedade, em particular a da prostituta, e à hegemo-'
nia do discursõmasc:ulinodominante. nec
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psicanalista,professoradjunto 111do Departamentode Psicologia
da PUC-MG,doutor em psicopatologiafundamentale psicanálise
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Q
ualquer abordagem sobre a masturbação,
ou a sexualidade em geral, encontra um
inarredável divisor de águas - a teoria
freudiana. Há um antes e um depois de

Freud, que transformou a prática sexual solitária,
até então vista como terrível aberração e geradora
da corrupção dos corpos e da sociedade, em uma
manifestação inevitável da sexualidade infantil, de-
rivando toda sua importância do contexto incestuo-
so edipiano na qual se inscreve.

No que se refere ao antes de Freud, vale acom-
panhar o aprofundado panorama histórico sobre
a masturbação feito por Thomas Laqueur em seu
livro Solitary sex: a cultural history of mastur-
bation (Sexo solitário: uma história cultural da
masturbação), de 2003. Nele, o historiador ame-
ricano, da Universidade de Berkeley, Califórnia,
traz novas informações e estabelece interessantes
hipóteses sobre aquilo que o fIlósofo francês Mi-

ria de Onan. Ao desperdiçar sua semente (esperma)
na terra, Onan despertou o ódio do Criador, que o
fuiminou com um raio. Embora o "onanismo" tenha

se tomado sinônimo de masturbação, estudiosos do
Talmude acreditam que o pecado de Onan não teria
sido a masturbação, e sim o coitus interruptus, a
recusa em procriar.

Diferentemente dos rabinos, os teólogos medie-
vais do cristianismo consideravam a masturbação
um pecado em si, embora não lhe concedessem
grande importância. Na vida confmada dos mostei-
ros, a preocupação maior era com a sodomia e não
com a masturbação. Fora dos claustros, a atenção
dos padres se voltava para o incesto, a bestialidade,
a fomicação e o adultério. Seguindo os preceitos do
cristianismo - que não priorizava o princípio rabí-
nico de procriar; ao contrário, celebrava a vida ce-
libatária e a castídade monástica -, a argumentação
de Santo Agostinho sobre Onan se deslocou da obri-

ORVALHO DIABÓLICO (1832), de Eugene Le Poitevin: o desperdício do sêmen já foi visto como o mal da masturbação

chel Foucault (1926-1984) chamou de "a guerra
contra o onanismo, que durou quase dois sécu-
los no Ocidente". Tal guerra é um bom exemplo
da loucura humana travestída de conhecimento
científico, no caso, o saber médico.

Diz Laqueur que, na Grécia antiga e em Roma, a
masturbação teria sido objeto de ridicularias e brin-
cadeíras, como se vê nas comédias de Aristófanes (c.
447-385 a.c.), embora não lhe fosse dada qualquer
signifIcação especial. Já no judaísmo mais antigo, é
mencionada apenas indiretamente no livro do Gê-
nesis, Antígo Testamento, nos comentários à histó-

gação de gerar fIlhos para um tema mais vasto, o
dos deveres morais de ajudar os necessítados. Não é
que os teólogos cristãos permitissem a masturbação,
apenas não a censuravam com grande severidade,
pois era a própria sexualidade que deveria ser com-
batida e não as práticas sexuais não reprodutivas.

A Reforma não trouxe grandes novidades à con-
cepção da masturbação. A idéia que os protestantes
tinham dela os aproximava mais dos rabinos que dos
padres católicos. Seu caráter pecaminoso residia na re-
cusa à procriação, no desperdíciodo sêmen. Osprotes-
tantes censuravam os católicos por darem primazia ao
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A "DOENÇA" MASTURBAÇÃO

Paraalgunspsiquiatras,apráticaestaria
na origemdemalesfísicosementais

Háaproximadamente200anos,a masturbaçãoera
vistaporalgunspaisdapsiquiatria,entreelesBenjamin
Rush(1745-1813),nosEstadosUnidos,e HenryMau-
dsley(1835-1918),naInglaterra,comoumadasprinci-
paiscausasdedoençaspsíquicase deficiênciasfísicas.
Eraprecisoapenasperguntaraospacientesseelesse
masturbavam,e logoa raizdo maleraidentificada.

Paraa Igreja,a masturbaçãoera pecado.Asso-
ciadaa essadoutrina,a necessidadenaturaldeauto-

satisfação,freqüentesobretudodurantea puberdade,
causavamedocoletivo e sentimentosde culpa nos
adolescentes.Quemse masturbavarecorrentemente
em idademaisavançadaeraconsideradoincurável.

CINTOdecastidadeimpediacontato comgenitais

Porfalta deoutrosmétodosdetratamento,procu-
rava-sedescobriro "mal"o maiscedopossívele impe-
di-Io.Paiseramorientadosaprenderasmãosdosfilhos
nacamaouvesti-Ioscomluvassemdedos.Bandagens
e cintosdecastidadetambémdeviamimpedira mani-
pulaçãodosprópriosórgãossexuais.Quandonadadisso
adiantava,eramrecomendadasintervençõescirúrgicas,
comoo usodeumanelmetálicoparaimpediraereção
(infibulação)oua extirpaçãodoclitóris.

Até os anos 80, ainda se podia ler ocasional-
menteem manuaisde medicinaque a masturbação
era uma forma de sexualidadeimpura e, na idade
adulta, até mesmopatológica.

PorPeter Fiedler,psicólogo,sexólogoe professorde psico-
logiaclínicae psicoterapiada Universidadede Heidelberg,
Alemanha. - TraduçãodeRenataDiasMundt
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celibato e à abstinência sexual, desvalorizando o ca-
samento. A seu ver, ao criarem mosteiros e conventos,
os católicosterminavam por incentivar a masturbação.
Na Renascença, a preocupação com a procriação, de-
fendida por rabinos e protestantes, foi abandonada e
retomou-se a ligação da masturbação com a concupis-
cência, tal como viam os padres católicos.

PRÁTICA CONTROLADA
Uma mudança radical aconteceu meio século depois,
sem que a masturbação tivesse adquirido o estatuto de
pecado maior ou o crime de desperdíciode sêmen rece-
bido renovado agravamento. A medicina se apropriou
dela, tornando-a doença gravissima, capaz de colocar
em risco não só o individuo, mas toda a sociedade.

Diz Laqueur: "A masturbação moderna pode ser
datada com uma precisão rara na história da cultura.
Deve ter sido por volta de 1712, com a publicação
de um pequeno livro que tinha um longo e curioso
título, aqui reproduzido tal como originalmente gra-
fado - Onania ou o temve1 pecaao aa autop01uçào,
e tod(\s S11(\S(\SS11st(\dOTaS~o1\-seqiiê1\-dos,~o1\-siderü-
das em ambos os SEXOS, com aconselhamento es-

piritual efísico para aqueles que já incidiram nessa
prática abominável, e oportuno conselho para a ju-
ventude da nação de ambos os SEXOS".

Ele identifIca o autor desse livreto anônimo como

10hn Marten, um charlatão que publicara anterior-
mente outros trabalhos, nos quais a pornografIa mal
se escondia atrás de assuntos supostamente médicos.
Em Onania, após as descrições das doenças terríveis
decorrentes da masturbação, Marten anunciava sua
cura - os remédios que vendia com o livreto. Este
teve extraordinário sucesso de vendas na Inglaterra e
logo foi publicado em outras capitais européias. Em
1724 foi editado nos Estados Unidos e em 1752 já
estava na 17i edição, algo espantoso para a época.

Em 1760, Samuel Auguste David Tissot (1728-
1797), um dos médicos mais prestigiados da França,
depois de desqualifIcar o livro de Marten, apropriou-
se de seu título e de sua idéia central e deu-lhe nova
versão, revestida de linguagem médica protocolar,
publicando-ocomoL'Onanismeou dissertationphy-
sique sur les maladies produit par Ia masturbation
(O onanismo ou dissertação física sobre os males
produzidos pela masturbação). O livro teve grande
repercussão na Europa e não demorou muito para
que médicos de toda parte passassem a atribuir uma
lista inesgotável de doenças ao sexo solitário.

Mas como explicar que uma falsifIcação tão gros-
seira tenha tido tamanho acolhimento? Em parte,



ESCÂNDALO:o expressionistaalemão EgonSchiele
(1890-1918) exploroua sexualidadeem nusfemininose auto-
retratosprovocantescomoeste,delese masturbando(1911)

diz Laqueur, por um esperto truque de vendas criado
por Marten: esgotada a primeira edição, as seguintes
- e houve muitas - traziam cartas picantes de lei-
tores que confessavam seus hábitos masturbatórios
e testemunhavam a cura com os remédios tomados.

Dessa maneira, comprava-se material pornográfIco
escondido sob o sisudo manto da medicina. Tal ex-

plicação, porém, é insufIciente para justifIcar como
o "onanismo" passou a interessar os enciclopedistas
e um médico como Tissot, tornando-se um tema in-
contornável na cultura.

Paradoxalmente, o Iluminismo - com sua luta

contra a superstição, seu culto à Razão e sua to-
lerante aceitação da sexualidade humana - pode
ter sido o responsável pela extraordinária mudança
na concepção da masturbação, segundo Laqueur,
transformando-a de prática comum e anódina em
monstro temido, terrível fonte de muitas doenças
físicas e corrupção moral. Ao provocar o declínio
da autoridade eclesiástica, o Iluminismo promoveu
a ascensão secular da autoridade médica. Com isso,
retirou a masturbação do âmbito do moralismo re-
ligioso e a fez ingressar no campo da medicina. Por
certo se pensava - equivocadamente - que dessa
forma "científIca" ela estaria a salvo dos desvios

próprios da ignorância e do dogmatismo.
Três aspectos da masturbação levantavam sus-

peitas e oposição por parte daqueles que defendiam
os valores iluministas. Em primeiro lugar, trata-se
de uma prática solitária, enquanto as outras formas
de sexualidade são tranqüilizadoramente sociais.
Em segundo, o encontro sexual masturbatório não
se dá com uma pessoa de carne e osso, mas decorre
de uma fantasia, o que, diziam os médicos, provoca-
va um "falso prazer': E, em terceiro lugar, o que era
mais grave, ao contrário de outros apetites, o desejo
masturbatório nunca se sacia plenamente, o que, se-
gundo eles, poderia levar a excessos intoleráveis.

Vista, portanto, como indutora de um prazer não
socializado, não produtivo (reprodutivo), alimentado
pelos incontroláveis vagares de uma mente dispersi-
va, a masturbação se tornou uma ameaça ao próprio
sujeito e à sociedade, pois poderia perverter todas as
novas conquistas referentes à independência social,
psicológica e moral, tão duramente conseguidas
pelo Iluminismo. Por esse motivo, como mostra La-
queur com grande detalhe e em uma argumentação
que o aproxima de Foucault, o projeto liberador do
Iluminismo se transformou contraditoriamente em

um programa de vigilância e tentativa de controle
daquilo que até então tinha sido o mais secreto, pri-
vado e aparentemente inofensivo dos atos sexuais - a
masturbação. Para tanto, passou a policiar a imagi-
nação, o desejo e as expressões da individualidade
que ele mesmo acabava de promover.

LÓGICA DO MERCADO
OSriscos do sexo solitário se misturaram com duas

das mais importantes inovações da modernidade:
a implantação dos mercados fmanceiro e editorial,
ainda de acordo com Laqueur. Onania foi publicado
no momento da primeira crise fmanceira no merca-
do de ações e da fundação do Banco da Inglaterra.
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A SEXUALIDADEINFANTil.segundo
Freud,semanifestademodouniversal

no auto-erotismoe na masturbação,
queseintensificaentre3 e4 anos

Como explica Stephen Greenblatt,
da Universidade Harvard, a "mas-
turbação passa a ser vista como
o vicio de uma sociedade civil
não religiosa, na qual a cultura
de mercado faz com que as tradi-
cionais barreiras contra a luxúria

cedam espaço para justifIcativas
filosóficas que defendem o exces-
so. Filósofos e economistas como
Adam Smith (1723-1790), Da-
vid Hume (1771-1776) e Bemard
Mandeville (1670-1733) aponta-
vam as maravilhosas condições
auto-reguladoras do mercado,
no qual atos individuais de auto-
indulgência e ambição se trans-
formavam em bens comuns. A

masturbação poderia parecer uma
representação lógica do mercado:
afinal, o impulso potencialmente
ilimitado para gratificar o dese-
jo é o motor que alimenta todo
o imenso empreendimento eco-
nômico". Porém, ao contrário do
mercado e de suas forças auto-re-
guladoras, nada poderia regular a
masturbação e seu prazer insaciá-

ROMANCES SOB SUSPEITA

Coma criaçãodeespaçosprivados,a leiturasolitáriapassoua servistacomreservas
No século XVII, o hábito da leitura se expandia

em função da enxurrada de livros produzidos pelo
ainda incipiente mercadoeditorial e pelacriaçãode
novosespaçosdomésticosnos quais as pessoaspo-
diam gozar de alguma privacidadee ficar sozinhas.
A masturbaçãoficou assimassociadaà leitura pri-
vada e solitária e esta passoua ser consideradaa
indutora da primeira.

O romance,gênero literário que surgia na épo-
ca, se adequava perfeitamente a essesespaçosde
prática da leitura solitária. Comodisse ironicamen-
te Jean-JacquesRousseau(1717-1778), certos ro-
manceseram escritos especificamentepara serem
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lidos com uma única mão...Masnão só a pornogra-
fia aproximava a masturbaçãodo romance.Temia-
se qualquer leitura em um ambiente reservado e
silencioso,sob a alegaçãode que poderiadespertar
a imaginação,que rapidamente levaria aos descon-
troles do vício solitário.

Além do mais,a masturbaçãoera umvício demo-
crático. Seu poder destrutivo estava ao alcance,de
servose- senhores,e, o que era pior, disponíveltam"
bém às mulheres.Elas,com a emotividadeà flor d.a

pele,a rica'imaginação.a irracionalidade.estavam,é
claro, muito maisexpostasaosperigosdasexcitações
sexuaisprovocadaspelosromances.
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vel. Daí o medo que ela inspirava e as rigorosas
medidas implantadas para controlá-Ia.

Se a implantação do mercado financeiro foi a
primeira inovação moderna concomitante ao terror
à masturbação, a segunda foi a leitura solitária (ver
quadro abaixo).

No começo do século XX, começaram a se dissi-
par os terríveis nevoeiros que ligavam a masturbação
à morte e à loucura e tinham gerado uma cultura de
vigilância e controle. A descoberta da real etiologia
de uma série de doenças atribuídas à masturbação
- como as venéreas, a epilepsia e a tuberculose - foi
decisiva para tanto. Apesar de elementos daquela an-
tiga forma de ver a masturbação ainda serem percep-
tíveis nos dias de hoje, acabou o terror imposto a to-
dos e por tantos anos pela medicina. Laqueur atribui
essa mudança em grande parte ao trabalho de Freud
e a uma subseqüente sexologia liberal.

SEXUALIDADEINFANTil
Freud aborda a masturbação em vários textos. Logo
abandona a visão convencional de sua época e inse-
re a prática em sua revolucionária construção teórica,
na qual a sexualidade tem papel central. No caso do
"Homem dos Ratos", descrito em Notas sobre um caso
de neurose obsessiva(1909),estabelece- emlongoco-
mentário - o que parece ser o essencial de sua visão
sobre a masturbação. Ali ele parte de uma observação
clínica: os pacienteshabitualmenteatribuema essa
prática na adolescência a causa de seus padecimentos,
coísa que os médicos, em geral, rejeitam, por saberem
que todos - normais e neuróticos - passam por uma
fase masturbatória nesse periodo. Para Freud, porém,

A LEITORADEROMANCE(1853),obra de Antoine Wiertz

os pacientes estão parcialmente corretos e necessitam
ser interpretados, pois a masturbação da adolescência
é apenas a revivescência da infantil. Diz ele:

"A masturbação infantil atinge uma espécie de
clímax, via de regra, entre as idades de três a quatro
ou cincoanos; e constituia maisevidenteexpressão
da constituição sexual de uma criança, na qual se
deve buscar a etiologia das neuroses subseqüentes.
Logo, sob esse disfarce, os pacientes ficam atribuin-
do a culpa por suas doenças à sua sexualidade in-
fantil, e têm toda razão de fazê-Io. Por outro lado,
o problema da masturbação toma-se insolúvel se
tentarmos tratá-Io como uma unidade clínica e es-
quecermos que pode representar a descarga de toda
variedade de componente sexual e de toda espécie
de fantasia às quais tais componentes possam dar
origem. Os efeitos pr~udiciais da masturbação são
autônomos - ou seja, determinados por sua própria
natureza - apenas em um bem pequeno grau. São,
em sua essência, meramente parte e parcela da sig-
nificação patogênica da vida sexual, como um todo,
do indivíduo. O fato de muitas pessoas poderem to-
lerar a masturbação - ou seja, determinada porção
deste ato - sem prejuízo mostra apenas que a sua
constituição sexual e o curso da evolução de sua
vida sexual foram de tal forma a permitir-Ihes exer-
cer a função sexual dentro dos limites daquilo que é
culturalmente permissível; ao passo que outras pes-
soas, de vez que sua constituição sexual foi menos
favorável, ou perturbado o seu desenvolvimento,
caem doentes em conseqüência de sua sexualidade
- isto é, elas não conseguem alcançar a necessária
supressão ou sublimação de seus componentes se-
xuais sem recorrerem a inibições ou substituições".

Em resumo, para Freud, a masturbação é uma
das manifestações universais da sexualidade infan-
til e seus eventuais aspectos prejudiciais não de-
correm propriamente dela, e sim do contexto mais
amplo da vida sexual, ou seja, dos turbilhões ine-
vitáveis da castração e do complexo de Édipo, que
dão conformidade a nossa constituição como sujei-
tos e, conseqüentemente,a nossa identidadesexual.
São esses os conflitos inconscientes que produzem
as fantasias que alimentam não só a masturbação,
como também a vida psíquica em geral. Assim, a
questão não é, como se dizia nos últimos dois sé-
culos, combater a masturbação e as fantasias que a
geraram, mas analisar os conflitos geradores de tais
fantasias, das inibições e dos sintomas.

A masturbação deveria ser abandonada na vida
adulta, segundo Freud, à medida que o sujeito tran-

ESPECIAL! 69



PRAZERÀ VISTA: apesarda liberalização dos costumes
e da sexualidade, como atesta a vitrine de vibradores,

a masturbação ainda é objeto de vergonha para muitos

sitasse plenamente do auto-erotismo e do narcisismo
para as relações objetais amorosas. Para ele, a prática
do sexo solitário seria uma persistência do erotismo
infantil ligado ao complexo de Édipo, o que a deixa-
ria irremediavelmente tingida pela culpa.

Na ocasião de um debate específIco sobre o as-
sunto, Freud se aproximou da posição de Wilhelm
Stekel (1868-1940), psicanalista austríaco que defen-
dia a masturbação como um recurso legítimo, não
necessariamente regressivo, e chegou a afIrmar que
ela possibilitaria "desenvolvimentos e sublimações
sexuais na fantasia" que, apesar de serem "conci-
liações prejudiciais", tomariam "inofensivas graves
inclinações perversas" e preveniriam "as piores con-
seqüências da abstinência".

(J

ENTRE O PÚBLICO E O PRIVADO

Apesar do indiscutível impacto social trazido pela psi-
canálise, das informações objetivas sobre anatomia e
fIsiologiados processos sexuais pedagogicamente ofe-
recidas às novas gerações,parece não ser possívelver a
sexualidade de forma objetiva.Por sua ligação intrinse-
ca com os processospsíquicos inconscientes,ela estará
sempre envolta por um manto de fantasias, nas quais o
erotismo se confunde com culpas,medos,angústias.
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ELEMENTOSAUTO-ERÓTICOSintegram obrasde artistas

de vanguarda, como as de Annie Sprinkle,estrela pornô e
sexóloga,auto-representada em A prostituta neo-sagrada



No depois de Freud, a masturbação está longe de
ser uma prática assumida abertamente; permanece
como algo profundamente privado e objeto de ver-
gonha para grande parte dos adolescentese adultos.
Por outro lado, as feministas, rebelando-se contra as

opiniões freudianas sobre a sexualidade feminina,
fIzeram da masturbação clitoridiana uma bandeira
de seu movimento. Artistas de vanguarda do Pri-
meiro Mundo, como Lynda Benglis, Annie Sprinkle
eVito Acconci, aproveitaram-se do aspecto trans-
gressivo que a masturbação ainda hoje tem como
importante elemento em suas obras.

Mais recentemente,a prática do sexo solitário tem
tido renovado interesse, em função da internet, que
tomou obsoletastodas asmedidas legais com as quais
os Estadostentavam controlar a produção, divulgação
e comercialização da pornografIa. Sendoum dos prin-
cipais ob1etivos da pornografla provo<:ara exdtação
sexual, a internet, ao divulgá-Ia livremente e ao criar
a possibilidade do sexo virtual com seus chats, faz

com que a masturbação ganhe novo relevo. Com tudo

isso, a internet tem quebrado idéias preconcebidas que
atribuiam à pornografIa conseqüências assustadoras,
como a incitação ao crime e à violência sexual.

Será que os mesmos fantasmas que faziam com

que, antes, a masturbação fosse vista como peri-
gosa ameaça individual e social ressurgem no que
diz respeito à pornografia? O fato é que, de acordo

com dados colhidos em agosto de 2008, quando

1

ON-UNE:com a larga divulgação da

pornografiana internet,o sexosolitário
voltaà cenacom renovadointeresse,agora
associadoaoestímuloeexcitaçãovirtuais

digitamos pornography em um
busca~or como o Google, en-
contramos cerca de 28.000.000
(vinte e oito milhões) de indi-
cações de sites, e, para porn,
234.000.000 (duzentos e trinta e
quatro milhões). Números seme-
lhantes se encontram ao digitar
masturbation - 45.800.000(qua-
renta e cinco milhões e oitocen-

tos mil). Nos sites ligados à mas-
turbação, tem-se de tudo, desde
sua mais aberta defesa, com ex-

... plícitos manuais de instrução,
até os que pregam a castidade e
apresentam, como no passado, a

masturbação como um vicio perigoso.
Um acontecimento público mostra como a mas-

turbação continua sendo objeto de grande repressão
e hipocrisia social. Em 1994, Jocelyn Elder, que ocu-
pava o posto de surgeon general (algo como ministro
da Saúde, no Brasil) na gestão Clinton, foi destituida
de seu cargo no dia seguinte a uma entrevista na tele-
visão, na qual disse que a masturbação "faz parte da
sexualidade humana e é parte de algo que talvez pu-
desse ser ensinado". Em uma coletiva à imprensa em
Miami, Clinton declarou que as opiniões de Jocelyn
Elder sobre o assunto revelavam "diferenças com a
política administrativa e minhas próprias convicções".
Seguramente algumas dessas suas "convicções" fica-
ram expostas no episódio Monica Lewinsky... ne<

o AUTOR SÉRGIO TELLES é psicanalista eescritor, autor de Frag-

mentos clínicos depsicanó);se\Casado ?slco\ogojEdUFSCar,2004), O
psicanalista vai aa cinema (Casado Psicólogo/EdUFSCar,2005) e Visi-

ta as casasde Freude outras viogens (Casado Psicólogo,2006).
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Contribuiçõesa um debate sobrea masturbação (1914).
S.Freud,em Obrascompletos,Imago,1969,vol. 12.
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M. Foucault.Graal,1988.

The masturbation guide.
www.afraidtoask.com/masturbate/History.htm.
Solitary sex: a cultural history of masturbation.
T.Laqueur.ZoneBooks,2003.
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o século xn, um obscuro clérigo francês da
corte de Troyes, conhecido como André o
Capelão, lançou-se à tarefa de escrever um
tratado sobre a arte de amar. Seu modelo era

A arte de amar, de Ovídio, que, introduzida na época
por meio da tradução de Chrétien de Troyes, encantava

os iniciados na erótica cortês, tão afeitos às codifIcações
dos procedimentos amorosos. Embora não superando o
clássico latino, como pretendia o autor, seu De amore tor-
nou-se referência fundamental tanto para seus contem-

porâneos como para as gerações seguintes, cada vez mais
ávidas por conhecer os segredos do "sapienter amare".

Se esse livro é hoje considerado um dos primeiros
tratados eróticos do Ocidente é porque teve o mérito de
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antecipar uma série de teorias, a cujo florescimento os
séculos posteriores assistiriam. Dessas teorias, a mais im-
portante talvez seja aquela que vai buscar os fundamen-
tos da erótica na imaginação: logo no primeiro capítulo,
André o Capelão defrne o amor como "immoderata co-

gitatio", isto é, meditação excessiva inspirada pela visão

de um ser sedutor. Com essa fórmula, o autor inaugura
aquela que poderia ser a máxima do erotismo ocidental,
pelo menos desde a Idade Média: "Amo, logo penso':

Ou melhor, "Amo, logo escrevo", já que as afinidades
entre amor e literatura repousam em grande parte nesse
pressuposto da imaginação criadora. Dante (1265-1321),
escrevendo sua obra sob o impacto da visão iluminada de
Beatriz, é por certo o exemplo mais belo e bem-acabado



dessa teoria. Podemos revisitá-Ia também em Stendhal

(1783-1842), grande apaixonado e teórico das paixões,
que insistia na tese de que "o amor é um prazer da imagi-
nação': A atitude meditativa, todavia, não se circunscreve
aos amores impossíveis, como se poderia supor a partir

desses exemplos do poeta italiano e do romancista fran-
cês. Vamos encontrá-Ia igualmente em um autor mais
mundano como ia Rochefoucauld (1613-1680), cuja cé-
lebre suspeita de que muita gente não teria amado se
não tivesse lido livros de amor é bastante conhecida. Ou,

ainda, em um escritor pouco afeito a paixões platônicas
como o Marquês de Sade (1740-1814), que afmna por

meio de um de seus personagens mais lascivos: "Toda a
felicidade do homem está na imaginação':

PROIBIDO de escrever histórias

libertinas, Sade (Geoffrey Rush) o faz

na própria roupa com sangue, na
versão cinematográfica de Phillip
Kaufman, Contos proibidos do
Marquês de Sade (2000). Ao lado,
gravura da edição alemã de sua
História deJuliette (1797-1801)

IMAGINÁRIOLICENCIOSO

Para quem deseja explorar o
domínio da fabulação sexual,

a literatura erótica é um ines-

gotável celeiro. Sabemos que,
de Platão a Bataille, passando

por Sade, Freud e tantos outros, o
erotismo tem sido concebido como

a capacidade humana de prolongar
a intensidade do desejo. Ora, se a fan-

tasia é o combustível de toda fICção, buscar
a particularidade da imaginação erótica significa
reconhecer as formas desse poder de multiplicar
as imagens do desejo, submetendo-as a um jogo
interminável de espelhos que transformam, defor-
mam ou ampliam tudo o que neles se reflete. Ver-
tigem, excesso ou desmedida - não importa que
nome se dê a tal capacidade,esseé por excelência
o traço que distingue o imaginário licencioso.

A história de tal excesso é contada pelo con-
junto de obras que compõem a erótica, nesse caso
literária, de cada país. O fato de muitas vezes depa-
rarmos com grande número de escritores anônimos
ou desconhecidos não nos impede de reconhecer
nela uma tradição. Ao contrário: acompanhando
os diversos capítulos dessa história, percebemos
claramente como uma tradição de escritura do
excesso se consolidou e se atualizou no Ocidente,
ainda que, quase sempre, na clandestinidade.

Sua geografIa, ao longo desses séculos, não é par-
ticularmente móvel: na História da literatura erótica

(1989), o ensaísta, romancista e historiador de arte
Sarane Alexandrian lembra, com razão, que o ero-
tismo literário tem como berço a Europa e que, até o
século XVII,a maior parte dos chamados livros licen-
ciosos era produzida na Itália ou na França. A Ingla-
terra e a Alemanha só começaram a desenvolver sua
pornografIa escrita nessa época, e os outros países
europeus não possuem um conjunto de obras de re-
levo, embora algumas sejam notáveis, como é o caso
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da Venus Batava, texto holandês
do Seiscentos, dos poemas pica-
rescos de Quevedo ou dos versos
satiricos de Bocage, entre outros.

Se a ficção erótica ocidental é
nitidamente marcada por autores
italianos e franceses - Boccac-
cio, Aretino, La Sale, Brantôme,
Baffo, Apollinaire -, isso prova-
velmente se deve a sua fIliação à
Antigüidade latina. Sabemos que,
entre os escritores libertinos dos
séculos XVII e XVIII, a leitura de
Lucrécio, poeta e fIlósofo latino do século I a.c., era
indispensável: não são poucas as traduções fran-
cesas do De natura rerum ao longo desse periodo.
Além dele, os poetas latinos Catulo, Horácio, Ovidio
ou os anônimos da Priapéia (poemas que têm Pria-
po, deus fálico da fertilidade, como fIgura central)
foram fontes decisivas para os escritores de língua
latina que se dedicaram ao tema do erotismo. Foi,
contudo, no Satyricon, do prosador romano Petrô-
nio, escrito por volta do ano 60, e no romance Asno
de ouro, do latino Lucius Apuleio,
no século 11,que a escritura do
excesso européia afIrmou defini-
tivamente suas origens.

SEXOEM CENA:

A ARTEDEAMAR.deOvídio (ao lado,

à esq.],serviu de base, no século
XII, a um dos primeiros tratados

eróticos do Ocidente. Outro clássico

é o Decamerão, de Boccacio(àdir.]

RABELAISE SADE
Na França, pelo menos dois gran-
des autores fIZeramda desmedida

a essência de sua obra, seguindo e
renovando essa tradição. Herdeiro
de Apuleio, o renascentista Fran-
çois Rabelais(1483-1553)inventou
o "pantagruelismo", que defmiu o'

"6-
como a arte do exagero na bebe- g
deira, na glutonaria e na devassi- ~

SALÓ OU OS 120 DIAS DE SODOMA

(1976),de Pasolini: poder fascista e
técnicas de subjugação para metaforizar

as paixões sexuais da obra de Sade
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dão. Basta lembrarmos a descrição do nascimento de
seu personagem Gargântua - expelido pelo reto da mãe

junto da matéria fecal produzida por uma excessiva
quantidade de tripas que ela havia ingerido - para nos

darmos conta de seu espírito hiperbólico. Mas a genia-
lidade de Rabelais foi também a de estender tais exage-

ros à linguagem, inovando os "eratica verba" com um
vasto vocabulário que enfatizava a bestialidade do ato
sexual e inventando termos burlescos que ampliaram
de forma defmitiva a liberdade de expressão sexual.



A DESMEDIDAe o burlescodo sexo,incorporadosde modo
inovador na literatura de Rabelais,em tela de Passerotti

(1529-1592). Companhia alegre [amantes loucos)

Também Sade representou um marco na histó-
ria da literatura licenciosa, multiplicando as ima-
gens da desmedida, em forte sintonia com a herança
deixada por Petrônio. O marquês inaugurou o que
poderiamos chamar de moderna ficção erótica com
seu primeiro romance, Os 120 dias de Sodoma, es-
crito na Bastilha às vésperas da Revolução Francesa.
Nesse livro, ele explicitou as bases de seu sistema
fllosófico por meio da inconcebível progressão de
600 paixões sexuais classificadas em quatro clas-
ses - simples, complexas, criminosas e assassinas -,
desconcertando o leitor com uma reflexão vertigi-
nosa cujo único ponto de sustentação é o desejo.

Nenhum termo caberia tão bem para expressar
a imaginação de autores como Rabelais ou Sade
como "immoderata cogitatio" de André o Capelão.
Isso porque, não obstante tratar-se de erotismo, o
excesso que caracteriza esse tipo de obra não é exa-
tamente sexual: trata-se de um excesso de pensa-
mento. Como bem defmiu o escritor francês Robert

Desnos, nos anos 20, erótica é "um retiro espiritual,
onde o amor é ao mesmo tempo puro e licencio-
so no absoluto". Podemos compreender melhor essa
idéia de meditação excessiva ou de espírito absoluto
quando atentamos para a singularidade da literatura
erótica: ao submeter a referência sexual a uma esti-

lização, ela liberta-se das limitações empíricas que

a matéria carnal impõe para ampliar à vontade as
potencialidades imaginárias do desejo.

A escritora e ativista americana Susan Sontag
(1933-2004) caracteriza a "imaginação pornográfi-
ca" como uma forma particular de consciência que
transcende as esferas sociais e psicológicas. A ficção
erótica, diz ela, aciona estados extremos do senti-
mento e da consciência humana, visando desorien-
tar o sujeito, deslocá-l o mental e fisicamente. Por tal
razão, os textos obscenos seriam portadores de certo
principio de conversão do leitor, de modo similar ao
que encontramos nas literaturas de cunho eminen-
temente religioso. Com efeito, sabemos que o pró-
prio exercício da censura sempre se baseou em idéia
semelhante, ou seja, na convicção sobre os supostos
"efeitos nocivos" dos livros licenciosos.

Ora, se tal princípio for efetivamente operante,
fica impossível falar de ficção erótica como gênero,
pois o projeto de conversão suposto em sua leitura
se imporia a qualquer convenção ou norma literá-
ria. Assim sendo, só se pode defmir o erotismo como
um tema que coloca um problema estético particular,
na medida em que privilegia as formas do excesso e,
dessa maneira, viabiliza a passagem de uma consciên-
cia "social" para outra, radical e perturbadora.

Díriamos ainda mais: um tema que coloca uma
questão f1losóficaimportante, posto que abre ao pen-
samento a possibilidade contínua de alargar a escala
humana para além da vida em sociedade. Vale lem-
brar que o repertório de subtemas acionados pelo ero-
tismo - bestialização, violência, perda de si no outro
etc. -, seja de forma trágica ou cômica, aponta para
essa constante problematização da noção de homem
e de humanidade. Não é pouco, portanto, o que a li-
teratura erótica tem a oferecer para a fllosofia: sob o
ardiloso disfarce da ficção, ela guarda uma memória
antiga, a nos lembrar que os excessos do cogito têm
profunda relação com as pulsões do corpo. nec
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Tratado do amor cortês.Andréo Capelão.MartinsFontes,2007.
História da literatura erótica. S.Alexandrian.Rocco.1989.
Os 120 dias de Sodoma.MarquêsdeSade.lluminuras,200B.
6argântua e Pantagruel.F.Rabelais.Itatiaia,2003.
Satyricon. Petrônio.Crisálida,2004.
A arte de amar. Ovídio.L&PM,2001.
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A
s histórias em quadrinhos
- arte voyeurista por exce-
lência, devido à fruição inti-
mista e ao forte apelo visual,
realçado pela textura de dese-

nhos, cores, ângulos, movimentos, cortes
- conquistaram, a partir dos anos 60, uma
produção sofisticada, em termos estéticos
e literários, voltada exclusivamente ao
erotismo. O ambiente histórico da con-

tracultura, da liberação sexual, dos movi-
mentos feministas e da popularização da
psicanálise certamente influiu na criação
desse contexto fértil, ocupado por artistas
ousados e talentosos. O desenvolvimento

tecnológico e a viagem do homem à Lua
foram também elementos decisivos para
o estabelecimento de enredos e cenários
futuristas, numa fusão de fantasia erótica
e realidades inusitadas, em que humanos,
robôs e monstros partilham experiências
sexuais sem limites.

Personagens femininas de formas
exuberantes e vestimentas diminutas,
heroínas ou vilãs, são figuras arquetipi-
cas de beleza, poder e sedução. Corpos
longilíneos, lábios carnudos, movimen-
tos coreografados e postura sedutora
traduzem uma estética que incorpora

o EROTISMO FEMININO das personagens

de HQganha forma nos corpos exuberantes
e vestimentas diminutas, aliados à força

e agressividade nos combates devastadores

l

Heroínas,vilãs,damasda alta sociedade
ou mulheres comuns protagonizam
uma revolução sexual sem limites nas
páginas de ousados ilustradores

I'

elementosda mitologia- deusas gre-
gas e amazonas - aos estereótipos da
mulher ideal, com seios fartos e quadris
avant<:üados.Um jogo intenso de con-
trastes marca a relação dessas mulheres
incriveis com seus parceiros ou adver-
sários masculinos, misturando amor e
ódio, atração e repulsa, prazer e dor.

MESTRES E PERSONAGENS

Barbarella, criada em 1962 por Jean-
ClaudeForest para a revista francesa V-
Magazine,é pioneira emvários sentidos.
O comportamento libertino de humanos
com robôs insaciáveis nas travessias

interplanetárias causou escândalo na
época e foi considerado precursor das
manifestações pelos direitos da mulher.
Barbarella vivia de estripulias sexuais
sem questionamentos existenciais ou
de consciência. Inspirada em Brigitte
Bardot, a heroína ganhou uma versão
para o cinema em 1968, interpretada
por Jane Fonda, sob direção de Roger
Vadim.A adaptação se tomou cult mo-
vie e reforçou o alcance dos quadrinhos
como um produto da cultura de massa.
Estava aberto o caminho para que o ero-
tismo ganhasse as páginas de revistas
vendidas em bancas de jornal.

Em 1965, o arquiteto e publicitá-
rio italiano Guido Crepax (1933-2003)
lançou, na revista Linus, as histórias
sensuais e poéticas de Valentina, hoje
uma referência indiscutível do gênero.
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INSPIRAÇÃO:Crepaxse inspirou na atriz
LouiseBrooks (acima, à direita), de quem ele era fã,

para criar os traços da personagemValentina

Originalmente,a moça era coadjuvantenas aven-
turas do fotógrafo e detetive Philip Rembrandt (co-
nhecido como Neutron), mas logo roubou a cena.
Valentina caminha entre o tédio e o tesão; suas
aventuras têm sempre um caráter onírico, como se
ela estivesse à beira de um mundo paralelo, feito de
desejos inconscientes, delírios, reflexões fIlosófIcas
sobre o cotidiano, comportamentos sadomasoquis-
tas ou fiapos de memória. Há forte teor psicanalítico
na maneira como Crepax conduz a narrativa, pois
as motivações e os desdobramentos fogem ao crivo
da racionalidade. Os traços de Valentina foram ins-
pirados na bela atriz Louise Brooks (1906-1985); a

o,«u
~
=:
>
õ

forma entrecortada de andamento do enredo rom-

peu com os padrões tradicionais dos quadrinhos.
Com o desenhista italiano Milo Manara (1945),

o erotismo invadiu os quadrinhos de modo anár-
quico, crítico, demolindo tabus e preconceitos. Suas
mulheres são as mais bonitas do gênero e têm uma
conduta sexual absolutamente desregrada, como a
protagonista da série C/ic, Claudia Christiani, jo-
vem da alta sociedade que se entrega a situações de
depravação movida por um aparelhinho misterioso
inventado por seu analista. A ironia com o proces-
so terapêutico é evidente e Manara brinca com os
desejos e as taras dos personagens. Suas interpre-
tações de episódios históricos demonstram que o
sexo é o grande motor da humanidade, e mesmo
nos "diários" prosaicos da personagem Sandra F.,

PEDAGOGIA DA SACANAGEM

Histórias de CarlosZéfiro abordavam tabus sexuais de modo explícito
Os"Catecismos"deCarlosZéfiro,comoficaram Q

conhecidasas históriaspornográficasem quadri- go
nhosescritaspelofuncionáriopúblicocariocaAI- ~
cidesAguiarCaminha(1921-1992),foram muito
populares no Brasilnosanos50 e 60,emespecial
entre os leitoresdo sexomasculino.Editadosde
modo rudimentar,circularamclandestinamentee
funcionavamcomoumaespéciedereceituáriose-
cretoparaa iniciaçãosexualdemuitosgarotos.

As revistinhasde Zéfiro abordavamtemas

aindaconsideradostabuspelasociedadebrasilei-
ra da época,comoperdadavirgindade,adultério,
----

"CATECISMOS"do brasileiroCarlosZéfiro,pseudônimo
de AlcidesAguiar Caminha,cuja identidade

ele só revelou um ano antes de morrer, em 1992
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homossexualidade,taras,sexolivreegrupal,relaçõesin-
ter-raciais,ninfomania.Parao leitor jovem,eramquase
catálogosilustradosde sacanagem.Haviasempreboa
dosede malícia:mulheresde corposespetacularespara
os padrõesnacionaise homensprontosa satisfazê-Ias.
Os personagensinvariavelmenteencontravam-seem
situaçõescorriqueirasque logo derivavamparatransas
alucinadas,comoa moçadointeriorquepretendiacasar
virgem,a esposainsatisfeitaou a viúvainsaciável.

O traço de Zéfiro é simples,didático, e os textos
em geral são muito rudimentares,enveredandopara
a linguagemchula. Essesingredientesforam decisi-
vos para sua popularidade.Apesarde machistas,as
aventurasretratadasnos"Catecismos"atacavamdes-
caradamenteo moralismoe apresentavamo sexode
modoexplícito,semrodeios.Forammuito copiadasna
décadade 70,emediçõescomerciais,massemosabor
rústico e original de seumentor.

.DRUUNA.de PaoloSerpieri,situa-se
entre o erótico, o pornográfico
e a perversão,em ambientes
espaciais,exóticos e labirínticos
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o EROTISMOdasHQsdeMilo Manaraécríticoeanárquico;
emsuasérieC/ic(aolado),asdepravaçõesdaprotagonista
sãoincitadasporumaparelhinhocriadoporseuanalista

enviados por uma suposta leitora,o autor apresenta
as peripécias de uma linda mulher que combate a
angústia por meio do exibicionismo.

Com Druuna, fêmea fatal e ninfomaníaca, o ar-
tista italiano Paolo Serpieri chegou à fronteira entre
o erótico e o pornográfIco, expondo a personagem
a situações de abuso sexual, orgias, tortura, sodo-
mia e lesbianismo, em cenários sombrios, naves
espaciais, praias exóticas e cavernas labirínticas. O
autor diverte-se como um voyeur com as aventuras
de sua heroína, sempre disposta a encarar novas
experiências sexuais, como se estas fossem as úni-
cas fmalidades de sua existência.

A partir desses três mestres dos quadrinhos, que
ajudaram a elevar o gênero à categoria de arte, mui-
tos outros trabalhos de qualidade vêm sendo reali-
zados sobre o tema, explorando os lados cômico e
trágico da sexualidade humana, como o do francês
Frederic Boj]et ou o dojaponês Suehiro Mamo. nec

o AUTORREYNALDODAMAZIOé editor, jornalista e

critico literário,autordeHorasperplexas(Editora34, 2008).

Shazam. A. de Moya.Perspectiva,1977.

Clic. M.Manara. Comad, 2008, vais. 1,2 e 3.

Aphrodisia. P.Serpieri. Kitchen Sink Press,1997.

Valentina 65-66. G. Crepax.Conrad, 2006.

ESPEC1ALI 79



~-

SEXO EM CENA:

80 MENTE&CÉREBROIwww.mentecerebro.com.br



S
exo é um elemento constante na história do

cinema, s~a oculto ou sugerido, s~a mani-
festo. Quando exibido,provoca no espectador
um misto de embaraço e fascínio. Sua presen-

ça pode ser perturbadora,pois revela dimensõesocultas
e incômodas do des~o. No entanto, a exibição de cenas
sexuais não-convencionais pode ter sentidos e efeitos
muito diversos.Nemsempre significaum ato transgres-
sivo e liberal, como supõe uma parcela da critica e da
censura. É preciso prudência para avaliar as formas as-
sumidas pela pornografia na arte cinematográfica.

As manifestações da sexualidade, até mesmo as
consideradas mais aversivas, revelam a diversidade
de modos de gozar do objeto da fantasia. Assim, o
que anima o desejo do sujeito que se coloca como
espectador de cenas eróticas e pornográficas é a ca-
pacidade de tais cenas realizarem sua fantasia. Ainda
que por vezes seja difícil estabelecer as diferenças en-

tre erotismo e pornografia no
cinema, a abordagem do ob-
jeto da fantasia é bem distinta
entre eles. No primeiro, o ob-
jeto do desejo é abordável em
sua relação indissociável com
a palavra; já na segunda, tal
objeto é fundamentalmente vi-
sual e revelado pela exposição
detalhada e direta da imagem.

o DISCURSOsensibiliza o corpo

e o erotiza pela escrita, como
nesta cena de O livro de cabeceira

(1996), de Peter Greenaway

EROTIZAÇÃODAPALAVRA
As manifestações do erótico no cinema mostram a
poderosa propriedade da palavra em tomar sensível
o corpo. Em Persona (1966), de Ingmar Bergman, há
uma cena em que a personagem de Bibi Anderson
relata uma orgia vivida por ela em uma praia. Vemos
inteiramente os efeitos de erotização da palavra; não
há nenhum artifício visual a não ser a imagem da
personagem contando sua experiência. No fIlme de
Stanley Kubrick De olhos bernfechados (1999),a per-
sonagem de Nicole Kidman também se põe a narrar
algo não acontecido; a excitação sexual se localiza
nas palavras e naquilo que ela suscita, a fantasia.
Emblemático também é o uso da escrita e manifesta-
ção da palavra no corpo realizado pelo diretor de O
livro de cabeceira(1996),Peter Greenaway.

Outra forma de erotização provocada pela palavra
se manifesta em tilmes em cujas cenas de sexo ela está
semprepresente,como emLigaçõesperigosas(1988),de
Stephen Frears, no qual o personagem de 1000 Malko-
vich escreve cartas amorosas sobre o corpo de suas
amantes. Ou, então, em Lua de fel (1992), de Roman

REALISMO nas cenas de sexo do polêmico
filme japonês Império dos sentidos (1976),
de Nagisa Oshima, realça o apelo erótico do visual

A RECUSAda palavra pode ser condição

de desejo, a exemplo de Último tanga

em Paris (1972), de Bertalucci,

cujos amantes não se nomeiam
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Filmes pornôs ~eflagram questões morais e geram mecanismos de censura
"Ovisual é essencialmentepornográfico",afir-

mou o crítico cultural FredricJameson ao definir os

atributos do visível no cinema. Segundo esse ponto

de vista, a imagem cinematográfica convidaria o
espectador a desnudar o mundo, tal como a por-
nografia faz com o corpo. Uma afirmativa um tanto
enfática, que nos leva a perguntar se haveria no ci-
nema, de modo geral, algo de pornográfico e se seria
possível demarcar suas fronteiras.

Apesarda insuficiênciade consenso quanto a suas
propriedades, a pornografia se estabeleceu como um
gênero cinematográficoque se notabilizoupelogrande
êxito comercial. Uma constante no mercado de filmes

pornôs é a polêmica em torno dos aspectos morais,
cujo resultado é a criação de mecanismosde censura
na exibiçãode cenas explícitasde sexo.Poroutro lado,
o filósofoSlavojlizek considera a supressão da narra-
tiva no gênero pornô a forma mais eficazde censura. ADVOGADOamericano grava filme para seu site pornõ

Polanski, em que o motor erótico das cenas de sexo se
deve ao fato de serem narradas para o personagem de
.Hugh Grant. Em Um copo de cólera(1999),de Aluízio
Abranches,constatamos a indissociabilidadeentre pala-
vra e sexo, s~a no ato sexual, quando ela silencia,s~a
na longa cena de discussão,quando a excitação ganha
seu expoente máximo,verdadeira ~aculação verbal.

No entanto, erotismo e sexo também podem se
manifestar por certa recusa da palavra. O desejo é o
que se acende na ausência do verbo, posto que ele
só é preservado na condição de que muito pouco ou
quase nada seja dito. O filme Último tanga em Paris
(i972), de Bernardo Bertolucci, é emblemático nesse
aspecto: nele o acordo que permite aos personagens
se relacionar sexualmente é não se nomearem. Em
uma das cenas, o personagem de Marion Brando
estabelece que a comunicação entre eles seja feita
apenas por sons e grunhidos.

CENAS REALISTAS
Já a pornografIa é uma experiência de caráter es-
sencialmente visual. A excitação, nesse caso, é fruto
do fascínio provocado pela visualização detalhada da
cena fantasiada. A imagem pornográfIca por si só ga-
rantiria inteiramente a estimulação dos sentidos; sua
efICáciaconsiste em nada fIcar de fora do esquadri-
nhamento minucioso do olhar-câmera.

A diferenciação entre erotismo e pornografIa no
cinemaganhouas denominaçõessoftcoree hardcore,
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respectivamente, formas que a indústria e a critica en-
contraram para identifIcar a presença da pornografia
stricto sensu. Porém a fronteira do pornográfIco sofreu
um abalo signifIcativo quando surgiram os primeiros
filmes difíceis de serem enquadrados inteiramente na
categoria pornô, mas que ao mesmo tempo exibiam
sem restrições cenas do ato sexual. Sem dúvida, o pri-
meirodelesfoi Impériodossentidos(1976),de Nagisa
Oshima, no qual não faltam cenas detalhadas e rea-
listas de sexo entre os protagonistas. Outro fIlme de
forte conteúdo realista é 9 canções(2004),cujo diretor,
Michael Winterbotton, não poupa doses e tomadas de
cenas em que se vê todo o desempenho sexual do per-
sonagem, da ereção à ejaculação.

Nesses fIlmes, a pornografia e o erotismo se con-
fundem. Ambos fazem q:>nvergir,em um mesmo ob-
jeto, o visual e a palavra, o que comprova, ao con-
trário do que condamam os antipornógrafos, que o
visualpodeser extremamenteerótico. nec

A AUTORA JULlANA CUNHA é psicóloga, psicanalista

e mestre em Estudos Multidisciplinaresem Cultura pela Uni-
versidade Federal da Bahia (UFBA).

PARA CONHECER MAIS

Vampes e vadias. C. Paglia. Francisco Alves, 1996.

A imaginação pornográfica. S.Sontag, em A vontade radical:

estilos, Companhia das Letras, 1987.

The pervet's guide to cinema. Direção: Sophie Fiennes.Apresen-

tação: Slavoj Zizek. London: P Guide, 2006. DVD,NTSC,son.,color.
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ED1TOR1AL

A noção de sexualidade, tal como conhecemos hoje, é decorrente
de múltiplos olhares, que atravessam épocas e civilizações. Represen-
tações fálicas encontradas nas paredes pré-históricas da gruta de Las-
caux são o ponto de partida para o rico imaginário sobre o tema - que
passa por mitologia greco-romana, literatura libertina do século XVIII,
cinema, quadrinhos etc. A esse imaginário associam-se saberes vindos
de diversas disciplinas, que não só mapearam, mas modificaram nossa
visão sobre o corpo, a reprodução, a saúde e o prazer.

Inegável contribuição veio da psicanálise, cujo nascimento se
deve à escuta atenta de Freud dos sintomas histéricos - trilha exube-

rante de pantomimas, afasias, paralisias que o conduziu a um campo
pulsante de desejos infantis recalcados: o inconsciente. O que há de
revolucionário em sua teoria é justamente ter demonstrado haver
"mais razões [sexuais] que a razão desconhece" em cada gesto, esco-
lha, sonho ou lapso. Como Copémico (que tirou a Terra do centro do
Universo) e Darwin (que extraiu do ser humano a origem divina ao
provar que somos fruto aleatório da evolução das espécies), Freud,
ao separar o homem de sua consciência, revolucionou o pensamento
ocidental, ainda que à custa de grande ferida narcísica, que redundou
em severas críticas, principalmente dos colegas médicos.

Entre rupturas e ataques, adeptos e dissidentes, leituras e releituras
da obra freudiana, a psicanálise atravessou mais de um século e fir-
mou-se na cultura. Termos como "complexo de Édipo", "pulsão", "libi-
do" estão em toda parte, muitos deles incorporados ao senso comum.

Em paralelo, as neurociências voltaram-se aos caminhos do dese-
jo, às questões relativas aos gêneros e à diferença sexual, em especial
as vias cerebrais do prazer em homens e mulheres - algo de grande
impacto Wlra a evolução dos tratamentos da disfunção erétil e do
desejo hipoativo. Aliás, nunca a performance sexual foi tão discutida
quanto hoje. Prazer tomou-se sinônimo de saúde e bem-estar, algo
desejável mesmo na terceira idade.

A educação sexual - que começou no Brasil no final do século XIX,
sob a forma de manuais de cunho biológico, visando civilizar anseios
sexuais e evitar "desvios" em prol da ordem social - disseminou-senas
escolase campanhas. Masserá que tem conseguidoultrapassar o plano in-
formativo para alcançar o que há de subjetivo na sexualidade humana?

Esses e outros temas-chave estão em pauta nesta primeira edição da
série especial Sexos, da revista MenteEtCérebro,cujo objetivo é mapear a
sexualidade humana de modo interdisciplinar,em seus aspectoscerebrais,
subjetivos,antropológicose socioculturais.Teoriasclássicase linhas atuais
de pesquisa servirão de base a especialistasbrasileirose estrangeiros para
esquadrinhar a multiplicidadede comportamentos, adentrar o terreno das
transgressões, compreender o conceito de identidade e gêneros e atentar
para os enigmas do des~o e das orientaçõessexuais.

Graziela Costa Pinto
Editora
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Esferasda sexualidade
Motor evolutivo, centro do psiquismo e fruto da ação
de circuitos cerebrais, a sexualidade é permeável
aos discursos e saberes em voga, com múltiplas
e indissociáveis esferas. Acompanhe todas
elas nas quatro edições de

· Contribuipara a
evolução das espécies ao favorecer

grande variação genética

Motor da evolução
. Sustenta a idéia de vida e orienta

objetivos e ações, sendo mais important~
que a própria sobrevivência

. Freud descobre uma dinâmica

psíquica tão poderosa quanto enigmática
por detrás dos sintomas

. A evolução do cérebro pode ter relaçã~
com as escolhas sexuais de nossos ancestra

que modificaram comportamentos para
se tornarem mais atraentes aos

olhos dos parceirosEstruturantepsíquica.Envolvendofantasias e desejo, ela seria
capaz de se sobrepor à anatomia

. Eixodo psiquismo, a sexualidade
influenciaas relaçõesem diferentes

âmbitosda vida

. As interpretações sobre
o corpo e o prazer refletem

questionamentos e preconceitos
de cada período

Histórico-comportamentaI

I

. Comportamentos antes considerados
"doenças" ou "aberrações", hoje dispõem de

liberdade de expressão

. Dotados de plasticidade, o corpo
humano e as pulsõesse constituem

sempre na relaçãocomo outro

Antropológica

. No rico imaginário artístico-cultural o
erotismo alimenta novas utopias -

fusões inquietantes entre corpo,
mente e tecnologia

. Modelos de sexualidade e papéis

desempenhadospor homense mulheres
variamde acordocoma tradiçãocultural

. As neossexualidades do século XXI atenuam

os limitesentre masculinoe feminino
em buscade novasformasde

desejoe prazer

· Reconhecimento do

cérebrocomoarticuladordo desejoe
do prazerabriu portas para tratamentos

de disfunçõese transtornos sexuais

O sexoe o cérebro
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-kxr1posbíblicose, por isso,não poderiamconsti-
tuir o foco da descoberta freudiana.

O que há de novo em Freud é o movimento de
voltar-se para algo na raiz dessa mesma sexuali-
dade que constitui não apenas o comportamento
sexual adulto, mas o cernede sua vida psíquica.
Entretanto, se a sexualidade infantil é a matéria
de que é feita a vida psíquica, a consciência sobre
ela é forçosamente negada, destinada ao desco-
nhecimento, ao inconsciente - razão pela qual,
segundo Freud, permaneceu na ignorância dos
especialistas que o antecederam. A luta contra tal
amnésia, de uma forma ou de outra, é a meta do
trabalho analítico, embora, como alerta Green, a

própria psicanálise pós-freudiana venha, em sua
prática, cedendo pouco a pouco a essa força de
esquecimento da sexualidade infantil.

No senso comum, a vida psíquica costuma
ser identificada à consciência e ao conheci-

mento de estados, emoções, imagens e pen-
samentos próprios que permitem ao indivíduo

, viver, julgar e agir no mundo em
( companhia dos outros. Já a se-

xualidade é associada a ativida-

A EVIDÊNCIA ETERNA (1930),

de RenéMagritte (1898-1967).
Fragmentação sugere modo como
a sexualidade infantil ressurge nos
sonhos e sintomas

ESPECIAL! 9



CONSTITUiÇÃODOSUJEITO
Há na sexualidade algo impróprio ou transgressivo

ao qual se relaciona o prazer e que acaba restrin-
gindo seu exercício a certas condições e circuns-
tâncias. Como no caso do adulto, o prazer infantil é

ligado aos estímulos sensoriais e às descargas mo-
toras corporais, embora as fantasias corresponden-
tes não fiquem aparentes ao observador. Normal-
mente, a criança é repreendida quando essas ati-
vidades excedem os limites impostos
pelo adulto, e, caso persistam em uma
idade tardia, suspeita-se de distúrbios
e desvios. Freud reporta o leitora tal
s~=~"\n~~<;..a ~= Os tTês ens(Úos so'oTe

a teoria da sexualidade (1905), entre
outros trabalhos, para que se certifi-
que da origem da sexualidade adulta
na vida infantil e vislumbre como a

constituição do sujeito, em geral cre-
ditada à "educação", se ergue a par-
tir do sexual infantil e em reação a
ele. Esse clarão surge a Freud não da
observação direta das crianças ou do
atendimento a elas (algo a que não
chegou a se dedicar diretamente), mas
ao adentrar os sintomas neuróticos
dos adultos, sobretudo os sintomas da
histeria e da neurose obsessiva, neles
constatando secreta atividade sexual infantil (fan-
tasia inconsciente) que os pacientes insistiam em
negar e ignorar.

A sexualidade se articula sempre com algo que
a contrapõe: na construção da vida psíquica, ela
trabalha contra, mas também junto a outra força,
com tendência oposta, o que Freud levou certo
tempo para apreender como tendência de retra-
ção, desligamento, em direção à morte. Mais do
que traçar um descritivo da sexualidade na in-
fância, a psicanálise visa desvendar sua origem
por meio do outro: ela é revelada, modelada e até
mesmo criada pelo adulto.

des que proporcionam prazer corporal e têm, no
nível biológico, a função de conduzir à procriação,
tendo em vista a preservação da espécie. Pode-se
pensar no movimento como o denominador comum
a ambos os universos. Quais seriam, então, as
vias. de engendramento entre os movimentos de
uma atividade infantil (sexual) e os da lingua-

gem, por meio da qual se apreende e se desenrola
a vida psíquica?

~

I-
v <o

f.1
fti--
~

Na vida do recém-nascido observamos, de iní-
cio, urgências vitais (fome, por exemplo) que apa-
recem como estímulos internos, excitação em busca
de satisfação. O prazer de sugar e o brincar com o
seio matemo surgem apenas secundariamente. Os
liames de tal fenômeno com os prazeres da vida se-
xual adulta já haviam sido apontados na literatura
médica de Gustav Adolf Lindner (1822-1887), que
foi discípulo do fIlósofo alemão Johann Friedrich
Herbart (1776-1841) - inventor da noção de recal-
camento - e autor de um manual de psicologia em-
pírica (1879), trabalho muito elogiado por Freud. A
origem desse prazer e sua relação com o auto-erotis-
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e a agonia, manifestações que ra-
ramente deixam o entorno indi-
ferente. A necessidade interna da

criança demanda ação específica
por parte do adulto, colocando o
pequeno ser diante da ausência e
do hiato com a realidade. O des-

compasso com o mundo se mani-
festa por meio da dor, do desam-
paro, do terror e da hostilidade,
sentimentos que algumas mães
identificam no rosto transtorna-

do do fllho. Essa queda brusca
no nada ou no terreno baldio,
inóspito e agonizante da ausên-
cia clama por ajuda, pela restau-
ração da quietude e fusão calma
com o ambiente ao redor, miti-
camente figurado no retomo ao
ventre matemo. Nesse instante, o
auxílio, aparentemente focado no
suprimento da fome, se dá em um
contexto muito mais amplo: de
um lado, a compaixão atenciosa
pelo estado de carência do bebê,
que leva a mãe a colocá-Io nos
braços, acolhê-Io; de outro, uma
série de movimentos do adulto

que acompanham os movimentos
do bebê e a eles respondem, com
voz mansa em contraposição ao
grito, assim como o olhar, os to-
ques e o balançar respondem às

expressões faciais e ao espernear desesperado da
criança. A partir dessa sintonia entre os movimen-
tos da mãe e do fllho, as próximas experiências de
amamentação tendem a perder o grau primeiro da
violência, do desespero e da impaciência, instauran-
do uma dimensão de espera e esperança.

É por trás dessa experiência que Freud descobre
as origens sexuais da vida psíquica: a seqüência aqui
descrita deixa-nos adivinhar seus vinculos com o de-
senvolvimento, no recém-nascido, do sentimento de
alojamento no mundo humano, assim como da ins-
tauração das dimensões do prazer e do brincar. Pois
a ação do adulto não só oferece contorno e continên-

~

\-
l
\

4;-

mo, porém, foram concebidas sob a ótica endógena
e não como conseqüência de uma participação es-
pecial (inconsciente) do adulto, ou seja, do ambiente
humano. Já Freud vai assinalar que a via sexual e a
psíquica nascem apoiadas sobre as urgências vitais,
desviando-se delas, mas a questão é: como?

A experiência da urgência vital não se limita
apenas à necessidade funcional da nutrição, como
a apreende o estudioso do comportamento animal.
É preciso vislumbrar a cena psíquica que está em
jogo. Uma incitação corporal no bebê, como a fome,
o põe a chorar e a gritar. Em seu espernear e em sua
expressão facial, notam-se a urgência, o desespero

1

MATERNIDADE(1890), tela de Mary

Cassat,exploraa fusãocorporalmãe-filho
e a oralidade,aspectosfundamentaispara

a constituiçãodo psiquismo
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o TEATRO EXUBERANTE DAS HISTÉRICAS

As conversõeshistéricas trazem à tona a sexualidade infantil, matriz do inconsciente

SigmundFreudinauguroua psicanáliseaoadentrar
os sintomasconversivosda histeria (paralisias,afonia,
cegueiraetc.), sob influência de Josef Breuer(1842-
1925), médicoe fisiologista austríaco,que recorriaà
hipnosee à terapia dafala, inventadapor ele,embus-
ca qos eventostraumáticosque estariamno cerneda
doença.Breuerfracassouno tratamento de Anna O.,
primeira pacientesubmetidaa essemétodo,abando-
nando-ae,comela,a psicanálisepor nascer.Freud,no
entanto,tocadopelaplasticidadedossintomashistéri-
cos,instaladosno corpono lugarde um traumavivido
eesquecido,epelointeressenosprópriossonhos,enig-
masdesuavida íntima,empenhou-senaauto-análise.
Tomou-sepor doente,comoaquelaspacientesa quem
era precisoescutar.

Se parao psiquiatrafrancêsJean-Martin Charcot
(1825-1893), com quem Freudestagiou no hospital
psiquiátricoSalpêtriere,na França,a histeria era uma

"-.
cia em resposta à vivência de desmantelamento - do

horror em ser lançado no vazio de infinitos espaços,
em imagem sugerida pelo escritor francêsVictor Hugo
(1802-1885) -, mastambém transforma a exasperação
do bebêem querer,magicamente, expulsar (pelasvias
sensória e motora) as incitações dolorosas, providen-
ciando-lhes formas e sentidos, por meio da voz e do
corpo. Nessainterlocução entreos corpos, nas dimen-
sõesdo tempo (intensidade,urgência) e das superficies
corporais, dá-se lugar à construção de figuras psíqui-
cas (figurabilidade). Freud diria que o prazer se cria
ao dotar o bebê de "noticias" de si: o adulto funciona,

mediante sua participação ativa (atenção, fala e mo-
vimentos), como espelho peculiar, propondo (doando)
ao bebê "imagens de movimento" de si, isto é, dando
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degenerescênciae umadoençahereditária,parao pai
da psicanáliseessadisposiçãoinata foi deixadade lado
parasercompreendidacomo um conflito vivido no ín-
timo da históriadecadaum.

Noiníciodeseustrabalhos,Freudestavapreocupa-
do coma dissoluçãodo sintomae, comoBreuer,acre-
ditava que seu desaparecimentodependia da lem-
brançado acontecimentotraumático recalcadoe das
emoçõesa ele associadas.O trauma era ainda consi-
derado um acontecimento de fato e a histeria, uma
neurosede defesa,resultado da reação,a posteriori,
à perversãosedutorade um adulto. Osintoma que se
apresentavano corposemanifestavano lugar de uma
representaçãosexual intolerável, que era isoladadas
outras representações.

Freudreformulouteoricamentea etiologia da neu-
rosehistéricaao questionara veracidadeda cena,re-
corrente, de seduçãode uma criança por um adulto.

formas e sentidos às reações desesperadas iniciais da
criança. Assim, em vez de o bebê buscar apenas o alí-
vio das tensões, a relação com o adulto lhe possibilita
contenção das intensidades em um tempo e emformas
de imagens de movimento que passam a ser seus.

A apropriação prazerosa, a erotização, gera as
sementes do corpo psíquico, do universo da re-
presentação como presença, corpo e movimentos
próprios. Nessa construção lenta, junto ao adulto,
ocorre no bebê uma verdadeira transformação dos
elementos sensoriais e corporais (do mundo físico,
externo e interno, e dos estímulos vindos do outro)
em imagens de movimento subjetivo - verdadeira
reordenação das urgências vitais em linguagem, a
compor o mundo psíquico.



Concluiuque se passavaoutra coisaali. O trauma era
um eventopsíquico(enãoda realidade).Elese instala-
va porquea criançapequena,em umaposiçãopassiva,
recebiaum investimentode energiaao qual não con-
seguiareagir.Essaexcitaçãoficavasolta,semdestinoe
semsatisfaçãono aparelhopsíquico- ela não recebia
um significado.Tal eventosó seriacaracterizadocomo
cenatraumáticaaposteriori,quandoa elefosseatribuído
umsignificadosempresexual,advindoda montagemde
uma cenafantasiosa.A fantasia configurava-secomo
uma mentira com estrutura de realidade,ainda que
essarealidadenão fosse material. A histeria passou,
assim,a serumadoençade representaçãofantasística,
umareaçãoresidualaotrauma psíquicoe passivoqueo
indivíduosofreu.A quantidadede energiasolta, erran-
te no aparelho,desloca-sesob a forma dos sintomas.
Estes,portanto, cumprem papel funcional na utiliza-
ção do excessode energiaou, comoafirmou Freudem
1905,"sãoa práticasexualdosenfermos':

{PorLauraBattaglia Cavalcanti,psicóloga}

IMAGENSDEMOVIMENTO
É importanteexplicitar algunsaspectosdesseproces-
so. Em primeiro lugar, o desviodas funçõesvitais,
biológicas,para o plano psíquicoe sexual,por meio
daaquisiçãoprazerosaderepresentaçõesdospróprios
movimentos,ocorreemumaáreaintermediária,tran-
sicional.Pois é o nascimentoque cria, em face das
urgênciasvitais,o intervalodaausência,convocando
o adulto para acompanhar,espelhar,guiar e condu-
zir o bebê. Não obstante, para a criança, tudo ocorre
desde o início em um terreno de fusão e confusão
contínuas com o outro, impedindo-a de ter a noção
de separação.Emsuma,a referidaapropriação- das
imagens de movimento, representações que compo-
riam progressivamente o mundo psíquico do bebê - é
parcial.Do lado do adulto,cabeperguntar:o que lhe
possibilita propiciar elementos de resguardo e também
de implantação de sentido nesse ser em formação? Na-
turalmente, não se trata aqui de um comportamento
voluntário, ensinado, do tipo "aprender a ser mãe",
como propõem alguns livros de orientação dos pais,
mas do contato inconsciente com "a criança dentro de
si", com a própria sexualidade infantil adquirida por
intermédiodo adultodesua infância:a dordogrito do
bebêconvoca,nos pais, os própriosgritosde outrora,
providenciando compaixão e acolhimento.

Ao mesmo tempo, a proposição ou condução ati-
va, equivalente a uma sedução parental (que constitui
o acervo pelo qual, na infância, o adulto adquiriu as
próprias imagens de movimento), capacita-o a seduzir
seu bebê, dotando seus movimentos de sentidos. Tudo
isso está contido, de modo inconsciente, na própria
sexualidade do adulto - por exemplo, no prazer de
falar com o bebê, tocá-Io, segurá-l o e no gozo de ama-

mentar. Aquilo que é adquirido na experiência junto ao

MULHER HISTÉRICAsob hipnose no
hospital de Salpêtriere. As imagens
seqüenciais foram feitas por Albert
Lond (1858-1917), um dos pioneiros
da fotografia médica e de raio X,
que registrou movimentos fisico-
muscularesde pacientesda instituição,
de conversões a ataques epilépticos

FAMOSA AULA do neurologista francês
Jean-Martin Charcot (1825-1893) sobre

um casode histeria feminina; entre

os presentesestãoos neurologistas
Babinskie Gillesde LaTourette,em

quadro de André Brouillet, de 1887

.
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o CASOANNAO.EA REALIZAÇÃOALUCINATÓRIADOPRAZER

Naafoniaena impossibilidadedefalara línguamaterna,seentrevêo desejoreprimido

TRAUMA: Bertha Pappenheim(AnnaO.)
aos 22 anos,paciente de Josef Breuer
(ao lado).Apesardo insucesso,casofoi
fundamental na história da psicanálise

adulto - asimagensde movimento, com ossentidoseo
prazerque proporcionam - éprojetado,como diz Freud,
sobrea própria superficiedo corpo. Daí decorremasati-
vidades auto-eróticas e a fantasia. Freud empresta do
psicólogo e sexólogo inglês Havelock Ellis (1859-1939)
o termo "auto-erotismo" para descrever a satisfação
erágena apoiada em funções corporais (sugar, defecar
etc.), sem o predomínio da genitalidade. No entanto,
critica-o por perder de vista tudo que é essencial, ou
s~a, a implicação formativa do outro nessa atividade
sexual tipica da infància, já que para Ellis o termo se
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A vida sexual adulta e os conflitos psíquicos têm
sua raiz na sexualidade infantil, como demonstra o

primeirosintomadeAnnaO. (BerthaPappenheim),pa-
ciente de Josef Breuer (1842-1925), cujo caso foi pu-
blicado em Estudossobrea histeria (1893), livro escrito

em conjunto com Freud.
AnnaO., jovemde18anos,encontra-senacompanhia

do pai doente,imersaemseucuidado,quandoescutauma
músicadebailevindadasredondezas.Nesteinstante,perde
a fala.Quandosuavozvolta,carecedo alemão,sua lingua
materna,dandolugara rezase cançõesde ninardesuain-
fância nosidiomasestrangeirosdesuababáe governanta.
Percebe-secomoacena(estarnobaile),entranhadanaemo-

çãoenodesejodeumajovem(demergulharemfestascom
ascolegas,sercortejadapelosrapazesetc.),comsuafonte
e zonacorporal(sexualgenital,já quedançarrelaciona-se
à "partedebaixo"),nãopodeseradmitidanaconsciência,é
traumática,poisnãocomportao conflitoentreo desejofe-
mininoadultoe ossentimentospiedososemrelaçãoaopai.
Embuscade satisfação,o desejoseconverteem sintoma,
o conflito sofrea transposiçãode umacenaregressivade

cunhoinfantil,oral,derezase cantosdeninaradqui-
___ ridosna companhiaternadaquelasque cuida-

ram da pacientena infância.Osintomaque
seinstalaé,inicialmente,afoniae,depois,a

impossibilidadedefalaremalemão,entre
outrasdificuldadesorais.

Somente uma percepçãofina de
um clínico como Freud notará que
no sofrimento dos sintomas há uma

realização alucinatória prazerosa.O
vislumbre do gozo feminino em um
baile é substituídopor um gozode raiz

infantil, soba formadeternuraamorosa
e dosjogos infantis proporcionadospelo

adulto, masquea pacienteignora.

refere à simples excitação localizada e a sua descarga.
É por meio da expansão do acervo das imagens de mo-
vimento de si que a criança se lança sobre o mundo,
sofisticando suas experiências. Freud chamou de se-
xualidade perversapalimoifa essaatividade infantil de
expansão, que se intensifica com a maturação sensória
e motora, em um movimento duplo e simultâneo sobre
si e em direção aos objetos. Naturalmente, a expansão
da atividade sexual da criança inicia-se percorrendo as
vias principais do desenvolvimento fisiológico das fun-
ções vitais, a começar pela oralidade.



RUMOÀ SEPARAÇÃO
Chega um momento, diz Freud, em que o bebê
consegue enxergar o outro como um ser separado
dele, provavelmente por conta da crescente expe-
riência com o acervo de imagens de movimento e
de sua organização: ele nota que o seio, ao qual
busca avidamente, pertence a um corpo, o da mãe,
a quem se sentia, até então, fundido. É quando,
segundo Freud, as pulsões - excitações e conse-
qüentes experiências que regem a sexualidade hu-
mana, forças que movem o psiquismo - se tornam
auto-eróticas. Isso significa que o bebê começa
a se enxergar proprietário de algo, separando-se
do outro. No entanto, esse é apenas o início de
uma distinção (por volta de 8 meses) que chega
ao termo, no caso bem-sucedido, com o fim da
adolescência e entrada na vida adulta.

Trata-se das experiências de desmame, do con-

,

FANTASIAS INCONSCIENTESremetem

à atividade sexual infantil, como na

obra "Duascriançasameaçadaspor um
rouxino/"(1924), de Max Ernst

trole do esfincter etc., somando-
se a elas uma série de frustra-

ções e sucessivas desilusões, co-
mandadas pelo ambiente adulto
contra essa sexualidade perversa
polimorfa. Com isso, é possível
aperfeiçoar a referida separação,
já que o pequeno ser se encontra,
em grande parte, equipado para
aceitar a realidade, cujo princípio
é adiar o prazer e considerar os
limites em função da presença
dos outros e da necessidade da

divisão dos bens com eles. Aqui,
porém, é preciso relativizar as
coisas, pois no começo é a amea-
ça da perda de amor, do espaço
proporcionado pelo adulto, de ser

I lançada na agonia do desampa-
ro primordial que faz a criança
obedecer (nem sempre por mui-
to tempo) e aceitar as restrições
e proibições ditadas por aqueles
que garantem seu playground.

Entretanto, um projeto de or-
dem geral está prestes a se ins-
talar. Ele diz respeito ao modo

com que o sujeito vai assumir sua separação no
mundo e articular seu desejo, sua sexualidade, em
relação à realidade dos outros. Estamos nos refe-
rindo à configuração da trama edípica e à assunção
da realidade da castração, quando as pulsões par-
ciais confluem para os órgãos sexuais - processo
concomitante à instalação da noção de rivalidade
com um terceiro, isto é, o outro do outro desejado,
fazendo surgir a proibição do incesto e, portanto,
a ameaça da castração, assim como o encaminha-
mento para o universo social. Isso acarreta o recal-
camento da sexualidade infantil e a aceitação das
barreiras da cultura, entre as quais aquela entre as
espécies (deixar de tratar os animais como seres
semelhantes), a do sexo (supressão da bissexuali-
dade), a do nojo e vergonha (higiene e pudor), a
da masturbação e, por fim, a do incesto. Esses no-
vos dados psíquicos marcam a entrada no período
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CONSULTÓRIODEFREUD

foi uma das atrações da mostra "Freud:
Conflito e Cultura",em cartaz até 1999

nos Estados Unidose depois no Brasil

de latência em que se integram
essas barreiras em direção à so-
cialização. Ao seu término, o su-
jeito é lançado na cultura com o
advento do segundo impulso se-
xual, que ocorre na puberdade e
põe em xeque a longa aquisição
até aqui descrita.

Os sintomas neuróticos re-

sultam, portanto, do impasse na
aceitação da castração. Recalca-
da, a atividade sexual infantil é
transposta para a fantasia edí-
pica incestuosa. Já na perversão
há uma verdadeira regressão do
estágio genital para uma ativi-
dade sexual perversa polimor-
fa, levando, portanto, à recusa da proibição do
incesto, e não apenas, como na neurose, a seu
recalcamento. Ou seja, na perversão aquilo que se
atualiza é o que se mantém por trás da neurose,
como se fosse seu negativo.

O recalcamento é a garantia, a preservação do
mundo psíquico como sexualidade infantil atuante.
Isso se deve ao projeto edípico, que, efetivamente,
permeia, desde o início, a obra do objeto, do outro,

já que é o desejo em relação ao bebê, como futuro
sujeito, que guia os serviços prestados pelo adulto ao
recém-chegado. Esse projeto é construído em tomo
de quatro eixos, que a criança "sabe" identificar: re-
ferimo-nos às coordenadas simbólicas da cultura, que
também abrigam os esquemas filogenéticos, tomando
o bebê receptivo aos estímulos propiciados pelo am-
biente. São eles: sedução, como origem da sexuali-
dade à qual se entrega o pequeno ser; cena primária,

A REVELAÇÃO DOS SONHOS

Ao investigar produção onírico, Freud apontou existência de desejos reco/rados

f
,

Quando Sigmund Freud escreveu A sexualidade

na etiologiadas neuroses,em 1898, defendendo,pela
primeiravez,aexistênciadasexualidadeinfantil, causou
escândaloentreosmédicosvienenses.Cercade um ano

antes, tinha se desiludidocom as pacienteshistéricas.
Na famosacarta de 21 de setembrode 1897ao amigo
e interlocutor Wilhelm Fliess,o criador da psicanálise
diz: "Nãoacreditomaisna minhaneurótica",referindo-
se a sua conclusãode que os relatos de seduçãona
infância, feitos pelaspacientes,não correspondiamao
que,efetivamente,tinha ocorridoem suasvidas.

Posteriormente,em A interpretaçãodossonhos,de
1900, Freudjásedetinhanaquestãosexualesuasformas
inconscientesde expressão.Ao afirmar que a produção
onírica é "a via régia que conduzao conhecimentodo
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inconsciente", apresentou um aspecto inovador para a
compreensãoda mente humana, enfocando a produção
onírica comoprópriado sujeito - e não externaa ele.Uma
produçãopsíquica,aliás,repletade desejosinconscientese
reveladorada sexualidade,dadoqueos sonhospermitiriam
a realizaçãodedesejosrecalcados.

Ainda de acordo com ele, se nos aprofundarmosna
análisedossonhos,pormeiodaassociaçãolivre,chegaremos
a conteúdos latentes repletos de conotações eróticas,
resquíciosde desejos sexuais infantis. Porém,para que
conteúdosreprimidospossamburlaraautocensura,aindaque
parcialmente,surgemtravestidospor doistipos desímbolos:
universais(presentesem diferentes culturas e épocas) e

individuais(queganhamsentidoparaquemsonha).
{PorGlauciaLeal,editoradarevistaMente&Cérebro]
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que define a diferença das gerações, motor do dest:;jo
de inserção; castração, que estabelece a distinção dos
sexos e a singularidade; e, por fim, retorno ao ventre
materno, como aspiração mítica em que confluem as
fmalidades dos três itens anteriores.

O aspecto essencial da sexualidade tal como re-
velada por Freud é a descoberta de que o sexual
não é dado, não está predeterminado, mas é obra
criada com o objeto (adulto). Esse objeto empreen-

AMULETOS FÁLlCOS da coleção particular de Freud,
símbolos universais da sexualidade humana

INSTALAÇÃO no Museu Freud,em
Viena,presta homenagem ao fundador
da psicanálise e reafirma a presença da
psicanálise na cultura contemporânea

de, inconscientemente, um pro-
jeto, o edípico, sobre uma maté-
ria-prima. De um lado, os estí-
mulos se abatem sobre o bebê e
pedem descarga. De outro, o ob-
jeto lança mão de uma atuante e
silenciosa moção de retração, ou
retraimento, na criança (a pul-
são de morte, segundo Freud),
possibilitando a contenção dessa
descarga. Assim, transforma dor
e desespero em formas e senti-
dos, bem como gera séries de
prazer distintas da procura pura
e simples de alívio. Daí dizer-
mos que a pulsão de morte, com
sua tendência ao retraimento, é

aproveitada pelo artesão-objeto, cuja "mão" se em-
penha em desenhar - graças à condição de conten-
ção - vida no bebê, sob a forma de tempo, prazer
e imagens de movimento. No entanto, no caso de
o objeto falhar, seja por carência, seja por depres-
são, os estímulos, em vez de serem utilizados, sob
a moção de retração evacuam-se, descarregam-se,
destruindo a sexualidade infantil, já que ela está
envolvida na construção do mundo das represen-
tações psíquicas. Outro aspecto importante é que
essa mesma moção de retração torna-se, em um de
seus desdobramentos, a condição de possibilidade
de entrega ao universo adulto, assim como do re-
calcamento e, portanto, da aceitação da castração
que marca a lei edípica, lei da cultura. net

O AUTOR DANIEL DELOUYA é psicanalista,membroefetivo
da SociedadeBrasileirade Psicanálisee autor dos livrosDepressão
(Casado Psicólogo,2000),EntreMoisése Freud(ViaLettera,2000),

Depressão,estaçãopsique(Escuta,2002),Epistemopatia(Casado
Psicólogo,2003)e Torçõesnarazãofreudiana(Unimarco,2005).

PARA CONHECER MAIS

Um caso de histeria.

S.Freud,em Obrascompletas.Imago,1972,vol.7.
Três ensaios sobre a teoria da sexualidade.

S.Freud,em Obrascompletas.Imago,1972,vol.7.
Estudos sobre histeria.

S.Freud,em Obrascompletas.Imago,1972,vol.2.
Orientações para uma psicanálise contemporânea.
A.Green.Imago,2008.
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A compreensãoda sexualidade.
na teoria de Jung. passa pelas
representações do masculino
e do feminino e pela aquisição
de conhecimentos sobre a vida
e a morte possibilitados por
divindades e ritos iniciáticos
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INTERPRETAÇÃODOSPROCESSOSSIMBÓLICOS:JUNGX FREUD

Divergênciasse estabeleceramem torno dos conceitosde libido e fantasia

Em 1906, o psiquiatra suíço Carl
GustavJungenviaa Freudum ensaioem
que discuteos testesde associaçãode
palavrasà luz dapsicanálise.Deimedia-
to, estabelece-seuma relaçãoempática
entreosdois,quepassamasevisitar,tro-
carcartas,discutircasos,chegandoavia-
jar juntos paraaAméricaem 1909,para
conferênciasna UniversidadeClark,nos
EstadosUnidos.Noqueserefereàcrôni-
cadessaamizade(edeseusimpactosna
históriado movimentopsicanalítico),há,
do ladode Freud,o sonhode umaponte
Viena-Zuriqueque consolideosquadros
do movimentopelacooptaçãode novos
valores,o desejode um "herdeiro"não-
judeu que leveadiantesuaobraa salvo
das represáliasanti-semitas contra a
"ciênciajudaica':Do ladode Jung,a di-
ficuldadeemaceitaro queelechamade

"monocausalismosexual"de Freud,bem s

comoseuceticismodianteda religião,o ~
quevai deencontroà aspiraçãojunguia- ô
na de fundir a psicanáliseaosmelhoresi
aspectosdocristianismo. U

Asdivergênciaslatentesentreosdoisaprofundam-
secoma publícaçãodeSímbolosda transformação,em
1911.Nessaobra,Jungexploraasimilaridadeentrecos-
mogoniasde raças"primitivas"e fantasiasdospacien-
tes esquizofrênicos,admitindo,na psicose,a regressão
da libido a um nível mental arcaico - uma regressão
além da infância, atingindo um acervo de imagens
míticas (arquétipos),desconectadasda memória in-
dividual. Éo que designacomo inconscientecoletivo.

Surgetambém, a partir daí, uma nova
concepçãode libido como energia psí-
quica geral (não-sexual)ativadora dos
processossimbólicos,conceito próximo
ao de "élan vital" do filósofo e escritor

francês Henri Bergson(1859-1941) ou
ao de "vontade"do filósofo polonêsAr-
thur Schopenhauer(1778-1860), autor
queJungadmira.Nessaperspectiva,por
exemplo,os desejosde tipo incestuoso
seriamreinterpretadoscomodesejosde
"renascimento espiritual", cabendo ao
analista canalizar, pela interpretação
simbólica, a libido regredidapara for-
masarquetípicas"superiores':

Em um ciclo de conferências na
Universidade de Fordham, em Nova
York,em setembro de 1912, a ruptura
em relaçãoà psicanáliseadquire total
nitidez: Jung propõe que a etiologia
da neurosenão seja mais buscadano
passado,em desejos sexuais infantis

j reprimidos, mas no presente, conver-
IJ tendo a neurose em um malsucedi-

do ato de adaptação a dificuldades
atuais. Do ponto de vista da técnica clínica, também
são introduzidas modificações.O divã é substituído
pelo contato face a face e o terapeuta intervém de
modoativo, propondoao paciente a leitura de livros,
a construção de mandaIas, discussõesde sonhos e
de mitos, em oposição à abstinência/neutralidade/
"frieza" imposta pela clínica freudiana.

psicólogo, poeta e editor.

Fonte:Cor/6ustavJung,umabiografia.FrankMclynn.Record,199B.

forma de pulsões parciais e de uma sexualidade de
estilo perverso-polimorfa, organizada ao redor do
falo. Dessamaneira,a libido seria a energia psíqui-
ca específica das pulsões sexuais, que passaria por
fases de desenvolvimento ao longo da infância até
atingir, na adolescência, o ponto em que todas as
pulsões parciais se subordinariam ao primado dos
órgãos sexuais - algo que Jung refuta.

Como afirma o psicanalista Joel Birman, "a di-
ferença básica entre ambos, fonte de todas as ou-
tras, é a questão do sexual". Enquanto para Freud
"o sujeito é essencialmente fragmentado, para
sempre dividido, em conseqüência da parcialidade

20 MENTE&CÉREBROIwww.mentecerebro.com.br

..

daspulsõesque o fundam como tal", para Jung "o
sujeito é unidade e totalidade, justamente porque
não admite a condição parcial das pulsões".

Muitos viram nessa acepção de libido um sinêL
de que a sexualidade fora deixada de lado da teoria
junguiana, algo com que seu mentor não concorda.
como explica em Memórias, sonhos e reflexões, de
1957. Diz Jung: "Olhando para trás, posso dizer que
sou o único que prosseguiu o estudo dos dois proble-
mas que mais interessaram a Freud: o dos 'resíduos
arcaicos' e o da sexualidade. Espalhou-se o erro de
que não vejo o valor da sexualidade. Muito pela
contrário, ela desempenha grande papel em minha



\

CENAEMBLEMÁTICAda expulsãodeAdãoe Evado
Paraíso,emafrescodoartista Masaccio(1401-1428):
culpaevergonhano imagináriocristãoda Renascença

-
- ...

psicologia, principalmente como expressão funda-
mental - mas não a única - da totalidade psíquica".

Para ele, a diferença entre a sexualidade adulta
e a infantil está na localização da libido, e não em
sua intensidade. Como a expressão libidinosa é uma
transferência de energia, quando o indivíduo se en-
contra em um estado alterado, eufórico, por exem-
plo, haveria excesso de libido, vindo das atividades
mentais fragilizadas, como a critica e o próprio juízo
sobre os excessos de euforia. Já quando fIca em um
estado apático, isso confIguraria uma carência libi-
dinal, que, nessa situação, estaria, provavelmente,
"aprisionada" no inconsciente.

Uma vez que todas as realidades instintivas são,
segundo a concepção junguiana, primordiais, ar-
quetípicas, elas estariam presentes no ser humano
desde sempre. Partindo desse pressuposto, pode-
mos encontrar nas referências míticas expressões
das concepções da sexualidade vigentes na psique
humana projetadas nos personagens divinos.

-

'I
SERES SEXUALlZADOS
Na mítica greco-romana, as referências aos deuses
portadores de sexualidade exuberante são intensas,
entre eles Pã, Priapo, Dioniso, Zeus, ApoIo, Eros,
Hera, Deméter, Afrodite, bem como os Silenos, Sá-
tiros e Centauros, e muitos outros. Cada uma des-

sas divindades representa um modo de iniciação
à sexualidade, um modelo de fantasia pelo qual é
possível experimentar o instinto sexual.

O culto a essas deidades e os ritos iniciáticos

realizados em seus templos são vividos como mis-
térios do masculino e do feminino e retratam a

aquisição de conhecimentos sobre a vida e a morte,
implicando, necessariamente, a transformação da
consciência a respeito da sexualidade.

Em nossa cultura, herdeira de uma religiosidade
e moralidade de origem judaico-cristã, o indivíduo
não dispõe de uma imagem divina como exemplo
de iniciação sexual. Na mítica cristã, por exemplo,
a fIgura de Cristo apresenta-se absolutamente des-
tituída de afetos, idéias ou atitudes sexualizados. A
Igreja Católica, ao instituir o celibato para homens
e mulheres dedicados à vida religiosa, sem qualquer
ritualização para a situação sacrifIcial da sexualida-
de, concorre, por certo, para que as situações de ca-
ráter sexual, como as de condutas ou abusos sexuais,
sejam vividas como realidades profundamente som-
brias no interior das instituições eclesiásticas.

Durante o período medieval, a Igreja se ocu-
pou, de maneira acentuada, da vida íntima dos

.1
J .

~.
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casais, muitas vezes nela interferindo. Os sacer-
dotes julgavam o sexo lícito somente se o ato ti-
vesse como meta a procriação, mais em conformi-
dade com as leis de Deus. Qualquer ação voltada
para o prazer puro e simples, sem o objetivo de
procriar, era considerada pecaminosa, mesmo en-
tre os casados. A masturbação só era admitida se
antecedesse a cópula. Os padres até estudavam
e recomendavam posições mais adequadas ao
ato sexual com a finalidade de propiciar maiores
chances de fecundação.

Já no mito judaico da criação, a emergência de
um novo padrão de consciência e a tomada de co-
nhecimento do poder criador, sob a forma da des-
coberta da sexualidade por Adão e Eva, configuram
realidades a eles interditadas. No mito, depois de
comerem a maçã e acordarem para um novo tempo,
homem e mulher se descobrem nus e se envergo-
nham. Comer o fruto da árvore do conhecimento re-

presenta descobrir em si mesmo a competência para
conceber outro ser a sua imagem e semelhança, ou
seja, descobrir-se como criatura e criador.

O texto bíblico é enfático quando diz: "E orde-
nou o Senhor Deus ao homem, dizendo: 'De toda
árvore do jardim comerás livremente. Mas da ár-
vore do conhecimento do bem e do mal, dela não
comerás; porque no dia em que dela comeres, cer-
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RITOScomoasrecepçõesdecalourosou ospolêmicos
trotes universitários(acimaemalunosdaUSP)
simbolizama passagemparaavidaadulta

tamente morrerás'. [.,,] O Senhor Deus disse: 'Eis
que o homem, quanto ao conhecimento do bem e
do mal, se tomou como um de nós. Agora é preciso
que ele não estenda a mão para se apoderar tam-
bém do fruto da árvore da Vida e, comendo dele,
viva para sempre'" (Gênesis 2: 16 e 17; 3: 22)

Saber que somos seres sexualizados e, portanto,
com competência para gerar um outro a nossa ima-



gem e semelhança nos confere poderes temerários
que demandam um padrão de consciência alicerçado
na condição reflexiva (capacidade de questionar a si
mesmo, colocando-se no lugar do outro), condição
essa somente a1cançada pelo ser humano, conforme
formulação de Teilhard Chardin (1881-1955), teó-
logo, fIlósofo e paleontólogo francês, em seu livro
póstumo Ofenômeno humano.

PÃ PERSEGUEas ninfas, que fogem assustadascom
sua porção animal, na escultura de Clodion (1738-1814).

Daísurge o conceito de pânico na visão junguiana

\.-
--

...,

ORGIASpromovidas pelo deus Dioriso
ou Baco,simbolizam a fertilidade e o

prazer.Ao lado, o quadro Bacana/,de
Peter Paul Rubens(1577-1640)

DORESDECORPOEALMA
A emergência da sexualidade
representa a entrada, na psi-
que consciente, de um quantum
grandioso de energia, que se
traduz por um estado de confu-
são mental, permeado de senti-
mentos díspares: prazer, medo,
vergonha etc. Ritos iniciáticos
são necessários para aprender a
lidar com esse fenômeno - pro-
vas ou tarefas pelas quais todos
nós passamos quando mudamos
de padrão, classe ou condição,
como entrar na escola, enfren-
tar a dor ou o medo na passa-
gem da adolescência para a vida
adulta, fazer o exército, passar

por trote universitário, entre outros.
Para o psicólogo americano James Hillman, ana-

lista junguiano e criador da "psicologia arquetípi-
ca", essa iniciação nos forneceria padrões míticos
(portanto arquetípicos) para a psiquização do ins-
tinto. Sem o ritual não conseguimos compreender a
sexualidade, racionalizar nossas fantasias sexuais,
tomando-nos reféns de nossos complexos.

O estudo das manifestações mórbidas da psi-
que, a psicopatologia, demonstra que a grande
maioria dos distúrbios orgânicos expressa tenta-
tivas de solução ou disfarces para os conflitos in-
ternos. Muitos dos sintomas corporais são mensa-
gens ou expressões da psique; por isso, podemos
encontrar neles um signifIcado simbólico. O corpo
denuncia, assim, o sofrimento da alma. Em muitos
dos distúrbios (alimentares, cardíacos, respirató-
rios, osteoarticulares, endócrinos etc.) encontra-
mos expressões de conflitos afetivos associados
à procura de algo, de preenchimento de um vazio
existencial - por exemplo, a busca de proteção ou
de alguém com quem dividir o sofrimento (como
nos processos analiticos) - que possam repro-
duzir as sensações primárias vividas na relação
materna. No entanto, podemos também constatar
quanto esses distúrbios estão ligados à negação
ou repressão da sexualidade.
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A FRIGIDEZDE DEMETER

A grande deusaDeméter,perseguidapor Posídon,
metamorfoseia-seem égua e é violentada pelo deus
cavalo.Deméterconcebedois filhos desseencontro: o

filho cavaloÁrion e a filha Despóina(ou Despina)que
significa neve,frieza, algo gélido, expressãoincontes-
tável de seufeminino ferido. Oúnico lugar ondeDes-
póina pode ter seu nome pronunciado é nos ritos de
Elêusis,dentro do recinto sagrado.Desserelato mítico
é possívelinferir que a frigidez feminina, decorrente
de abusos,violência explícita ou de caráter estrita-
mente emocional, para ser transformada, reclama o
continente sagradodo acolhimento.

A GESTAÇÃODEPALASATENÁdentrodacabeçadeZeus
causaneleimensador,representandoo femininoaprisionado.
Acima,adeusaguerreirapor HendrickGoltzius,1611
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DEMÉTER. ou Ceres,deusa retratada em afresco de

CosmeTurra (1430-1495), foi vítima de abuso sexual

e se tornou expressãodo feminino ferido

A psicologiajunguiana utiliza-se dos mitos como
recursos de amplificação de materiais psíquicos. É o
caso do deus Pã, do qual decorre a palavra "pânico".
Abandonado por sua mãe, Filira, que fora violenta-
da por Crono, ele é levado pelo pai ao Olimpo, onde
é criado e recebe dotações de todas as divindades.
Pã desce à Terra e fica a observar as ninfas, de-
sejoso de companhia. Para atraí-Ias, toca sua flau-
ta, divinamente. Quando as jovens se aproximam,
fascinadas, Pã, belíssimo da cintura para cima, sai
por detrás dos arbustos e atira-se em direção a elas;
todavia, excitado pela presença feminina, exibe seu
pênis, de tamanho descomunal. As ninfas, ao vê-Io,
fogem "em pânico" - o que sugere uma problemáti-
ca sexual no ceme dessa síndrome.

A tensão pré-menstrual, síndrome caracterizada
por retenção hídrica, alterações humorais etc. que,
em geral, ocorre no periodo anterior à menstruação,
pode ter seu sentido simbólico amplificado pela di-
nâmica de Dioniso, deus da orgia, do êxtase, da em-
briaguez, do prazer, da fertilidade, mas também do
úmido e do quente (contrastes), cultuado por todos
a cada manifestação cotidiana de festejo pela vida.
Quando, ao contrário, ele é negado pela rigidez de
nossas estruturas socioculturais (como inflexibili-
dade ou condutas obsessivo-compulsivas), simbo-
licamente se manifesta pelo "enlouquecimento" do
corpo, pela irritabilidade, por dores no corpo etc.

Os aspectos psicológicos da obesidade, em es-
pecial suas relações com a sexualidade, podem ser
depreendidos por meio de Dafne, ninfa de beleza



espetacular. ApoIo se apaixona por ela e tenta se-
duzi-Ia. A jovem, em um primeiro momento, ig-
nora a presença divina. ApoIo insiste e Dafne foge
desesperada. Transforma-se em fêmeas de muitas
espécies animais. O deus a persegue também me-
tamorfoseado na forma do animal macho corres-
pondente. Por fIm, Dafne, exaurida pelo assédio,
implora que seu pai, o rio Peneu, a transforme
em uma árvore - o loureiro. ApoIo, não podendo
possuí-Ia, arranca-a do solo, leva-a a seu jardim
e faz de seus ramos e folhas uma coroa de louros,
mantendo-a como eterna prisioneira. Nesse caso,
a casca e o tronco da árvore podem ser vistos
como a armadura protetora usada pela ninfa con-
tra as demandas da sexualidade.

Já as "dores de cabeça", muitas vezes mani-
festações dolorosas sintomáticas de impedimento
para a vivência da sexualidade, são entrevistas no
mito de Zeus. O divino olímpico amou a deusa
Métis, que concebeu uma fIlha, Atená. Alertado,
entretanto, por um oráculo de que, se tivesse um

ASSÉDIO:para fugir das investidas
de Apoio, Dafne transforma-se em
um loureiro. Ao lado, os deuses por
Giovanni Battista Tiepolo (1744-45)

segundo fIlho com a deusa da
prudência, o menino seria maior
que o pai, devorou Métis, ainda
grávida da primeira filha, por te-
mor de ser suplantado pelo futuro
rebento. Entretanto, a gestação da
deusa Atená continuou no corpo
de Zeus. Muito tempo se passou
até o dia em que ele foi assolado
por uma dor de cabeça insupor-
tável. Nada conseguia minorá-Ia.
Desesperado, procurou seu outro
fIlho, Hefesto, o deus artesão, das
forjas, pedindo-lhe ajuda. Hefes-
to criou o machado, com o qual
cortou o tampo da cabeça de
Zeus. Nesse instante surgiu Ate-
ná, adulta, com 21 anos de idade,
vestida e armada, soltando um
grito de guerra em defesa do pai.
Simbolicamente, a cefaléia de
Zeus pode ser lida como o apri-
sionamento do feminino guerrei-
ro (seja na "cabeça" de homens,
seja na de mulheres), que deman-

da liberdade para se exercer criativamente.
O mito pode confIgurar a melhor expressão do

conflito, apontar soluções para o problema, bem
como contribuir para melhor entendimento de nós
mesmos. Ao nos servirmos dessa realidade simbóli-

ca, os distúrbios da sexualidade podem ser mais bem
compreendidos e elaborados psiquicamente. ..

A AUTORA MARIA ZELIA DE ALVARENGA é psiquia-
tra, analista junguiana pela SociedadeBrasileira de Psicologia
Analíticae autora dos livros Mitologia simbólica (Casado Psicó-
logo, 2007) e O Graal:Arthur e os cavaleirosda TóvolaRedonda
-leitura simbólica(Casado Psicólogo,2008).
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Baseadonasnoçõesde "instinto"
e energia.Wilhelm Reich.um dos
maiscontrovertidosdiscípulos
dissidentesde Freud.investigoua
sexualidadeno corpoe no social.
chamandoa atenção para a
capacidadeorgásticae suarelação
com a saúdeglobal do organismo
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lemanha, Europa, por volta de 1930. Sig-
mund Freud aprofunda-se na psique para
pesquisar a sexualidade; Wilhelm Reich, a
busca no corpo e no social. O primeiro diz

"deite e associe";o segundo, "deite e respire': Ambas as
posições são provocativas, mas levam a experiências
diferentes. Se Freud abre margem a profundas des-
cobertas do funcionamento psíquico, Reich, que foi
seu discípulo e, por motivos políticos, acabou sendo
desligado da sociedade psicanalítica, o faz em direçãc
ao organismo voltado à sexualidade (como capacida-
de de entrega a si mesmo e ao outro), sempre sujeito
às interferências do mundo familiar, social e político.
Já em sua época, Reich trabalha com valores éticos
sustentáveis: natureza, cultura e economia.



no meio dos sexólogos e dos psicanalistas, a noção de
potência estava relacionada apenas às funções "eja-
culativa" e "eretiva': Estas, a partir de Reich, tornam-
se tão-somente precondições para o que ele chama de
potência orgástica. Ou seja, a "capacidade de aban-
donar-se, livre de quaisquer inibições, ao fluxo de
energia biológica e de descarregar completamente a
excitação sexual reprimida, por meio de involuntá-
rias e agradáveis convulsões do corpo".

Tal capacidade, sem dúvida, vem carregada de
idealizações e de expectativas de intenso prazer nes-
sa liberdade de entrega, algo que não passa desper-
cebido a seu mentor. Em A função do orgasmo, por
exemplo, Reich já diz não haver neurótico capaz de
se entregar dessa forma. Se a excitação sexual é um
processo somático, os conflitos da neurose são de na-
tureza psíquica.Da relaçãopsique e somaforma-se
uma balançadinâmicade comunicaçãona qual cir-
cula a energiasexual.Qualquerconflito secundário
pode gerar uma perturbação nessa balança, intensifI-
cando a estase, ou seja, a parada da circulação ener-
gética que leva ao acúmulo de energia, impedindo
que as sensações de prazer circulem no organismo.

Reichpropõe uma leitura psicanalítica dessas inter-
ferênciasna relaçãopsique-soma,lembrando que o con-
flito psíquico central é a relação estabelecida,em torno

da sexualidade, entre a criança e
os pais ao longo do desenvolvi-
mento. Nas neuroses, o conflito
edipiano interfere na descarga de
energia sexual e, de acordo com o
grau de interferência, pode vir a
tornar-se ou não patológico.

g Se a técnica psicanalítica

!emprega a "associação livre"
o;para desencadear fantasias in-

~ conscientes e interpretá-Ias -
~ em geral, lidaspelo psicanalista
~ com uma compreensãocogniti-
~va dos processos desencadeados
o na relação paciente-analista _,

as técnicas de psicoterapia corporal utilizadas por
Reich atuam diretamente sobre o funcionamento do
organismo, procurando diferentes maneiras de des-
bloquear processos contidos nas estases do corpo,
impeditivos do "livre" fluxo de energia da sexua-
lidade. Nesse caso, a interpretação poderá ou não
ocorrer, dependendo de como influirá na qualidade
de tal fluxo, pois nem sempre tais processos neces-
sitam chegar à consciência sob a forma explicativa,
interrompendo as sensações.

o ORGASMO. para Reich, é a entrega

plena, uma forma de descarregar
a energia reprimida, favorecendo a
comunicação entre psique e soma

Com base em estudos biológicos e acompanhan-
do a defmição freudiana de "instinto", investiga
a relação entre prazer e desprazer. Vê a experiên-
cia orgástica como inseparável do sistema global
de respostas de uma pessoa e de suas capacidades
de relacionamento. Segundo sua concepção, distúr-
bios da capacidade orgástica refletem distúrbios da
personalidade e envolvem a saúde global do orga-
nismo no sentido psicossomático.

Em 1923, nasce sua teoria do orgasmo. Até então,
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o OLHAR POLíTICO-SEXUAL DE WILHELM REICH

Profilaxia social das neuroses entre trobalhadores e crianças nortearam sua prática
o estudantedemedicinaWilhelmReich(1897-1957)

encontrou-se com Freud pela primeira vez em 1919. No
ano seguinte, então com 23 anos, começou a participar
das reuniões da Sociedade Psicanalítica de Viena como

membro efetivo. Em 1921, iniciou a prática psicanalítica,

quando, mesmo sem ter sido analisado, passoua atender

pacientes encaminhados pelo próprio Freud.

Pouco tempo depois, já atuava na Clínica Psicana-

lítica de Viena, da qual mais tarde foi eleito diretor. A

clínica era destinada a pacientes sem recursos e a de-

manda de atendimento tornou-se gigantesca. Na per-

cepção de Reich, isso demonstrava que a neurose era

uma "doença de massa", uma "epidemia" que precisava
ser tratada além dos limites da psicanálise.

Nessaépoca,dirigiu com êxíto o seminário sobre se-

xologia que resultou na elaboraçãode sua teoria da eco-

nomia sexual. Entre 1920 e 1934, permaneceuvinculado

oficialmente à AssociaçãoPsicanalíticaInternacional (lPA),
desenvolvendoo que chamava de profilaxia dasneurosese

estudandoa origem social dasdoençasmentais.Seuscur-

SISTEMANERVOSOE FLUXOSENER6ÉTICOS
Brasil,América do Sul, 2008.De modo simplifica-
do, associando os conceitos de Reich a uma leitura
neuropsicológica, é possível hoje dizer que a inter-
pretação psicanalítica provém do campo cortical do
cérebro (responsável pelo pensamento, linguagem,
julgamento, memória, percepção e movimentos vo-
luntários). Já na clínica reichiana e neo-reichiana,
na qual o organismo é levado a entrar em conta-
to com seus fluxos e suas estases, o psicoterapeuta
interfere técnica e poeticamente no desencadear da
expressão orgânica. Nesse caso, a associação livre
da psicanálise se transforma na associação livre dos
fluxos orgânicos. Vistos assim, os fluxos da energia
sexual seriam de natureza subcortical, com influên-
cias do não-consciente (funcionamento do organis-
mo independentemente da consciência, como respi-
ração, fluxo sangüíneo, pressão) e do inconsciente
corporal (parte da história pessoal que, reprimida no
organismo, só pode ser acessada pelo sistema ner-
voso autônomo). Sendo de natureza subcortical, fl-
logeneticamente arcaica, muitas dessas movimenta-
ções poderão ou não se tomar conscientes. Portanto,
para que a sexualidade exista da forma mais plena
possível, não há necessidade de que tudo venha a
ser consciente, até porque há coisas do organismo

I
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sose suaspalestraseram direcionadosa médicose trabalhado-
res.Osconceitos desenvolvidosnesseseventos culminaram no

movimento Sexpol,cujos objetivos eram orientar pessoascom

problemassexuaise prepará-Iaspoliticamente, tendo por base

os ensinamentosaprendidosnos livros Ocapital,de Karl Marx, e

A origemda familia, de FriedrichEngels.

O Sexpol era um complexo esforço teórico-prático para,

primeiro, ajudar as massas em suas dificuldades sexuais e,

segundo, articular as necessidadessexuais aos aspectos po-
'Iíticos relevantes dentro do movimento revolucionário dos

trabalhadores. Questões da vida sexual e da educação das

crianças, por exemplo, interessavam demais ao público.
Reichantecipou a ênfasedada à sexualidade lidando dire-

tamente com essaquestão. Ele também se adiantou no tem-

po, antecipando o movimento de ir ao encontro das pessoas

em vez de ficar esperando-as na clínica - prática utilizada

hoje em dia em diversosprojetos terapêuticos sociais.

Reich pesquisou profundamente o organismo quando

se afastou definitivamente da psicanálise em 1934. Pas-

sou a estudar as funções da energia vital e seu processo

\

..........

~

CASALBRINCAcomobjetosperformáticos
(representando a função do orgasmo) para projeto
do artista alemão MichaelSchultze (1999/2000),
integralmente dedicado à obra de Reich,que contempla
filme, mixagens e exposição

J



que jamais o serão, embora façam parte de um siste-
ma interior de relacionamento dinâmico entre cons-
ciente, não-consciente e inconsciente.

Isso também se aplica aos relacionamentos amo-
rosos, em que nem tudo é explicável, como demons-
tra o poeta Manuel Bandeira (1886-1968) no poema
"Pousa a mão na minha testa", do livro Lira dos
cinquent'anos (1940): "Não te doas do meu silêncio:
! Estou cansado de todas as palavras. ! Não sabes
que te amo? ! Pousa a mão na minha testa: ! Cap-
tarás numa palpitação inefável! O sentido da única
palavra essencial! - Amor".

Se relermos a função do orgasmo com base nos
conceitos neuropsicológicos atuais, o conceito rei-
chiano de potência orgástica consistiria no melhor
relacionamento possível entre os sistemas cortical
e subcortical, isto é, o consciente facilitando e não
atrapalhando as funções de vida do não-consciente,
e vice-versa. Garantido esse diálogo interno, o or-
ganismo, ou o indivíduo como um todo, pode se en-
tregar aos prazeres e às mazelas do sexo, sem tanta
interferência moral ou social. Visto desse ângulo, o
trabalho psicoterápico sobre o corpo orgânico talvez
seja o mais apropriado para favorecer essa entrega
- algo que se reflete também no cotidiano dos re-
lacionamentos de cunho pessoal ou profissional. A

"sustentabilidade" da vida interna apóia a "susten-
tabilidade" no âmbito social, profissional e ecológi-
co, em um sistema de preseIVação da qualidade de
vida, sem nenhuma idealização do estado de perfei-
ção. Reichjá afirmava isso em 1933.

No entanto, tendo em vista a complexidade das
relações humanas e o fato de o sexo e a sexualida-
de circularem em todos os níveis relacionais (en-
tre casais, membros da família, nos planos social,
político, profissional e ecológico), os encontros são
sempre e inevitavelmente pautados pela troca de
diálogos internos entre consciente, não-consciente e
inconsciente - algo que tende a complicar ou "com-
plexificar" os relacionamentos e com o que somos
obrigados a lidar, inevitavelmente. nec

o AUTOR RUBENS KIGNEL é psicoterapeuta clínico,
doutorando em comunicação e semiótica pela Universidade
de Bologna. Itália,diretor da Associação Brasileirade Psico-
terapia e professor convidado em escolas de formação de
psicoterapia e universidades européias.
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Os resultados impressionam. Na medida em que
cada uma delas é estimulada, inicia-se uma atividade
na região cerebral conhecida como córtex sensorial
primário, que sinaliza a chegada dos impulsos nervo-
sos genitais ao córtex cerebral. Contudo, logo depois,
em vez da esperada propagação dessa ativação pelos
córtices sensoriais secundários, terciários e assim
por diante até os quatro cantos do encéfalo - a
exemplo de uma pequena e breve convulsão ce-
rebral, como se chegou a conjeturar na década de
70 -, o que acontece de fato é uma paulatina redu-
ção da atividade cerebral.

Essa paradoxal desativação prossegue por zonas
corticais, subcorticais e estruturas do sistema límbico,
sede das emoções, como se um espectador pudesse,
do topo de uma montanha, presenciar a névoa que
se abate sobre uma cidade inteira. A sede da polícia,
abrigada na poderosa e vigilante amígdala cerebral,
uma área raramente silenciada, que cuida, para dizer o
mínimo, de fIltrar as sensações internas e externas de
conteúdo perigoso, também é desativada.

A atividade neuronal cessa em todas as áreas do cé-

--

o GENITAIS FEMININOS servem de refúgio a homem que
~ encolheaté adentrara vaginada amadaem Falecomela,
i de PedroAlmodóvar(2002),cujos filmes exploram o desejo

Sentimentos de confiança e dedicação são pré-requisitos para o orgasmo feminino

Antes de estar pronta para o sexo, a mulher precisa
sentir-se ligadaao parceiro,ser seduzida porele. Longede
ser um atalho para o ato sexual, a sedução coloca o sexo
no contexto do romance. A mulher, diferentemente do

homem, precisa enamorar-se antes de poder chegar lá.
Faz muito tempo que o homem busca o caminho do

sexo pelo romance a fim de satisfazer a mulher. Láse
vão velas, caixas de chocolate, bombons sofisticados,

arranjos de flores e noites românticas sobre o tapete
da lareira. Mas também faz muito tempo que o homem
falha nessa promessa e a deixa sem a esperada satisfa-
ção do orgasmo. O que acontece?

Imagine que o clima está pronto. Velasestão acesas,
seixos de lenha crepitam na lareira, labaredas dão movi-
mento à penumbra, borbulhas de felicidade emanam das
taças e tudo está quieto, exceto palavras sussurradas
nos ouvidos.A noite prossegue como deve e os amantes,
cônscios de como ela terminará, contentam-se em apro-
priar-se de cada momento como se fosse o único.
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Juras viram beijos. Roupas caem como folhas. O chei-

ro no ar é de paixão.

Corpos passam a entabular movimentos, viradas, mur-

múrios, gemidos e arfares até que, mais adiante... Bem,

tudo termina na pergunta: "Foi bom para você?"

Um pouco antes, as diferenças entre mulher e homem

se tornaram claras. Para ela, a jornada é tudo. O finale é
unha e carne com o todo, o orgasmo se mistura com ro-

mance, paixão e amor, coisas indissociáveis. Os dois Uorna-

da e finale) formam uma única e indissolúvel experiência.

Não é assim para o homem. Ele é coagido a tratar o
orgasmo como algo separado da jornada; é o ápice, o final

dela. Finale para ela, fine para ele. A jornada, claro, deve

sêr saboreada, mas, uma vez que o clímax está à vista,
ouve-se uma espécie de tiro de partida para ver quem

passa pela fita de chegada.
O que é comum entre a maioria das mulheres, se não

a todas, é que os sentimentos de confiança e dedicação
devem apossar-se dela antes da excitação propriamen-



rebro, salvo ilhas aqui e ali. Quan-
do o orgasmo se instala, sobrevém
uma combinação entre anestesia,
paralisia, prevalecimento de um
tônus extensor e de caretas fa-

ciais como se a sensação fosse de
quase dor, e não de prazer - tudo
para que o brilho de um pequeno
conjunto de sensações s~a eleva-
do à potência máxima.

A AMíGDALA. área subcortica

responsável pelo armazenamerto
de memórias ligadas ao medo,
dor e emoção, é excepcionalmente
desativada no momento do orgasmo

mões, coração, sistemas diges-
tivo e geniturinário. As fibras
nervosas que ele contém proje-
tam-se diretamente sobre o nú-
cleo do trato solitário, no tronco
cerebral. A partir dele, outras

estruturas são acionadas e passam a formar o anel
gerador do brilho de prazer.

Já conhecemos o mensageiro, mas ainda não
sabemos a origem do fenômeno. A saída do labi-
rinto pode ser encontrada em um estudo publica-
do em 1999 por uma equipe de Amsterdã formada
por um ginecologista, um fisiologista, uma antro-
póloga e um radiologista, que causou destacada
repercussão à época por mostrar a relação exata da
vagina com o pênis de um casal que copulava sob
o tomógrafo de ressonância magnética. Pesquisas
sobre a anatomia da vagina já haviam mostrado
que a parede vaginal anterior contém o clitóris e
a uretra perineal e que ambos estão cercados de
tecido erétil e de uma miríade de receptores de

GOZO PROFUNDO
Mulheres tetraplégicas, em decorrência de lesão
medular, não são desprovidas da capacidade de ter
orgasmo, embora não tenham nenhum tipo de sen-
sibilidade da clavícula para baixo, é o que demons-
tra estudo de Komisaruk, Beyer-Flores e Whipple. A
descrição da sensação de clímax feita por elas foi
confIrmada por marcadores fIsiológicos e pela res-
sonância magnética funcional do cérebro.

O estudo chama a atenção pelo fato de que nesse
tipo de orgasmo, habitualmente referido pelas mu-
lheres como "profundo", a via de acesso das sensa-
ções ao cérebro se faz por meio do nervo vago e não
de nervos somáticos. Ovago constitui-se em um dos
nervos cranianos que emerge da região posterior e
caudal do cérebro para controlar vísceras como pul-
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neurônios sensitivos. Um dos aspectos de desta-
que desse estudo foram as imagens mostrando que
durante o ato sexual há, entre outras alterações,
alongamento e adelgaçamento exatamente de tal
segmento anterior da parede vaginal.

Outro fator surpreendente é a posição do pênis
dentro da vagina. Até recentemente, a melhor idéia
que se tinha da relação anatômica vagina-pênis no
coito provinha de um trabalho conduzido em 1933
pelo médico e pesquisador da sexualidade Robert L.
Dickinson (1861-1950), que resultou em um atlas
ilustrado de anatomia sexual. Entretanto, as ima-
gens de ressonância magnética são absolutamente
originais em revelar a exata relação entre o seg-
mento externo e o interno do pênis e como este
faz uma curva aberta de 120 graus, que o deixa em
formato de bumerangue. É esse pequeno segmen-
to da curva do bumerangue que está em contato
íntimo com a parede vaginal anterior e, durante
os movimentos de entrada e saída, pressiona um
tecido densamente inervado.

É muito provável que "o pequeno conjunto de
sensações" tenha gênese exatamente nessa área;
clitóris, ponto G e sensibilidade vaginal são va-
riações anatômicas de uma mesma unidade fIsio-
lógica, cuja nascente está escondida na parede
anterior da vagina. É quase desnecessário salien-

tar que tal unidade apresenta graus variáveis de
excitabilidade entre as mulheres.

Dessa forma, a parede vaginal anterior, a inerva-
ção somática das estruturas aí contidas, o plexo sacro
e o nervo vago compõem o elo periférico que conduz
às sensações básicas que serão processadas no sistema
nelVOSOcentral. Mediante a forte influência de fatores

como a qualidade do envolvimento com o parceiro, o
clima do momento e o desljo de entregar-se a sensações
sexuais, o encontro poderá ser conduzido ao orgasmo.

Contudo, o aspecto que mais intriga os pesquisa-
dores é o fato de essa teia de atividade neuronal ser,
em última análise, desmobilizada antes do orgasmo.

"Para o orgasmo, medo e ansiedade precisam ser
evitados a todo custo; sabíamos disso há muito tempo,
mas agora podemos vê-Io acontecendo nas profunde-
zas do cérebro", disse Holstege referindo-se ao apaga-
mento das sinapses que regem a vida cerebral.

A sensação, uma vez instalada, será conduzida
ao anel de brilho e paulatinamente percebida como
prazer crescente. A partir dessa sinalização, come-
ça a submissão das atividades cortical e subcortical
e da amígdala ao silêncio, na forma do misterio-
so desaparecimento da atividade neuronal de uma
imensa parte do cérebro, a fIm de que o prazer seja
perfeitamente sintonizado e possa impregnar a
consciência pelo orgasmo.

Durante experiênciaem laboratório,o neurocientista Jim Pfaus,
da Universidade Concórdia de Montreal, no Canadá, administrou ex-

perimentalmente o afrodisíaco sintético bremelanotide ou PT-141
em ratas. Normalmente contidas, sob o efeito desse composto, elas
corriam até os pasmos machinhos e os provocavam com caretas es-
quisitas e toques de vibrissas nos focinhos deles. Se o macho
não respondia às investidas, a performance da
rata aumentava em ritmo e em intensidade.

Se ainda assim ele persistia plantado no
lugar, a rata sapecava-Ihe um tapa
no focinho. A estratégia dava
certo. O macho disparava atrás
dela e a satisfazia pela cópula.
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MEMÓRIA AFETIVA

Helen Fisher, antropóloga da Uni-
versidade Rutgers, investiga há vá-
rios anos o papel do córtex insular
e do cingular anterior no romance.
Ela sugere que essas estruturas, ati-
vadas nas fases avançadas, madu-
ras, da relação amorosa, participam
da elaboração do vinculo pela cons-
trução do sentimento de confIança.
Outros pesquisadores encontraram
evidências de que a região anterior
do cíngulo tem papel fundamental
na transformação das emoções em
memórias afetivas duradouras. Além
disso, verificou-se que o hipocampo
encontra-se ativo quando tudo a sua
volta cai sob o véu do silêncio.

É possível que a ativação do
hipocampo retrate uma situação
privilegiada em que o conteúdo e
as circunstâncias que levaram ao
orgasmo devam ser peremptória e



o mecanismode açãodo orgasmoé semelhante

J

na mulher e no homem. No geral, em ambos os sexos,
o córtex é progressivamente desativado logo depois
de as sensaçõesgenitais e eróticas serem processa-

. daspelaativaçãodos respectivoscórticessensoriais.
O córtex pré-frontal, sededo planejamento lógico, vai
sendo desativado e substituído pelos comportamentos
voltados para o prazer. A amígdala cerebral é desati-
vada para que as sensaçõesde medo e insegurança
sejam bloqueadas. As zonas do hipotálamo, ínsula e

o Córtex sensorial

e Córtex

8 Córtex pré-frontal

o Amígdala cerebral

cingulo, responsáveispela ligação entre fontes emo-
cionais como fantasia, amor, sexo e confiança, levan-
do à entrega, são ativadas (e3>ecialmentena mulher)
para que os comportamentos da entrega e o afasta-
mento da realidade possamser deflagrado. O cerebelo
é posto em ação para que a cascata temporal desses
eventos seja coordenada. Subseqüentemente,a região
posterior da hipófise secreta ocitocina, vasopressinae
prolactina, hormônios que conduzem às sensaçõesde
saciedadepelo prazer e apego entre o casal.

eGiro do cíngulo 0 Liberação de

01nsula ocitocina, p~olactina
e vasopressma

OHipófise posterior m- . I~ Nuc eo
0Cerebelo acumbens

. Zona tegmental
ventral

c& Circuito
dopaminérgico
do prazer

/

-

- Vias ativadoras- Vias desativadoras

'''li fiEP após a ativação do córtex sensorial, extensas
regiões corticais são desativadas.A amígdala, desativada, im-
pede a ação das repressõese permite a entrega às sensações
de prazer,resultante da ativação do circuito dopaminérgico.A
entrega é reforçada pela ativação das regiões do cingulo e da
ínsula, que buscamestabilizar a sensaçãodo orgasmocom as
emoçõesde confiança e afeto pelo parceiro.

NO HOMEM. a chegada das sensaçõesgenitais aciona o
circuito dopaminérgico do prazer (que vai da zona tegmental
ventral ao núcleo acumbens),com a concomitante desativação
do córtex e da amígdala. Permanecemativas regiões primiti-
vas como o cerebelo,que controla o ritmo das sensações,e a
hipófise posterior que libera proJactina(saciedade)e ocitocina
(apego)conduzindoà harmonia pós-orgásmica.
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Droga experimental promete aumento do desejo sexual e melhor performance
Umamulher atravessa o bar com passos bem

medidos, sem tirar os olhos do cavalheiro que bebe
seu vinho Carménere. Sentando-se à mesa, coloca a

mão sobre a dele e enuncia seu desejo, sem nenhum

tipo de preâmbulo: "Vamos sair daqui para algum
lugar onde possamos deixar tudo e todos para ser-
mos um do outro?".

Não, não se trata de uma cena de filme, mas do

comportamento real de uma mulher acometida pela
síndrome do desejo sexual hipoativo, que na semana
anterior recebeu como tratamento a revolucionária

medicação bremelanotide ou PT-141, produzida ex-
perimentalmente nos Estados Unidos e tida como a
primeira droga capaz de causar mudança no compor-
tamento sexual.

Medicamentos como o sildenafil e seus con-

rapidamente arquivado para que não haja risco de
perdê-Io. É tentador imaginar que, do ponto de vista
biológico, a escolha do parceiro para fins de procria-
ção inclua a capacidade de fomentar forte sentimento
de confiança da mulher pelo genitor de seus filhos (o
que abrange o apagamento temporário da repressão,
habitualmente exercida pela amígdala cerebral).

Assim,é possívelque essemecanismosingular esteja
por trás da famosa "entrega", da qual muitas mulheres

se queixam em relação aos homens. É_amplamentesa-

RELAÇÃOANATÔMICA:corte sagital
das genitálias feminina e masculina
obtido por ressonância magnética (su-
perior)e seu esquema (inferior)durante
ato sexual. Os segmentos intravaginal
e externo do pênis fazem uma cur-
va pouco após a penetração a fim de
permanecer em contato íntimo com a
parede vaginal anterior. A glande do
pênis pressiona o colo do útero, que
está rotado para cima.Os impulsosner-
vosos aferentes originados em estrutu-
ras densamente inervadas na parede
vaginal anterior e no pênis formam as
sensações que resultam da ativação do
circuito dopaminérgicodo prazer.

Fonte: "Magnetic resonance imaging of male and

female genitals during coitus and female sexual

arousal." W. W. Schultz e colegas, em British Medi-

ca/Journal, vol. 319, págs. 1596-1600, 1999.

gêneres (chamados de inibidores da fosfodiesterase)
assim como a apomorfina, são capazes de reverter ô
disfunção erétil desde que haja ambiente e estímulo. Já
a testosterona pode restaurar a libido quando os níveis
desse hormônio estão insuficientes no organismo. Ne-
nhum deles, contudo, influencia a capacidade de sedu-
ção ou promove uma variação criativa da corte. Além
disso, na mulher, reações ao tratamento com inibidores
da fosfodiesterase variam entre o nada e o aumento do

volume do clitóris em um processo químico-vascular
semelhante ao do homem.

Por essas razões, considera-se que uma droga como o bre-

melanotide seja capaz de sacudir o mercado muito além do

que fez o Viagra (sildenafil). Embora tenha passado pela fase
de testes em animais de laboratório e recebido o sinal verde do

FDA(agência do governo americano de controle de alimentos

Iililoque a população feminina valoriza a ligação emo-
cional monogâmica muito mais do que a masculina;

\

talvez as sensações estabilizadasno cingulo da mulher
durante a relação sexual representemelos de uma rela-
ção duradoura com aquele que s~a capaz de conduzi-Ia
a orgasmos de grande intensidade.

Além disso, o córtex insular, o córtex cingular
anterior e o núcleo paraventricular, uma vez ativa-
dos, fomentam a produção de ocitocina no hipotála-
mo e sua conseqüente liberação pela hipófise poste-

rior. Esse é o hormônio responsável pela
sensação de prazer quando a mãe dá à luz
seu bebê, mas também quando o pai se-
gura o filho nos braços. Trata-se do hor-
mônio do apego, assim denominado por
vários estudiosos do assunto. Não é, por-
tanto, surpresa vê-Io aumentado após o
orgasmo, quando os corredores cerebrais
secretamente engendram a tentativa de
uma união duradoura para o casal.

Para o homem, contudo, a situação é
menos complicada. O orgasmo masculi-
no depende essencialmente do pênis, e os
homens bem sabem disso. "Consigo ter
orgasmo rapidamente se eu for capaz de
sentir a umidade e o calor vaginal", é o que
se ouve com freqüência dos entrevistados
sobre o assunto. No homem, um orgasmo
intenso, a ser comemorado, pode ser obti-
do em dois minutos após a penetração; na
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mulher, intensidade comparável só é obtida, em média,
a partir de um tempo 5000/0maior que esse.

As imagens de tomografia cerebral por emissão de
pósitrons publicadas por Holstege e seus colaboradores
demonstram claramente o que acontece no interior do
cérebro masculino na escalada do orgasmo. Primeiro,
a zona de junção entre o mesencéfalo e o diencéfalo,
onde reside a chamada área tegmental ventral, sofre
extensa ativação. Essa região está vinculada ao prazer
e é acionada com intensidade comparável ao efeito da
heroína ou o prazer da aposta no cassino. O gatilho
do orgasmo começa pela zona cerebral da recompensa,
cujos circuitos são movidos à base de dopamina.

Posteriormente, a mesma seqüência de eventos é
colocada em cascata. Córtex,regiões diencefálicas, nú-
cleos da base e amígdala cerebral vão sendo desativa-
das. A única área cerebral realmente ativa no momento

do orgasmo é a porção ântero-medial do cerebelo.Esse
resultado paradoxal ainda não está bem compreendido,
embora st;jaobjeto de conjeturas por causa da constata-
ção, devários pesquisadores,de que circuitoscerebelares
estt;jamenvolvidosno processamento das emoções.

Jeremy Schmahmann, professor de neurologia da
Universidade de Harvard, opina que, durante o com-
portamento emocional, subcircuitos em paralelo são
formados no cerebelo e aguardam pelo período de tem-
po esperado para a resposta. Assim como o movimento
dos músculos informa o andamento do programa ce-
rebral posto em execução, o cerebelo também "avalia,
previne e corrige a interação emocional com o meio

...

.~...

e drogas)paraestudosem humanos,o
lançamento desse promissorafrodisíaco
sintético ainda não está liberado.

Em homens com disfunção erétil,
o emprego do bremelanotide forneceu
resultados muito positivos; nas mu-
lheres, houve claro aumento do dese-

jo sexual e performance de qualidade
superior, durando até 24 horas após a
aplicação de uma dose do spray nasal
da droga. Se for liberado, suprirá uma
lacuna formada por mais de 130 mi-
lhões de mulheres com disfunção do
desejo sexual e homens com disfun-
ção erétil, que ainda têm nos inibido-
res da fosfodiesterase a única fonte
oral de tratamento.

,~
~~J~

ambiente de acordo com o que foi planejado':
É,portanto, muito tentador especular o que aconte-

ce com o cerebelode uma mulher que decide buscar sua
experiência prazerosa atravessando o salão do bar para
o convite nada ambíguo ao cavalheiro que lhe desper-
tou frenética e intensa atividade no mundo de suas
fantasias. Se tudo der certo, essa atividade silenciará
no momento adequado e, mais uma vez, o orgasmo
terá catalisado reações que vão desde "foi um prazer
conhecê-Io" até "que st;ja eterno enquanto dure': Ele
poderá ser o homem de sua vida e vice-versa. Quem
sabe? O cérebro, que silenciou por um breve instan-
te, agora conspira para uni-Ios ou separá-Ios. Nenhum
outroeventobiológicotemtalcapacidade. ..

O AUTOR MARTIN PORTNERé neurologista,mestreem
neurociênciaspela Universidadede Oxforde autor de A senhada
virilidaddAGE, 1996)e Inteligênciasexual(Gente,1999).

PARA CONHECER MAIS

The scienceof orgasmoB.R.Komisaruk,C.Beyer-Florese B.
Whipple.TheJohnsHopkinsUniversityPress,2006.
Theorgasmicmind: the neurologicalroots of sexualpleasure.
M.Portner,em Mind&Brain,maiode 2008.

Magnetic resonance imaging of male and female genitals
during coitus and female sexual arousal.
W.W.Schultz e colegas,P.Andei,I.Sabelise E.Mooyaart,
em BritishMedicalJournal,vol.319,págs.1596-1600,1999.
Portalda Sexualidade(ProSex):www.portaldasexualidade.com.br
Instituto Paulista de Sexualidade:www.inpasex.com.br
Atlas of human sexanatomy.
R.L Dickinson.WilliamsandWilkins,1949.
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De A de amígdalas a
V de Viagra. pesquisas
neurobiológicas
demonstram como o
cérebro desempenha
o papel de nosso
órgão sexual
mais importante

odos certamente sabem qual
é a sensação de estar apai-
xonado, de sentir atração

por uma pessoa, se possível sedu-
zi-Ia ou ser seduzido por ela - e
quão profundamente satisfatório
o amor físico pode ser. A necessi-
dade de proximidade, intimidade
e sexo é considerada por alguns
de nossos contemporâneos o ver-
dadeiro motor da vida. Afinal,
nós devemos a essa necessidade
nossa existência.

Claro que a sexualidade hu-
mana é influenciada por vários
fatores externos e internos: dis-

posição e experiências pessoais,
vivências e influências hormo-

nais nas diferentes etapas do de-
senvolvimento, educação e nor-
mas sociais. Mesmo assim, parece
interessante examinar o desejo
sexual do ponto de vista neuro-
biológico, dado que os motivos
e sentimentos ligados a ele têm
base biológica. E não apenas por-
que percorre nossa espinha, faz
nosso coração bater mais forte
ou amolece nossos joelhos, mas
porque o desejo e sua satisfação
realmente têm raizes no cérebro.

A liberação de substâncias quími-
cas mensageiras (neurotransmis-
sores) e padrões de excitação neu-
ronal específicos geram o desejo e
o regulam. Portanto, o cérebro é o
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nosso verdadeiro órgão sexual.
O glossário a seguir não pre-

tende ser completo, mas resume
o conhecimento atual sobre quais
neurotransmissores e regiões ce-
rebrais participam das funções se-
xuais e qual o efeito da atividade
deles sobre nossos sentimentos.

Várias descobertas sobre a bio-

logia do dest;jo foram feitas - I
meio de imagens obtidas a pa.- I
de ressonânciamagnéticafim I
nal (IRMf)ou de tomografia-

,emissão de pósitrons (PEI) - =

todologias que permitem a I

sualização da atividade ceret-I
de apaixonados ou de casais _ I
rante a relação sexual. I



Alguns resultados, entretanto,
decorreram de inesperados efei-
tos colaterais de medicamentos.

Vários psicofármacos inibem o
desejo sexual, algo a que os mé-
dicos durante muito tempo mal
prestavam atenção: ou porque
simplesmente não perguntavam a
seus pacientes sobre essa questão,

PARA ENTRAR NO "CLIMA", o

cérebro recebesinais dos órgãos
sensoriais, que se dirigem às
amígdalas, responsáveispor reações
emocionais automáticas

ALTA TEMPERATURA: gráfico

ao lado demonstra o calor da pele de
um casal durante o beijo, em que

as regiões mais quentes estão
assinaladasem branco e vermelho

ou porqueconsideravamo desejo
evanescente uma conseqüência
psicológica da doença.

Hoje, sabe-se que vários neu-
rolépticos (medicamentos usados
para o tratamento da esquizofre-
nia) e antidepressivos podem atra-
palhar sensivelmente as funções
sexuais - por exemplo, ao esti-
mular a liberação da prolactina,
hormônio produzido na hipófIse,
ou ao elevar a quantidade dispo-
nível de serotonina, substância
neurotransmissora que atua como
um dos mensageiros químicos do
cérebro, possibilitando a troca de
sinais entre os neurônios.

O estudo dos aspectos fIsioló-
gicos do desejo humano está liga-
do à esperança de que ele se tome
mais facilmente manipulável. No
entanto, o fato de que provavel-
mente não teremos tão cedo uma

"pílula do orgasmo" está associa-
do em boa parte à grande com-
plexidade do amor físico.

Amígdalas
Atualmente, pesquisadores par-
tem do princípio de que percebe-
mos indícios sexuais de modo se-
melhante aos estímulos do medo

- como fogo ou cobras -, ou s~a,
rápida e inconscientemente. O
responsável por isso é um atalho
existente no cérebro que perma-
nece aberto a determinados da-
dos sensórios: por esse caminho é
conduzido o sinal do órgão sen-
sorial em questão, que passa pelo
tálamo, considerado o "portal da
percepção", em direção às amíg-
dalas, estruturas do sistema lím-
bico que desencadeiam reações
emocionais automáticas. Isso

nos deixa "no clima" e desperta
uma disposição para a ação que
mal conseguimos regular cons-
cientemente. O controle mental

da excitação sexual, porém, pa-
rece ser mais acentuado nas mu-

lheres que nos homens. Assim,
o desejo feminino está menos
estreitamente ligado a parâme-
tros fIsiológicos, como o fluxo
sangüíneo vaginal. Nesse pon-
to, homens funcionam de forma
mais simples.

Brain activation and sexual arousal

in healthy, heterosexual males.
B.A.Arnowecolegas,em Brain,
vol. 125,págs.1014-1023,2002.
A functional endophenotype for
sexual orientation in humans.

J.Ponsetie colegas,emNeuraimage,

vol. 33,n23,págs.825-833,2006.

Anedonia
A falta de des~o é hoje a razão
mais freqüente entre as mulheres
para a procura de terapia de casal.
demanda que também tem se tor-
nado crescente entre os homens.

Nos anos 70, a influente terapeuta
sexual Helen Kaplan (1929-1995)
considerava que a resposta do cor-
po aos estímulos sexuais consistia
em uma seqüência bastante rígi-
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da envolvendo des~o, excitação,
orgasmo e relaxamento - visão
agora considerada ultrapassada.
Muitas vezes, contudo, não são
as causas sexuais primárias que
determinam o des~o, principal-
mente o feminino. No caso das

mulheres, ele freqüentemente se
segue à necessidad6ico~
de estarem próximas dOj)arcei-
ro ou de se sentirem atraentes.

Para elas, o desejo vem somente
com a atividade sexual - desde
que o contexto da relação esteja
em ordem. Assim, a relação entre
os parceiros - como expectativas
muito altas quanto ao relaciona-
mento ou decepção por falta de
interesse - desempenha para as
mulheres, de maneira geral, pa-
pel mais importante que o sexo,
acarretando, muitas vezes, ausên-
cia de desejo. Já para os homens,
ao lado dos aspectos psicológicos
(por exemplo, fracasso profissio-
nal), os fatores fisicos, como falta
de testosterona ou mesmo exces-

siva produção de prolactina, exer-
cem grande influência nos casos
de inibição do desejo sexual.

Handbook of sexual dysfunctions.
R.Balone R.1.Segraves(orgs.). LLC,

págs. 43-110, 2005.

~.
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Dopamina
Substância mensageira cerebral
que incita principalmente a mo-
tivação comportamental, a dopa-
mina chega às regiões do córtex
cerebral que iniciam e avaliam as
ações através do sistema meso-
límbico, via neurológica bastante
envolvida nas dependências (que
vai do tegumento ventral ao nú-
cleo acumbens e se projeta em
direção ao sistema límbico e ao
córtex orbitofrontal). O sistema
dopaminérgico não apenas im-
pulsiona a busca de alimentos e
parceiros sexuais, mas também
desempenha importante papel
na dependência de drogas e de
jogos. Supõe-se que a dopamina
s~a um oponente da prolactina,
mas as complexas inter-relações
de ambas as substâncias nos di-
ferentes centros cerebrais ainda

foram pouco estudadas.

Endorfina
Hormônio envolvido na percep-
ção da dor, que serve ao relaxa-
mento de maneira geral ou àquele
de cunho sexual, a endorfina tem
maior participação no sentimen-
to de prazer em relações intimas
com pessoas já conhecidas do que
no estado de "embriaguez" de um
caso intenso e de curta duração.

Envolvimento
O desejo sexual e o envolvimento
quase sempre se reforçam mutu-
amente, mas podem também obs-
truir um ao outro - por exemplo,
em pessoas à procura de aventu-
ras sexuais. A necessidade de en-

MOLÉCULA de dopamina,

substância que incita a motivação

comporta mental, como

a busca de parceiros
sexuais e alimentos, ou a

dependência de drogas

volver-se com alguém tem suas
raizes na ligação do bebê com a
mãe. O sentimento de segurança
e proteção estimula expectati-
vas positivas nos adolescentes e,
com isso, a capacidade deles de
se deixar envolver por sentimen-
tos românticos, assim como de
acumular experiências sexuais.
A negligência dos pais durante a
infância, ao contrário, pode fazer
com que a pessoa evite contatos
sexuais ou os mantenha apenas
de forma superficial ou agressiva,
sem ligação pessoal. lndividuos
com relações instáveis ou inse-
guras, por outro lado, com fre-
qüência têm muito medo de ser
abandonados. Tendem a instru-
mentalizar a sexualidade ou são

tolerantes demais com o parceiro,
apenas para não perdê-Io.

The neurobiology of attachment.
1. R. Insel e L J. Young,em Nature Reviews

Neuroscience, voL 2, págs. 129-136, 2001.

A behavioural systems perspective

on the psychodynamics of attachment

and sexuality. M. Miculincer e P.R.Sha-
ver, em Attachment and Sexuality.

D. Diamond e colegas (orgs.),

Analytic Press, 2007, págs. 51-79.

Estrogênio
Hormônio sexual feminino for-

mado principalmente nos ovários, I
além de regular o desenvolvimen-
to das caracteristicas do sexo fe-
minino, como o crescimento dos
seios, reforça, por meio de recep-
tores no cérebro, o desejo sexual.
A excitação feminina depende
decisivamente da relação entre
estrogênio e testosterona. O estro-
gênio aumenta a sensibilidadeà ·

dor na mulher de maneira geral.



Noradrenalina
Neurotransmissor que melhora a
atenção, eleva o ânimo e elimina
o cansaço e a sensação de fome, a
noradrenalina (ou norepinefrlna)
tem grande participação na eufo-
ria embriagada dos apaixonados.
Segundo Helen Fisher, pesqui-
sadora que estuda o desejo, ela
também é uma das responsáveis
pelo fato de freqüentemente nos
lembrarmos dos mínimos deta-
lhes de uma aventura amorosa.

Defining the brain systems of lust.
romantic attraction, and attachment.

H.E.Fishere colegas,em Archives ofSexual

Behaviaur, vol. 31, págs. 413-419, 2002.

Ocitocina
HormôllÍo liberado no cérebro

não apenas durante carícias e to-
ques agradáveis, mas também no
orgasmo, a ocitocina é quimica-
mente aparentada à vasopressina,
a qual faz com que os ratos arví-
colas s~am monogâmicos. Ambas
as substâncias aparentemente es-
timulam a ligação com o parceiro
sexual e, com isso, a tendência a
ficar com ele, protegê-Io e cuidar
dele de forma enciumada.

Why we love: the nature and chemistry of

romantic love. H.E.Rsher. Owls Books, 2004.

L
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A NECESSIDADEDE

ENVOlVIMENTO com pessoas tem

sua origem na profunda ligação
do bebê com a mãe, matriz dos

sentimentos de segurança e proteção

'1

Orgasmo
Um estudo de Jari Tiihonen,
da Universidade de Kuopio, na
Finlândia, demonstrou em 1994
que, nos homens, extensas par-
tes do córtex cerebral entram
em estado de atividade redu-
zida durante o orgasmo (com
exceção de uma parte do córtex
pré-frontal). No ápice sexual,
o cérebro quase faz uma pau-
sa - mesmo que apenas por um
curto período. Pouco depois,
Gert Holstege, da Universida-
de de Groningen, na Holanda,
comprovou a mesma coisa em
relação ao orgasmo feminino.
Entretanto, o sistema de recom-
pensa, atrelado à liberação de
dopamina, é mais ativo no ho-

DANÇA HORMONAL DO ACASALAMENTO

Quando a mulher está amando,

seu sistema endocrinológico .

entra em ação. Pensamentos p, ":"'_"
e emoções (ponto vermelho ~~

.
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no córtex pré-frontal] são ~f;" .~ i~
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mem no momento da {jaculação.
Tal sistema já reage quando ho-
mens e mulheres heterossexuais

(mais fracamente no caso delas)
simplesmente vêem imagens dos
órgãos sexuais do sexo oposto
- no caso dos homossexuais, do
mesmo sexo.

Increase in cerebral blood flow of right
prefrontal cortex in man during orgasmo
J. Tiihonene colegas, em Neuroscience

Letters,vol. 170, págs. 241-243, 1994.
Brain activation during human male
ejaculation. G. Holstege e colegas,
em JournaJof Neuroscience,

vol. 23, págs. 9185-9193, 2003.

Paixão
Esse estado de exaltação é trans-
mitido essencialmente pelo sis-
tema de recompensa impulsio-
nado pela dopamina. Um grupo
de pesquisadores americanos e
outro de britânicos encontra-

ram, em estudos independentes,
regiões cerebrais semelhantes
que se tomam ativas em pesso-
as apaixonadas quando lhes são
mostradas fotografIas do parcei-
ro, principalmente o núcleo cau-
dado, o giro cingulado anterior
e a região da insula. O córtex
insular, escondido sob o lobo

temporal, participa da percepção
de toques suaves e de estimulos
de calor, mas também de reações
físicas como disparo do coração
e o famoso "frio na barriga". Ao
mesmo tempo, os centros que
transmitem a sensação de medo
e ameaça inibem a excitação se-
xual. As regiões cerebrais que se
tomam ativas tanto em casos de

paixão como de afeto e de amor
matemo são ao mesmo tempo
ricas em receptores de ocitocina
e de vasopressina - ou seja, da-
quelas pequenas moléculas neu-
rotransmissoras que nos fazem
ansiar por afeto e compromisso.

IMAGENS ERÓTICAS

ativam amplas regiões
do cérebro, especialmente

nos homens. Paraas

mulheres, um ambiente

agradável é mais excitante

Reward. motivation. and emotion syste-
ms associated with early stage intense
romantic love. A. Aron e

colegas, em JournaJ of NeurophysioJogy,

vol. 94, págs. 327-337, 2005.
The neural correlates of maternal and
romantic love. A. Bartels e S. Zeki, em

Neuroimage, vol. 21, págs. 1155-1166,2004.

Pornografia
A excitação causada por imagens
ou videos de conteúdo explicita-
mente sexual ativa amplas regiões
cerebrais, em especial o claustro, o
núcleo caudado, o giro cingulado e
o hipotálamo. Apesar de ambos os
sexos serem receptivos a estímulos
pornográficos, para as mulheres, a
percepção da excitação parece es-
tar mais fortemente atrelada a um
ambiente agradável e à sensação
de segurança e tranqüilidade do
que para os homens.

A sex difference in the specificity
of sexual arousal. M.L Chiverse colegas,
em PsychoJogicaJScience,vol. 15,na11,
págs.736-744,2004.

Prolactina
Essa substância era considerada

originalmente um hormônio en-
volvido apenas no controle da
produção e liberação de leite no
seio matemo. No entanto, atual-
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mente já foram atribuídas mais
de 300 funções biológicas à pro-
lactina. Ela possui ação inibidora
sobre a sexualidade masculina e
feminina, como na fase de rela-
xamento imediatamente após o
orgasmo. Um grupo de pesqui-
sadores coordenado por Tilman
Krüger, da Escola de Medicina
de Hannover, na Alemanha, de-
tectou que o nível de prolactina
no sangue se eleva muito rapi-
damente após o clímax sexual.
O cérebro possui receptores de
prolactina aos quais ela se aco-
pIa e através dos quais modula a
liberação dos hormônios sexuais,
como testosterona e estrogênio.

Neuroendocrine processes during
sexual arousal and orgasmoT.H.C.Krüger
e colegas,em ThePsychophysioJogyof Sexo
E.Janssen(org.).Indiana UniversityPress,

2007,págs.83-102.

Serotonina
Trata-se de mais um neurotrans-

missor cerebral com ação inibi-
tória sobre a excitação sexual.
Isso pode explicar por que tantos
antidepressivos funcionam como
desestimuladores sexuais - os

chamados inibidores de recapta-
ção de serotonina, que aumentam

_I



a concentração desse neurotrans-
missor nas sinapses, permitindo o
prolongamento de sua ação. Mui-
tas vezes, durante a administra-
ção de tais drogas, também ocorre
atraso na ejaculação, o que alguns
individuos com problema de eja-
culação precoce certamente consi-
deram um efeito colateral positivo.
Por outro lado, quem está "doente
de paixão", ou seja, pensa cons-
tantemente na pessoa amada, deve
seu estado à falta de serotonina.
Pesquisas de Donatella Marazziti,
da Universidade de Pisa, na Itá-
lia, tiveram como resultado que
apaixonados, em comparação com
pessoas não apaixonadas, apre-
sentam baixo nivel de serotonina.

Isso eles têm em comum com pes-
soas que sofrem de distúrbio ob-
sessivo-compulsivo.

Alterations of the Platelet

Serotonin Transporter in Romantic Love.

D. Marazziti e colegas,em Psycho/ogical
Medicine,vol. 29,1999, págs. 741-745.

Testosterona
Hormônio sexual produzido prin-
cipalmente nas gônadas masculi-
nas, entre outras funções, regula
a formação de caracteristicas se-
xuais secundárias, como mus-
culatura, nascimento de pêlos e
produção de esperma. Sua liga-
ção aos receptores cerebrais é um
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CRISTAISde testosterona,
hormônio masculino produzido
nas gônadas, que regula o
desenvolvimento da musculatura

e a produção de esperma

pressuposto essencial para o de-
sejo sexual. A testosterona (no
caso, a formada em pequenas
quantidades no córtex da glân-
dula supra-renal) eleva o dese-
jo também nas mulheres. Para
tanto, o hormônio funciona, em
parte, como antagonista da oci-
tocina, já que tende a estimular
mais a paixão "desvinculada" e
a agressividade do que o anseio
por proximidade.

Viagra
Segundo seu efeito bioquímico,
é uma substância inibidora que
dilata os vasos sangüíneos du-
rante longo periodo de tempo
ao desativar a enzima degrada-
dora fosfodiesterase-5 (PDE-5),
responsável pela degradação de
importantes moléculas mensa-
geiras intracelulares. O nome de
seu princípio ativo é sildenafil, e

" há poucos concorrentes comer-
~ ciais conhecidos, como o Cialis"
g (substância ativa: tadalafIl) ou o!;;

~ Levitra (vardenafil).
~ Os inibidores da PDE-5, tão
'1;! eficientes nos homens, não pro-
~ vocam nas mulherespraticamen-

te nenhum aumento do desejo se-
xual, apesar de o fluxo sangüineo
da vagina e do clitóris ser con-
trolado pela fosfodiesterase-5.
Quando assistem a fIlmes eróticos
após a administração de inibido-
res da PDE-5, de fato percebe-se,
nelas, em comparação com os
placebos, aumento do fluxo san-
güíneo vaginal, porém elas mal
conseguem perceber subjetiva-
mente alguma diferença entre o
placebo e a substância ativa. Ou
seja, para a população feminina
o aumento do fluxo sangüíneo
vaginal e clitoridiano não vem
acompanhado necessariamente
do aumento de desejo.

A percepção da excitação fe-
minina tem pouca relação com a
fIsiologia pura, pois, para elas, a
ligação entre o desejo subjetivo
e a excitação física não é tão es-
treita. Mulheres que reclamam de
pouca satisfação sexual freqüen-
temente têm percepção bastante
ruim de sua excitação física.

The effects of false positive and false
negative physiological feedback on
sexual arousal: a comparison of women
with or without sexual arousal disorder.

K. M. McCall e C. M. Meston,

em Archives afSexual Behavior,

vol. 36, págs. 518-530, 2007. net

OS AUTORESWOLFGANG BERNERé
professor do Instituto de Estudos Sexuais
e Psiquiatria Forense da Clínicada Univer-

sidade de Hamburg-Eppendorf, Alemanha.
PEERBRIKEN e ANDREAS HILL traba-

lham no mesmo instituto como cientistas.

- Tradução de Renata Dias Mundt, revisão

técnica de lia Bevilaqua {neurocientista e
pesquisadora do Centrode Memória do Ins-

tituto de CiênciasBiomédicas da PUC-RS}

PARA CONHECER MAIS

Por que amamos: a natureza
química do amor romântico.
H. Fisher.Record,2006.

Diferença essencial: a verdade sobre
o cérebro de homens e mulheres.

S.Baron-Cohen.Objetiva,2003.
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mercado editorial brasileiro, ao popularizar o livro
no fmal do século XIX, fazendo dele um objeto de
consumo barato e acessível às diferentes camadas
sociais, foi responsável também pela crescente di-

vulgação de uma variedade de gêneros e autores. Além de ro-
mances, obras de poesia e tratados acadêmicos, uma avalanche
de brochuras, manuais e pequenos folhetos procurou, com uma
linguagem simples e direta, ensinar ao grande público, cada
vez mais heterogêneo e incógnito, toda informação necessária
para seu desenvolvimento moral, profIssional e social.

Nas estantes das livrarias, essas publicações anunciavam o
aprendizado de novos oficios, receitas de doces e salgados, ma-
neiras de se comportar,técnicaspara bem falar e escrever,códigos

e sinais para uma comunicação secreta entre aman-
tes, bem como ensinamentos variados sobre o sexo.
Esses manuais de educação sexual buscavam, acima
de tudo, informar claramente sobre o funcionamen-
to do corpo e da sexualidade de homens e mulheres,
sem exceção,com o intuito de evidenciaruma "moral
sexual científIca" e, com ela, o aprendizado de con-
dutas que deveriamser aceitas ou r~eitadas.

Em geral, esses livros visavam garantir a saú-
de física do indivíduo, da família e da sociedade,
evitando, assim, a proliferação de doenças vené-
reas, casos de aborto clandestino e o incessante
crescimento das casas de prostituição. Para asse-
gurar a prosperidade social do país, era preciso,
naquele momento, falar sobre sexualidade.

V~.:.:'..It.?~.~:~.:)~~~~)-,,--~ ------

ATTENTADOS
AO

PUDOR
tESTUDOS SOltE AS AlE......
cOEs 00 INSTiNCTO SiXUAlt
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UMA CIÊNCIADO SEXO
Munidos da tarefa de enraizar no cotidiano da
sociedade brasileira uma vida afetiva saudável e

"higiênica", diversos médicos e juristas passaram
a escrever livros que pudessem alertar sobre os
perigos, muitas vezes fatais, de uma sexualidade
considerada por eles anormal e desviante. Para
isso, listavam, classifIcavam e descreviam, emo

-g. detalhe, os sintomas patológicos de diversas mo-

~ léstias sexuais, hereditárias ou adquiridas, res-
~ ponsáveis pelo destino trágico de suas vítimas.

Em Atentados ao pudor: estudossobreas abe"ações do ins-
tinto sexual (1894), o jurista Francisco José Viveiros de Castro
(1862-1906) explicava ao leitor uma série de comportamentos
degenerados, como a necrof1lia, a ninfomania, o amor fetichísta,

a pederastia (homossexualismo masculino), o tribadismo (homos-

sexualismo feminino), o sadismo, o masoquismo e o exibicionis-
mo. Tais "doenças", segundo o autor, conduziam todos os dias
homens e mulheres à loucura, à prática de crimes violentos e,

principalmente, ao testemunho da atrofIa e da rápida decadência
fisica de seus órgãos sexuais. Inspirado pelo "nobilíssimo" psi-
quiatra alemão Richard von Krafft-Ebing (1840-1902), autor do
famoso estudo Psychopathia sexualis (1886), Viveiros de Castro
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ilustrava suas conclusões com relatos jornalísticos, ca-
sos veridicos e histórias descritasna literatura realista.

O célebre médico carioca José Ricardo Pires de Al-

meida (1843-1913), por sua vez, autor de um trabalho
"sobre as perversões e inversões do instinto genital",
dizia, em 1906, que o indivíduo, ao se exceder, toma-
va-se sexualmente "gasto", perdendo ainda no vigor
da juventude suas "energias físicas" e, desse modo, a
capacidade de procriar e de construir uma vida em
família. Com isso, era preciso ficar atento aos efeitos
perniciosos de uma sexualidade descontrolada.

De fato, essa primeira geração de médicosejuristas,
ao condenar os comportamentos sexuais considerados
desviantes e patológicos, acabou inaugurando um es-
paço de discussão sobre a sexualidade. No entanto, foi
ao longo das décadas de 30 e 40 que tal debate ganhou
abrangência ainda inédita na sociedadebrasileira,quan-
do uma nova geração de médicos,
educadores e até religiosos passou a
levantar uma bandeira diferente: a da

educação sexual. Não bastava, para
esses pensadores, apenas classifIcare
condenar; era preciso quebrar o silên-
cio e falar abertamente sobre o corpo
e a sexualidade, em especial nos lares
e nas escolas. Em outras palavras, o
sexo não deveria mais ser visto como

algo imoral ou debatido de forma ve-
lada e tímida, e sim, ao contrário, ser
divulgado como um campo objetivo
de conhecimento e instrução.

SEXOLOGIA PARA O GRANDE PÚBLICO
"A educação sexual é essencial à saúde e à felici-
dade, do corpo, da alma, da criatura humana", es-
creveu o médico e literato Afrânio Peixoto (1876-
1947) em seu livro A educação da mulher, de 1936.
De acordo com essa visão, crianças, jovens, adul-
tos, homens e mulheres tinham de conhecer a for-
ma e as funções de seu corpo biológico, para então
discernir o certo do errado.

Diante dos novos tempos e da possibilidade cada
vez maior de liberdade e entretenimento nas gran-
des cidades, repletas de cinematógrafos, bares, con-
feitarias, livros obscenos, praças de passeio público,
a educação começava a ser considerada arma indis-
pensável ao combate das relações afetivas guiadas
pela lubricidade e por uma libido desenfreada.

Para o jornalista português Jaime Brasil, autor
do livro A questão sexual, nada se-
ria mais efIciente contra "as idéias

torpes que o sexo pode gerar" do
que o próprio "conhecimento". Se-
gundo ele, "para o veneno da sexua-
lidade mórbida e desordenada, só
existe um antídoto - o conhecimen-

to do sexualismo purifIcado pela in-
teligência", ou seja, a sexologia. Por

--

LIÇÃO DE ANATOMIA: A questão
sexual,de Jaime Brasil,enfoca biologia

do sexoem ilustrações como esta,do

aparelho reprodutor masculino

Práticas de higiene sexual eram aconselhadas no inicio do século XX
Em um ponto médicose educadoresdo início do tempoalgum",tomar"banhosfrios",fazer"exerciciosfísicos"

séculoXX estavamde acordo:a necessidadede uma ecultivaro interessepor"experiênciaselementaresdaciência,

recomendaçãoespecificapara cada fase da vida. No trabalhosdecampo,coleçõesdeplantasou insetos':
caso das crianças,afirmavam,era preciso combater Eranessecontexto que sedeveriainiciar "a criançano
as práticassexuaisprematuras,como o "vício solitá- conhecimentocompleto dos seusórgãos sexuaise, gra-
rio" da masturbação,sem incorrer nos riscosde uma dualmente,no seumecanismo,falando com naturalidade
"violenta censurada libido': Paraisso,aconselhavam da masturbaçãocomo uma prática condenávele repug-
práticasobjetivasde higienesexual. nante, que prejudicaa saúde".

Éo casodojornalistae escritorJaimeBrasil,que no O padreÁlvaro Negromonte,em sua Educaçãosexual,
livro A questãosexualapresentauma lista de recomen- concordavacom essesparâmetrose completava:"Apesar
daçõesparaevitara práticainfantil da masturbação.De do valor dos argumentosmorais,os de ordem fisiológica
seu ponto de vista,a criançatinha de deitar "cedoem impressionammais': Casoo "paciente" persistissenesse
umleitoduro,emumquartofresco,semaquecimento,de "vício",valeriaa penalevá-Iaao médico,"cuja palavratem
janelasabertas,semexcessivosagasalhos",levantar"logo no assuntoumaautoridadede grandepeso",podendo,as-
aodespertar,demanhã,nãopermanecendonacamapor sim,"impressioná-Iabeneficamente':
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DISCIPLINADOSCORPOS:alunosemsaladeaulana EscolaCaetano
de Campos,emSãoPaulo,no iníciodo séculoXX,apegoà rotina

CURIOSIDADE infanto-juvenil erT'torno

da diferença sexual na visão de Martir>
van Maele (c. 1907),algo que vai alérT'das
funções dos órgãos reprodutores

isso, seria um "crime" deixar de di-
fundir, em especial entre ajuventude,
"torturada por dúvidas atrozes e por
algumas certezas repugnantes", toda
essa gama de informações necessá-
rias a sua "iniciação sexual".

Nesse contexto, inúmeros auto-
res, cada qual a sua maneira, pu-
blicaram livros, boletins e manuais
de educação sexual, contribuindo,
assim, para a sedimentação de uma
sexologia no Brasil. No entanto,
como se pode imaginar, somente
alguns poucos, como o médico José
de Oliveira Pereira de Albuquerque,
vivenciaram de modo tão intenso

essa batalha pela difusão do conhe-
cimento moral e, principalmente,
científico sobre a sexualidade.

José de Albuquerque escreveu
diversos livros sobre o tema, tais
como Educação sexual (1934), Para
nossos filhos varões quando atingi-
rem a puberdade (1935) e Catecis-
mo da educação sexual: para uso
de educandos e educadores (1940),
fundou o Círculo Brasileiro de Edu-

cação Sexual (CBES), em 1933, no
Rio de Janeiro, e organizou, no ano
seguinte, a I Semana de Educação
Sexual, com o objetivo de reunir
intelectuais interessados em estudar

e divulgar para a população infor-
mações úteis ao bem-estar social.

Além disso, proferiu na Rádio Ca-
juti uma série de palestras, mais tar-
de reunidas no livro Educação sexual
pelo rádio (1935), atendendo à missão
de "demolir o edifício da moral sexual

preconceituosa" para erigir em seu lu-
gar "o da moral sexual científica".

Nessas falas ao grande público,
José de Albuquerque criticava os
efeitos funestos do silêncio, da men-
tira ou da falta de preparo dos pais
para responder aos filhos sobre ques-
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Médicos temiam que suas obras científicas fossem confundidas com pornografia
Oshomensde ciência,tão respeitadospelasociedadebra-

sileira,nosfins do séculoXIXe início doXX,tinham um grande
temor: o de queseuslivros,contendodetalhadosestudossobre
casosde desviose perversõessexuais,fossemlidoscomoobras
pornográficas,ou "de leitura só parahomens",comoeramcha-
madasna época.

Comoo próprio nomesalienta,essesvolumeseramproibi-
dos às mulheres,então consideradaspessoasde personalidade
frágil e, portanto, suscetíveisaos devaneiosda leitura. Nessa
categoria de leitura constavamtanto romancesque apenas
mencionavamencontrosindiscretose,conseqüentemente,con-
denáveispela moral, como Oprimo Basilio (1878), de Eçade
Queirós,quanto enredosrepletosde cenasde cópulasedesejos
realizados,comoTeresafilósofa,deautoriadesconhecida(sécu-
lo XVII)e MemóriasdeMissFanny,deJohnCleland(1748).

Por isso,o clínico carioca José RicardoPiresde Almeida

(1843-1913),logo no início do livro Higienemoral- Homosse-
xualismo:libertinagemnoRiodeJaneiro(1906),alertava:quem
abrisse"estaspáginasávidodedar pasto[no] no lamaçalda las-
cívia e da luxúria" teria fatalmente de "fechar o livro desiludi-

do':Afinal, neleapenasencontraria"a observaçãocalma,e fria,
do médico,soba linguagemdesataviada,e seca,do clínico':

CENA PICANTE de Teresafilósofa, literatura
libertina de autor anônimo do século XVIII

tões da vida sexual. Por isso, incentivava a conversa
aberta dos adultos com seus rebentos e, nas escolas,
o aprendizado de "noções sucintas", mas essenciais,
sobre o funcionamento dos órgãos sexuais. Os pro-
fessores deveriam falar aos alunos de forma natural,
veridica e criteriosa, isentos de fantasias da imagi-
nação e rodeios de linguagem.

Para ele, a sexualidade não visava atender
unicamente às demandas do prazer erótico, em-
bora não devesse ignorá-Ias. Da mesma maneira
que a incontinência seria capaz de gerar "grande
número de danos ao organismo", a "vida sexual
imoderada" causaria sérios problemas, conduzin-
do o indivíduo aos "estados mórbidos" e à im-

potência. Como qualquer outra função do corpo,
o sexo deveria estar atrelado "à conservação da
saúde e ao equilíbrio geral do organismo". "Nem
tanto ao mar nem tanto à terra", dizia José de AI-
buquerque, "nem recusar nem abusar, porém usar
da função sexual na sua justa medida."

Diante de tantas opiniões, até mesmo o padre
católico Álvaro Negromonte (1901-1965) deci-
diu expressar sua opinião com a publicação de
A educação sexual para pais e educadores, que
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A EDUCAÇÃO SEXUAL. na virada do século, visava a
formação de caráter e o estímulo à boa conduta, como
evoca a obra Casallendo (1877), de Renoir (1841-1919)



DESEJO CIVILIZADO

Nesse processo de educação se-
xual, o corpo foi exposto, nomeado,
classificado e estudado, tornando-
se objeto de saber. Como tão bem
analisou o fIlósofo francês Michel
Foucault (1926-1984), em sua His-
tória da sexualidade, as sociedades
modernas assistiram ao nascimento,
no século XVIII,de "uma economia
geral dos discursos sobre o sexo".Na
perspectiva de Foucault, essa exten-
sa produção discursiva, em especial
na Europa, aliada aos triunfos do
pensamento científIco e racional,
acabou por estabelecer os padrões
de certa normalidade sexual.

Em vez de apenas proibir ou
repudiar, instaurou-se um campo
de conhecimento pretensamente
"neutro" e "técnico" da ciência,
que, ao falar de um lugar legitima-
do pela razão, sedimentou rígidas
fronteiras e limites sobre o cotidiano tão incerto
das paixões e dos prazeres individuais. Foi assim,
afIrmou Foucault, que nossa sociedade instituiu a
prática de uma "scientia sexualis ".

Já o sociólogo alemão Norbert Elias, em O pro-
cesso civilizador, obra de grande erudição, mostra
como, nas sociedades européias, os manuais de boa
conduta elegeram, pouco a pouco, um tipo de com-
portamento visto como civilizado, cultivando, ao
longo dos séculos, novas sensibilidades, preferên-
cias, sentimentos de vergonha e recusa. Seguindo
a mesma trilha, podemos entender melhor como os
discursos sobre a sexualidade contribuíram para a
configuração de comportamentos até então percebi-
dos como naturais e espontâneos.

Nos termos de Elias, toda essa "modelagem", que
concorreu para a renúncia da satisfação imediata
dos instintos, fez parecer automático o "comporta-

em 1958 chegava a sua 9â edição.
Leitor dos principais teóricos e
obras de educação sexual, Negro-
monte fazia questão de reforçar a
importância do saber médico so-
bre o corpo e os instintos biológi-
cos. Tudo isso, no entanto, "sem
desconhecer os direitos do espíri-
to e a soberania de Deus".

EM SENTIDOOPOSTOao da moral

sexualcientífica,cartões-postaisdo início
do séc.XXexplorambrincadeirassexuais
entre crianças,na perspectivado adulto

mento socialmente desejável". A5
ações e os sentimentos valorizados
ou bem-aceitos pelo grupo social
pareciam surgir do livre-arbítrio
do indivíduo ou, então, do próprio
interesse de bem-estar. No entanto,
representavam o resultado de um
longo processo de educação dos
sentidos e do desejo erótico.

No Brasil, como vimos, todo
esse discurso sobre o sexo, divul-
gado na forma de manuais de edu-
cação sexual, chegou com grande
força somente no início do século
XX, quando houve maior atuação
do saber científIco nos institutos de

pesquisa, nas faculdades de medi-
cina e de direito e nas páginas da
grande imprensa. Nesse cenário,
o corpo e a sexualidade dos bra-
sileiros, sob o calor amoroso dos
trópicos, tomaram-se motivos de
preocupação e, ao mesmo tempo,

:5 de interesse para esses intelectuais
~ eng~ados em construir os alicer-
% ces de uma nação civilizada.Emtal
§ trajetória, a ciência foi considerada,

desde o princípio, uma fIel aliada.
Não por acaso, José de Albuquerque, ao enfatizar

a importância do aprendizado da biologia do sexo
em uma de suas palestras na Rádio Cajuti, pedia aos
pais e educadores: "Iluminem o espírito da juventu-
de com o raio desse Sol ardente e vivificado r, que
é a Ciência, apontando-lhes estradas largas, retas e
sematalhosdaverdadeiraMoralSexual". ..

- - --
A AUTORAAlESSANDRA El FAR é professorade an-
tropologiasocialda UniversidadeFederalde SãoPaulo(Unifesp)e
autorado livro Páginasdesensação(CompanhiadasLetras,2004).

PARA CONHECER MAIS

Sexualidadee educação: aproximaçõesnecessárias.
P.R.Marçal Ribeiro (org.). Artes EtCiência, 2004.
História da sexualidade: a vontade de saber.

Vol. 1. M. Foucault. Graal, 2001.

O processo civilizador: uma história dos costumes.

N. Elias.Jorge Zahar, 1990.
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Questões da sexualidade humana deve~
abordadas desde cedo com crianças e jc
de forma aberta e multidisciplinar. seg..
interesse e maturidade de cada um



U
ma aluna de quarta série, de 11anos, vem
esbaforida procurar o coordenador: "Os
meninos estão me chamando de Salete

(com ê fechado, Salêti), eu não quero que
eles me chamem assim, isso é palavrão". Ao inda-
gar os garotos sobre o motivo do estranho apelido,
descobrimos o efeito de ocultamento que eles es-
pertamente imprimiram à expressão "sai leite", com
a qual provocavam a única colega da turma que já
tinha os seios crescidinhos. Por mais endiabrados

que esses meninos possam parecer, há na palavra
criada por eles algumas operações interessantes. Em
primeiro lugar, evitaram a abordagem direta do que
perceberam ("a menina tem teta, seio ou peito"); em
segundo, inventaram a expressão "sai leite"; e, por
fim, deram um jeito de ocultá-Ia em um nome pró-
prio: "Salete". Com isso, fizeram com que a desco-
berta da transformação corporal da menina fIcasse
mais velada e mais próxima de um chiste do que
propriamente de um insulto ou ato grotescos.

É muito importante perceber pe-
quenassutilezascomoessaao abordar I, ',.

o tema da sexualidade com crianças e
jovens. Mais ainda, é preciso entender
que o assunto vai muito além do que
tratam as costumeiras abordagens es-
colares ou campanhas, cujos focos es-
tão apenas nas doenças sexualmente
transmissiveis (DSTs),na gravidez pre-
coce e nas diferençasentre os aparelhos
reprodutores masculino e feminino.No
caso mencionado, por exemplo, temos
um conjunto de questõesque mereceria
estudos e pesquisas: como as crianças
vêem o outro (tanto do sexo oposto como do seu) e a
própria puberdade? Como os nomeiam? Como agem
para enfrentar o incômodo das diferençassexuais e das
transformações abruptas no corpo?

No caso de "Salete", as crianças assumiram a via
do humor, da brincadeira, quem sabe como forma de
mascarar certo estranhamento diante do inusitado

dessas transformações. O que talvez elas não saibam
é que estavam, naquele momento, produzindo co-
nhecimento e que, em muitos outros momentos da
vida escolar, o desejo de saber sobre o sexo se en-
ganchará ao desejo de saber sobre a vida e o mundo.
Só que essa equação não é tão exata assim, não se
trata de um conhecimento objetivo, direto, em que
a criança, ao apropriar-se de uma informação sobre
sua origem biológica, já estaria apta a estendê-Ia
para a compreensão da sexualidade em geral.

Freud exemplifica a angústia de uma
menina sobre a origem dos bebês

Em"Oesclarecimentosexualdas crianças",ar-
tigo de 1907, Freud nos mostra o pungente caso de
uma menina órfã, de 11anos, que, depois de debater
com seu irmão o mistério do nascimento, leva suas

dúvidas à tia na seguinte carta:

"Cara Tia Mali,

Seráque a senhorapoderiafazero favorde me dizer
como teve Christele Paul?A senhora deve saber.pois é
casada. Nós estávamos discutindo sobre isso ontem e

queríamos saber a verdade. Não sabemos a quem mais

perguntar. Quando a senhora virá a Salzburgo? Sabe, tia

Mali, não conseguimos compreender como as cegonhas

trazem os bebês. Trudel achava que ela os trazia numa

camisa. Também queremos saber se as cegonhas apa-

nham os bebês nos lagos, e porque nunca vimos nenhum

bebê no lago. E. por favor. diga-me

como é que a gente sabe de antemão

quando se vai ter um bebê. Escreva-me
contando tudo sobre isso.

Com mil beijos e abraços de todos,
Sua sobrinha curiosa

Lili"

Talvezaté possamoshojefazerdo
apelode Liliobjetodeestudoentreos
alunosdo ensinofundamentalI. Por

quenãoir aoslivroseàsartesprocurar
a respostaque tia Mali nãoquisdar?
Quemsabe,por nãoter obrasinteres-
santesàdisposição,elanãoconseguis-
serealizarsozinhaa tarefadeexplicar

ascoisasdiretamenteà sobrinha.SegundoFreud,a au-
toradacartaadoeceu,"vítimadaneurose"resultante"de
perguntasinconscientesnãorespondidas':

- ---
MENINA COM CEGONHA (1906-1907). obra da
artista alemã PaulaModersohn-Becker(1876-1907)

O ser humano, para buscar a origem de si mes-
mo, da vida na Terra ou da própria existência do
mundo, tem de se haver com camadas e camadas de
discursos construidos nas diversas culturas ao lon-

go dos séculos. A sexualidade talvez ocupe posição
central entre elas. Diante disso, é prudente pensar
estratégias educacionais que não tenham a preten-
são de esgotar o assunto como se este fosse um dado
natural perfeitamente recortável por esta ou aquela
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ADOLESCENTESsãomuitopermeáveisao imediatismo
doconsumo,algoquefavoreceo nãopensarsobresi
mesmoeo gastoinconseqüentedeenergiasexual

disciplina e fácil de ser incorporado pelo aluno ou
utilizado nos enfrentamentos do cotidiano escolar.

Talvezpelo fato de ser um tema protegido por uma
série de tabus, a educação sexual enceta com facilida-
de a idéia de que alguém mais velho, mais experiente,
mais especializado no assunto poderia dar dicas fim-
damentais que funcionariam como um conjunto de
preceitos normatizadores das condutas tanto infantis
como adolescentes. Agitam-se, então, em tomo da es-
cola, vários tipos de especialistas e "voluntários", sem-
pre disponiveis aos convites para ministrar palestras
e aconselhar pais, professores e alunos. Às vezes, os
próprios professores desta ou daquela área assumem
esse papel, como se sua disciplina fosse a mais autori-
zada a enfrentar tal missão salvadora.

A escolatem de ir além das posiçõesdo "especialista
convidado" e da "disciplinamais adequada': É possível
abordar o tema da sexualidade dos mais diferentespon-
tos de vista, desde a tradicional abordagem fisiológica
até a discursiva, histórica, antropológica, geográfica
ou literária. Até mesmo a matemática teria motivos de

sobra para abrir um tópico de estudo voltado para as
diferençasde gênero (verquadro na pág. 54).

Talvez a maneira menos perigosa, mais generosa
e mais condizente com as ciências modernas seja
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CAMPANHASdeeducaçãosex_
explicaçõescientíficasnãobasta-
precisoentrecruzaressasinforrr?
comosdiscursose ideologias50'"'
sexualidadehumana

pôr de fato o tema no currículo escolar e abrir pos:;
bilidades de abordagem de forma ainda mais mt:.--
disciplinar. Substituir o personalismo do especi~
ou do professor mais adequado por um conjunto
pesquisas e abordagens, a fim de bordejar o tem..
ampliar suas ramifIcações ao longo do desenvo
mento da criança e dos ciclos escolares.

Um modo de fazer isso é elencar alguns aspec
e assumir sobre eles diversas perspectivas de ab
dagem e de atribuição disciplinar. Mais importG.:
que tudo, considerar a sexualidade tema fund~
tal, espécie de epicentro de muitos outros. O con~
psicanalítico de sublimação tem tudo a ver com .:"
o processo em que a intensidade erótica desvia-SI'
genitalidade pura e simples para se enlaçar cc:::
universo do conhecimento de forma ampla e cm:
O que poderia ser um objeto incômodo no psiq1....-
passa a nutrir a pulsão erótica que dá origem a
produção artistica ou cientifica.

CURIOSIDADE INFANTil

"É dever das escolas não evitar a menção de
suntos sexuais", já alertava Sigmund Freud
1939) em 1907 no artigo "O esclarecimento ~
aI das crianças". Segundo ele, o tema dever_
tratado de maneira ampla. Por exemplo: os ~
básicos da reprodução e sua significação de"~

ser incluídos nas lições sobre o reino anima..
mesmo tempo deveria ser enfatizado que o t. -



mas evitando centrar sobre eles toda a questão. As
habituais construções que as famílias e as próprias
crianças formulam sobre o nascimento e o sexo cons-
tituem o ponto de partida do livro, contudo vão sendo
questionadas pelas personagens infantis, que passam a
formular, com texto e imagem, explicações mais rea-
listas para as teorias sexuais.

Outro bom exemplo é o filme Kiriku e a feiticei-
ra, do francês Michel Ocelot, baseado em um conto
africano, que mostra o pequeno Kiriku às voltas com
uma difícil missão: retirar o espinho cravado na co-
luna vertebral da feiticeira Karabá e descobrir por
que ela é devoradora de homens. O filme estranha-
mente encanta crianças de 2 a 80 anos, talvez por-
que consiga trazer com sutileza os elementos mais
essenciais e profundos da sexualidade humana.

Não fica atrás a peça Cegonha, avião, mentira
não, de YvesVrendrene, que foi adaptada e montada
no Brasil por Joaquim Goulart e que normalmen-
te circula em escolas, clubes e teatros. Nela, duas
crianças tentam ir além do mito da cegonha em suas
explicações sobre a origem.

Há muitas outras obras interessantes. A intenção
aqui é apenas mostrar como o tema pode ser tratado
por meio da leitura e da fruição artística, permitindo
às crianças mais autonomia e liberdade para que suas
curiosidades, em vez de satisfeitas pronta e pragmati-
camente, se tomem objeto de pesquisa e de busca de
mais conhecimento sobre si, o outro e o mundo.

" Como diz Freud, "a curiosi-

~ dade da criança nunca atingirá
3 uma intensidade exagerada se

for adequadamente satisfeita a
cada etapa de sua aprendizagem".
Com um bom programa de leitu-
ra, por certo nossas crianças não
ficariam eternamente esperando
pelas respostas dos adultos como
ocorreu a uma de suas pacientes
(ver quadrona pág. 51).

Nas séries finais do ensino

fundamental I, quando os alunos
têm cerca de 9, 10 anos, é muito
importante expandir a curiosida-
de deles rumo à fecundação e à
reprodução dos outros animais.

compartilha o essencial de sua organização com os
animais superiores".

Pensemos, então, em um programa curricular
hipotético para o ensino fundamental I, dado que,
normalmente, crianças de 4 ou 5 anos costumam se
ocupar bastante do assunto sexualidade. Nessa fase,
o próprio sexo e o dos outros (do pai, da mãe, dos
irmãos e mesmo dos animais) passam pelo olhar, fun-
dando a pulsão escópica, que é mãe da curiosidade. A
criança está empenhada em se afirmar como ser se-
xuado e tem como referências (não muito seguras) o
pai, a mãe e, por extensão, os demais seres sexuados
do mundo. Esse intenso foco vai aos poucos ganhan-
do os contornos de um interesse mais amplo, sobre-
tudo a partir dos 7 anos. É quando os contos de fada,
de encantamento, as fábulas e outros textos e brin-
cadeiras da tradição oral entram em cena e ajudam
a dar substrato literário e lingüístico a tais curiosida-
des. Nem é preciso dissecá-los para as crianças com a
intenção de expor seus conteúdos sexuais.

Nesse periodo de transição também estão acon-
tecendo, muitas vezes secretamente, as chamadas
hipóteses sexuais infantis sobre a própria origem ou
o próprio nascimento. Caberia aqui, portanto, propi-
ciar às crianças o contato com a literatura e mesmo
com outras artes (teatro e cinema) que enfrentem essas
questões. É o caso do livro Mamãe botou um ovo, de
Babette Cole, que retoma com sutileza a difícil situ-
ação de explicar o nascimento, sem omitir detalhes,

,J
.

.

.
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V- --

CRIANÇASde4 ou 5 anostêmgrande
interessepeloprópriosexoe pelodosoutros,
pessoasou animais,curiosidadequepassa
peloolharebuscafirmar a sexualidade
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História da ciência pode servir de apoio à educação sexual
Éverdadequeos meninossedão melhorem mate-

máticaeciênciaseasmeninas,emleitura?Seessadife-

rençaexiste,tem elafundamentogenético,psíquico,ou
é um desdobramentohistórico?Aqui, matemática,his-
tória e filosofiapodemsejuntar parabuscara resposta.
Vejamosalgumasperguntasinteressantescuja resposta
é possívelencontrarem pesquisasnoslivrose na inter-
net: por que asacademiasde ciênciasproibiama par-
ticipaçãode mulheres?Porque a matemáticafrancesa
SophieGermain(1776-1831), que trouxe contribuições
importantesàs teoriasdos númerose da elasticidade,
precisouse vestir como homeme adotar um pseudô-
nimo masculinoparafigurar comoestudanteda Escola
Politécnicade Paris?Outraspersonagensfemininasde
destaquenasciênciasexataspodemservirde ponto de
partida paratrabalharasquestõesde gênero,o imagi-
nárioem torno dossexose os papéisintelectuaise so-
ciaisde homense mulheresao longoda história.

CONTOS DE FADA, como Chapeuzinho Vermelho,
exploram fantasias sexuais infantis e são bons

instrumentos para abordar o tema com as crianças

Experiência realizada com uma classe de quarta
série do ensino fundamental demonstrou que um
programa que permita aos alunos escolher que ani-
mais cada um pretende pesquisar gera na turma
uma interessante euforia, cuja origem nada mais
é que a dissipação do excesso de fantasias que a
curiosidade sexual gerou no passado.
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MATEMÁTICA: trajetória de mulheres na área pode
suscitar interessante debate sobre diferenças sexuais

Outro elemento curricular importante e geralmen-
te menosprezado nessa fase - talvez porque fIgure
como algo distante da sexualidade - é a retomada

dos contos de fada pela via da desconstrução, dado
que eles encenam uma série de fantasias fundamen-
tais, como as dos príncipes e princesas, dos mitos de
devoração, de onipotência etc. Nas aulas de produção

« de texto, por exemplo, o professor pode franquear
~ aos alunos a possibilidade de parodiar esses contos deo

8' tal modo que cada um possa se livrar de suas cargas
~ moralizantes e se abrir para outros textos mais con-

dizentes com a entrada na puberdade.

MAQUINARIADECONSUMO
O fIlósofo espanhol José Ortega y Gasset (1883-1955)
afIrma que a puberdade está essencialmente voltada
para o mítico. Talvez agora o problema da origem se
encontre ainda mais ampliado; a sexualidade passa
a pulsar no universo inteiro a tal ponto que a cultu-
ra do Outro, mesmo a mais distante, com seus mais
extravagantes mitos, é aceita como substrato para as
elaborações típicas da fase. Ao mesmo tempo, os efei-
tos da sexualidade na mídia e no cotidiano se fazem
sentir de forma mais impactante. Desde muito cedo,
os adolescentes são convidados a centrar suas aten-

ções em produtos do mercado, tais como cigarros,
bebidas, roupas, cosméticos, chicletes etc., sempre re-
cobertos por um erotismo vulgarizante, muitas vezes



grosseiro, cujo objetivo é deslo-
car as energias sexuais para o
imediatismo do consumo - algo
que predispõe o jovem a não
pensar sobre si e sobre o outro e
a gastar suas energias sexuais de
modo igualmente imediatista.

Nesse momento, toma-se
mais importante ainda entre-
cruzar as explicações científIcas
(transformações corporais, dis-
secações dos aparelhos repro-
dutores masculino e feminino e
suas diferenças), as campanhas
contra as DSTs e os alertas de

prevenção com a intensa circu-
lação discursiva e ideológica que
pesa sobre a sexualidade huma-
na. Em cada disciplina há sem-
pre um conteúdo importante que
expande as curiosidades e pode
funcionar como bom recurso

defensivo diante da maquinaria
de consumo - e os alunos preci-
sam perceber isso desde cedo.

Há pesquisas e leituras interessantes para alunos
dos ensinos fundamental II e médio, que configuram
matéria suficiente para ampla intertextualidade so-
bre o sexo. Bons exemplos nos campos da biologia
e das ciências são os livros O que é vida? e O que
é sexo?, de Lynn Margulis e Dorion Sagan. Trata-
se de incríveis fontes de pesquisa, pois sexualidade
e vida, na visão das autoras, são temas abrangen-
tes (que envolvem biologia, física, fIlosofIa, poesia,
antropologia). Apresentando vertiginosas alegorias,
eles dão muito em que pensar, indo ao encontro da
curiosidade adolescente - por exemplo, a imagem
do "universo no cio" e o mito de Aristófanes, pre-
sentes no livro O banquete, de Platão, no qual uma
bizarra criatura, que gozava de perfeita completude,
é dividida ao meio e passa a viver na eterna depen-
dência do reencontro com o outro.

A leitura de O livro dos amores, de Hemi Gou-
gaud, dá um panorama interessante e bem-humo-
rado de como os mais diversos povos de todos os
continentes criaram seus mitos sobre a sexualidade

(origens do mundo, do homem e da mulher, das di-
ferenças entre as genitálias e muitos outros).

A literatura erótica mundial também fornece textos

expressivos sobre a sexualidade humana. Eles tendem
a ser conhecidos como "de gaveta", porque, em geral,

MITOS agradam aos jovens. Éo caso

de Lilith (ao lado. por John Colfier. 7892J,

primeira mulher de Adão, que se recusov a

ficar por baixodele durante o ato sexual

passam muitos anos sem publi-
cação ou em circulações apócri-
fas (sem indicação de autoria),
em decorrência de proibições ou
mesmo por descasos moralistas.
Até hoje nossos livros didáticos
de literatura não trazem quase
nada das literaturas fesceninas
(obscenas, licenciosas) e eróticas
de Bocage, Gregório de Matos,
Bernardo Guimarães (o ingênuo
autor de A escrava Isaura tam-

bém escreveu os poemas "Elixir
do pajé", "Aorigem do mênstruo"
e muitos outros igualmente fes-
ceninos). Poderíamos incluir na
lista, ainda, a obra Poesia erótica,

seleção e tradução de José Paulo
Paes, que traz poemas eróticos de
diversos povos e épocas.

Outro exemplo que faz a sexualidade desaguar
em um respeitável campo de conhecimento é a obra
Dicionário de termos eróticos e afins, de Horácio de
Almeida, que tem uma curiosa origem, conforme
explica o próprio autor: "Este livro nasceu de uma
conversa no Sabadoyle. Entende-se por Sabadoyle
a tradicional reunião que um grupo de intelectuais
realiza aos sábados nos salões da biblioteca de Plí-

nio Doyle". Como pai da idéia e fervoroso colabo-
rador, o autor aponta nosso anjo torto de Itabira,
Carlos Drummond de Andrade.

Se esse seleto e respeitável grupo de intelectuais
do Sabadoyle teve a preocupação de elaborar um
dicionário de termos eróticos, por que nossos edu-
cadores não se atrevem a pôr a sexualidade como
tema relevante no currículoescolar? nec

o AUTOR CLAUDEMIR BELlNTANEé lingüista, educa-
dor e professor de graduação e pós-graduação da Faculdade
de Educaçãoda Universidadede São Paulo (USP).

Sobre as teorias sexuais das crianças.
S.Freud,em Obrascompletas,Imago,1972,vaI.9.
Mamãe botou umovo. B.Cole.Ática,1996.
O livrodos amores. H.Gougaud.MartinsFontes,2001.
O que é sexo? L.Margulise D.Sagan.JorgeZahar,2002.
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á um momento em que o indivíduo deixa
de ser criança. Além de a sociedade reco-
nhecê-Io como adulto, seu corpo já adqui-
riu a conformação necessária para exercitar

a sexualidade genital. É quando ganha responsabili-
dades e está apto a se casar e constituir nova famí-
lia. De maneira geral, tendemos a regulamentar esse
momento de transformação. Inventamos nomes para
tal periodo de transição, criamos rituais de iniciação,
presenteamos o sujeito nesse momento de passagem,
enfim, celebramos sua chegada à fase de maturidade.

Nas sociedades ocidentais, diferentemente das di-
tas primitivas, costuma-se prolongar o período entre
as fases infantil e adulta. Chama-se de puberdade o
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conjunto de transformações psicoflsiológicas ligadas
à maturação sexual, que descrevem a passagem pro-
gressiva da infância à adolescência, a qual, por sua
vez, é o período da vída humana subseqüente que se
caracteriza por uma série de mudanças corporais e
psicológicas. Quando começa uma e quando acaba a
outra? Atualmente se diz que a puberdade se inicia
cada vez mais cedo e a adolescência termina cada

vez mais tarde (ver quadrona pág. 58).
Nas meninas observam-se o aparecimento da

primeira menstruação, o crescimento dos seios, o
aumento da bacia e o surgimento de pêlos na zona
púbica e nas axilas. Já nos meninos ocorrem o cres-
cimento do pênis e dos testiculos, a primeira ejacu-



tomar adulto, cumpre certos rituais, como a primei-
ra caçada sozinho ou uma noite na mata à espera de
um sonho profético. Os ritos podem ser de curta du-
ração ou durar vários anos, realizar-se por ocasião
de uma cerimônia simples ou exigir longos prepa-
rativos. Muitas vezes os meninos ficam alguns anos
afastados de sua família e do resto da comunidade,
preparando-se para realizar grandes feitos, alguns
perigosos, ou para sofrer intervenções no corpo (li-
magem dos dentes, escarifIcações, circuncisão etc.).

Os rituais normalmente se referem à idéia de
um renascimento, um acesso a uma vida nova, às
vezes reforçado pelo recebimento de outro nome,
diverso daquele da infância. A iniciação indica que
o adolescente se apropria das regras socioculturais
e assegura seu reconhecimento pelos outros mem-
bros da sociedade. Após o ritual, considera-se con-
sumada a passagem à vida adulta.

É tempo do despertar do des{jo sexual, quando se
colocam em questão a própria entrada na sociedade
e a conquista de um lugar no mundo adulto. Mais do
que despertar, trata-se de um encontro que possibilita
a cada um de nós pensar no desconhecido que nos ha-

bita, que súbita e inesperadamente
emerge sem que possamos esco-
lher o momento em que isso vai
acontecer. Um gesto, um olhar, um
toque, uma palavra, o acaso pode
gerar em nós um efeito de angústia
proveniente do encontro com algo
que não conseguimos nomear.

CIRCUITO PULSIONAL

No século XX, a psicanálise se tor-
nou grande referência para proble-
matizar, refletire explicara sexuali-
dade humana. Ela nos permite, en-

o tre outras coisas,compreenderas
i vicissitudes pelas quais uma crian-
o

~ ça, um adolescente ou um adulto
passam, suas crises e até mesmo
alguns comportamentos de risco.

A teoria sobre a sexualidade legada por Sigmund
Freud (1856-1939), que cobre da infância até a ida-
de adulta, explicita a existência de pulsões sexuais
já no recém-nascido, as quais buscam satisfação
auto-erótica - uma das grandes diferenças com a
sexualidade, que brota mais tarde, na puberdade.
Enquanto o adolescente dirige seu desejo para um
objeto externo, a criança busca satisfação no próprio
corpo. Ainda que a mãe seja considerada o primeiro

NA PUBERDADE,aszonaserógenas
subordinam-seao genital, o que impacta

a auto-imagem.Ao lado, Visãoatravés
da fechadura,de Andon Felser(1895)

lação, o aparecimento do pomo-de-adão, o aumento
dos ombros e o surgimento de pêlos na zona púbica,
nas axilas e no rosto. Parece tudo pronto. Mas não
está. Afmal, o despertar da sexualidade está longe
de ser uma simples questão de maturação biológica
- não é à toa que as sociedades primitivas inventam
rituais de passagem. A saída da infância é marcada
por um conjunto de separações que precisam ser de-
vidamente simbolizadas e elaboradas pelo indivíduo.

Nas culturas primitivas, o adolescente, para se
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Hábitos de vida, mídia e consumo favorecem emergência do fenômeno
Algunsestudosrealizadosna Inglaterrae na Suécia

vêm mostrandoque,paraas meninas,a puberdadetem
começadomaiscedo,em médiaaos 10anose 3 meses.
A combinaçãode má alimentaçãoe vidasedentáriaestá
aumentandoosíndicesdeobesidade,eo tecidogorduroso,
porsuavez,produzhormôniosqueinduzemàpuberdade.

Outrofator aserconsideradonessefenômenoéo de

queascriançasestãocadavezmaisexpostasa imagens
ediscussõesquenãoocorriamantes.A internetpermite
o acesso,quasesemcensurae muitasvezessemo de-
vido conhecimentodos pais,a um sem-númerode ex-
periênciasdeencontrocoma sexualidade.Oadventoda
aids,por suavez,geroua necessidadede introduzir,de
modoforçoso,masnecessário,informaçõese orienta-
çõessobreasexualidadequetalveznãofossemaindado

objeto sexual do bebê e que o complexo de Édipo
tenha sido aceito de maneira tácita na sociedade

ocidental, este apenas determina fantasias sexuais,
as quais estão longe de poder ser executadas.

Na infância, a sexualidade brota do que Freud
chamou de zonas erógenas, partes da pele ou das
mucosas em que determinados tipos de estimulação
provocam sensações prazerosas. A ação que elimina
o estímulo e provoca a satisfação ocorre de várias

interesse das crianças. Já a sociedade de consumo glamor-

zou Lolita, a criança-mulher. Quanto mais cedo a menina 50&

torna adulta, maior é seu desejo por produtos que a deixe-

semelhante a sua mãe ou que a façam pensar na possibil-

dade de superá-Ia. Não se deve descartar a idéia de que tudc

isso tende a gerar efeitos sobre o organismo.

Do ponto de vista psicanalitico, pode-se considerar tam-

bém que, com as transformações sociais do século XX,a au-

toridade do pai foi questionada de tal modo que sua missãc

de educar e impor limites aos filhos entrou em colapso. Duvi-

dando da própria responsabilidade e capacidade, muitos pais
(e mães) abriram mão de salvar seus filhos das tentativas de

subjugação, manipulação e objetificação pela sociedade mi-

diática e de consumo. Se sexo e desejo são estimulados serr

limite algum, como reagirá o corpo das próximas gerações?

maneiras: sob a forma de um ato reflexo, como o
chuchar (no caso da boca), de atividade muscular
de retenção e expulsão (no caso do ânus), de um
contato por fricção manual ou por pressão (no caso
dos órgãos genitais). No decorrer do desenvolvi-
mento infantil, essas pulsões sexuais sofrem uma
supressão progressiva até o ponto em que a crian-
ça entra em um periodo de latência. Nas palavras
de Freud, é quando se constroem diques (como o

asco, o sentimento de vergonha,
as exigências de ideais estéticos
e morais) contra os modos de sa-
tisfação dessas pulsões anterior-
mente experimentados. Se de um
lado essas barreiras são fruto da
educação, de outro são organi-
camente condicionadas, fIxadas
pela hereditariedade.

Quando chega a puberdade, a
pulsão sexual irrompe de manei-
ra acentuada. Na teleologia freu-
diana, vai colocar-se a serviço da
função reprodutora. As zonas eró-
genas subordinam-se ao primado
da zona genital e o alvo sexual (a
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MENINO de 15 anos da tribo masai,

no Quênia, durante ritual de passagem

para a vida adulta, onde aprende
regras de conduta sexual e social
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LOLlTA,filme de Adrian Lyne,com Jeremy Irons

e D'ominique Swain, expõe erotismo precoce

fonna de satisfação) toma-se diferente nos dois se-
xos. O homem visará a descarga de produtos sexuais
e a obtenção de prazer a ela fIcará vinculada. No caso
da mulher, os genitais internos já se encontram SUfI-
cientemente desenvolvidos para receber os produtos
sexuais e promover a fonnação de um novo ser vivo.
Está pronta a máquina, mas como ajustar-se a ela?

O pensamento freudiano deu margem a inúme-
ras questões, algumas levantadas por ele mesmo,
outras, pelas feministas de sua época, como a ex-
citabilidade do clitóris versus a excitabilidade da

vagina, colocando em discussão o prazer sexual
da mulher e a própria sexualidade feminina. Ge-
rações posteriores de feministas, como a da antro-
póloga americana Gayle Rubin, na década de 60,
comentam que, seguindo a teoria freudiana, se a
evolução sexual da menina estiver de acordo com
o papel de gênero feminino socialmente previsto,
ela se tomará uma "mulherzinha - feminina, pas-
siva, heterossexual". Da mesma forma, nos anos
70, todos os criticos do pensamento essencialista
- que defme de modo estanque as noções de femi-
nino e masculino, de homem e de mulher - saíram

em luta contra a teoria sexual psicanalítica para
debater a origem da homossexualidade, o que ha-
veria de sexualidade masculina na mulher e de

feminina no homem e o que seria normal ou pa-
tológico quando se trata do desejo sexual. Um dos
principais nomes dessa corrente, que se caracte-
riza pelo construtivismo social, é o do pensador
francês Michel Foucault (1926-1984).

ESCOLHAS SEXUAIS
Por ora, retenhamos a idéia freudiana de que, por
ocasião da puberdade, as inclinações sexuais infan-
tis - agora reforçadas pelas pressões de um corpo
que já possui condições para executá-Ias - retomam
sob a fonna de fantasias. O impulso sexual infantil
em direção aos pais, além de esbarrar em seu já ins-
talado impedimento (a lei de proibição do incesto),
vai de encontro à tarefa que se impõe à adolescên-
cia: o desligamento da autoridade parental.

O encontro com a sexualidade, que engloba não
apenas as modificações físicas, mas também o desejo
sexual, desencadeia primeiramente um despertar da
afeição primitiva pelos pais. Mas o que advém daí?
As primeiras relações sexuais para meninos e me-
ninas envolvem, além das expectativas conscientes
de cada um, determinantes psíquicos inconscientes,
ordenados em tomo do núcleo edípico, que traz à
tona, ao mesmo tempo, proibições e transgressões.
Se a proibição fundamental e estruturante da socie-
dade, assim como da vida psíquica, é o tabu do in-
cesto, para a psicanálise, as escolhas sexuais virão,
de alguma forma, relacionadas a ele. Envolvimentos
com pessoas mais velhas logo na primeira relação
são, por exemplo, muito comuns. Muitas dessas

NA INFÂNCIA. segundo Freud,a sexualidade emerge
nas zonas erógenas,como nos movimentos de chuchar,

em que o bebê obtém prazer levando objetos à boca
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escolhas são apoiadas em modelos parentais.
No entanto, as primeiras experiências variam

imensamente. Existem meninas e meninos que ini-
ciam a vida sexual com parceiros do mesmo sexo,
sem que isso necessariamente signifique uma orien-
tação homossexual posterior. Outros confrontam di-
retamente os pais e optam por "tipos" que eles abo-
minam. Jovens de família muito religiosa escolhem
alguém de fora da religião; moças "bem-criadas",
garotos "cabeludos", "hippies", "mal vestidos", Seja
por imitação de um modelo, seja para se contrapor

AS PRIMEIRASRELAÇÕESsexuaisenvolvemdeterminantes
psíquicosinconscientesemtorno do complexode Édipo;
abaixo,Obeijo(1892),deToulouse-Lautrec

cadeia discursiva, conjunto de signiflcantes, mas tam-
bém compreendê-Io como a mãe (ou quem ocupa essG
posição), figura primeira com a qual nos relacionamos.
Tomamo-nos objeto privilegiado do interesse dessa fi-
gura materna, somos influenciados por ele, dependemos
dele na medida em que somos totalmente desamparados.

não temos recursos para enfrentar o mundo. Estamos
completamente sós e dependentes. Nosso inconsciente
se constitui a partir desse Outro, daquilo que nos chega
por meio dele. Lacan dirájustamente que o inconsciente
é o Outro, de tão crucial que é essa presença em nós e
sem a qual jamais seriamos sujeitos. Essa relação com o
Outro coincide com a idealização infantil dos pais, que
nos protegem de tudo, que nunca falham.

A separação deles começa justamente na adoles-
cência, momento em que é possível en-
xergá-Ios como também desamparados
diante do mundo (pois não há com-

pletude, não há Perfeição), como seres
que falham, sem por isso terem de ser

condenados por nós. Os pais são aque-
les que nos transmitiram modos de lidar
com o desamparo, que nos servirão de
referência. O adolescente está sozinho,
sem necessitar satisfazer as demandas

parentais, mas tendo de lidar consigo
próprio e com o enigma de sua sexu-

alidade. Esta fazia parte do Outro e ele
percebe que o Outro está incorporado
por ele. Quem é ele e o que aquela sexu-

~ alidadelhe permitee lhe impõe?Quais
~ sãoseuslimites?
% A teoria lacaniana se adapta me-~

8 lhor que a freudiana às criticas ao es-
sencialismo biológico de que nascer

homem implicaria "ser" homem e nascer mulher, "ser"
mulher. Isso porque Lacan faz distinção entre sexo
anatômico, identificação sexual e posição sexuada do
sujeito. Portanto, para ele, a puberdade apenas marca
as transformações sofridas pelo corpo-macho ou pelo
corpo-fêmea, que por certo provocam desejos e angús-
tias, mas terão diversas possibilidadesde simbolização,
levando em conta a própria história infantil do sujeito.
A identificaçãodo individuo como homem ou mulher e
o exercício de sua sexualidade (independentemente de
querermosnomeá-Ia masculina ou feminina,em função
de maior ou menor grau de atividade ou passividade),
assim como seu posicionamento na partilha dos sexos,
não são prefixados pela biologia.

Segundo Lacan, a organização do corpo - que não
é dada no nascimento e tem de ser construída - é al-
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a ele, o início da sexualidade, no mundo ocidental,
parece constantemente referir-se a uma base orga-
nizadora das relações afetivas e sexuais constituídas
na infância, em especial aquela entre o sujeito e seus
cuidadores (normalmente pai e mãe), o que, em psi-
canálise, atende pelo nome de complexo de Édipo.

EM DIREÇÃOAOIMPOssíVEL
O psicanalista francês Jacques Lacan (1901-1980)
nos traz a possibilidade de compreender a sexuali-
dade como também vinda de fora do sujeito e que
o constitui. Talvez sua teoria nos permita enten-
der melhor aquilo que vem com o despertar da
sexualidade: a separação.

Desdeque nascemos deparamos com um Outroque
já existiaantes de nós.Podemoschamá-Iode linguagem,
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o CORPO não é só anatomia e construção social, algo que

se poderia definir em medidas-padrãopara uso racional,
como o sistema de proporções"Modulor" (acima),do
arquiteto LeCorbusier;paraJacquesLacan(abaixo),existe
algo a mais,que se coloca além do simbólico e do biológico

cançada graças a certa relação com a linguagem. Se o
corpo não é natural, tampouco a sexualidade o será.

O corpo é um processo de organização libidinal,
contrário à inclinação da natureza e constituído de
modo singular. Se pode haver uma história da sexua-
lidade, é porque esta não se conforma aos meca-
nismos instintivos e ao objetivo da reprodução. No
entanto, a relação da sexualidade com o campo da
representação não significa que ela seja um produto
discursivo, construído de acordo com cada cultu-
ra. Não é anatomia, não é construção social, mas
ocorre no encontro com a linguagem. Para Lacan,
há algo do corpo que não se coloca simbólica nem
anatomicamente. Nele, nem tudo é uma construção
simbólica. Nem tudo é construção, porém tampouco
se trata de uma essência doadora de sentido.

A sexualidade não se inscrevepor inteiro,pois exce-
de as normas reguladoras e há uma dimensão do corpo
que não é possível representar. O que não pode ser re-
presentado, dito, define dois modos da impossibilidade
de dizer tudo. Ao se tomar sujeito falante, o indivíduo
tem apenas duas maneiras de não dizer tudo: a mascu-
lina e a feminina. E é sob uma dessas duas formas que
ele se inscrevena ordem simbólica.

Ao encontrar a sexualidade, o adolescente depara
com a idéia de que existe algo que não é represen-
tável simbolicamente. A maneira que ele escolheu
de lidar com esse "irrepresentável" é o que definirá,
para a psicanálise lacaniana, sua posição como su-
jeito sexuado, homem ou mulher. Isso, por sua vez,
determinará sua fantasia inconsciente fundamental
que regulará seu desejo e seu gozo.

O sexo biológico, que desperta na sexualidade, traz
novas informações para um sujeito constituído em re-
lação a um código, uma linguagem que o insere em
determinada sociedade. Esse código, por sua vez, es-
tabelece modos de inserção. Nem tudo é possível para
esse sujeito. E nem tudo lhe é acessível, pois do corpo
emanam experiências que não há como traduzir, não
há como simbolizar. O encontro com a sexualidade,
em certa medida, é o encontro com o impossível. nec

A AUTORAPATRICIAPORCHATé psicanalista edoutora
em psicologia clínica pela Universidade de São Paulo,autora
de Freude o testede realidade (Casado Psicólogo,2005),

PARA CONHECER MAIS

Três ensaios sobre sexualidade.

S,Freud,em Obrascompletas,Imago,1972,voL7.
O adolescente e o Outro. S.Alberti.JorgeZahar,2004.
História da sexualidade: a vontade de saber.

M.Foucault.Graal,1998,vai 1.
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os últimos 200 anos, vivemos certa guer-
ra de fronteiras - às vezes mais agressi-
va, ocasionalmente menos - entre na-

tureza e cultura, ou biologia e ciências
humanas, ou ainda, se quisermos usar a expressão
shakespeariana, entre nature e nurture. O que se
deve à genética? E ao ambiente humano? Com que
traços nascemos? Quais são formados pela edu-
cação? Perguntas de implicações muito sérias que
deflagram questões éticas surgidas com os grandes
avanços da ciência no campo da biologia.

Na década passada, enquanto se seqüenciava o
genoma humano, surgiram na imprensa, científIca
ou não, vários artigos que diziam ter sido encontrada
a determinação natural da homossexualidade, cada
um atribuindo essa orientação sexual a algo diferen-
te. No entanto, nenhum deles provou que a atração
física por alguém do mesmo sexo tenha raÍzes exclu-
sivamente naturais. Casos de gêmeos univitelinos em
que um se toma homossexual e outro heterossexual
descartam uma explicação do fenômeno unicamen-
te por essa via. Mas suponhamos que tal explicação
fosse viável. O que ela implicaria?

Suponhamos uma pessoa que se ache "culpada"
por seus desejos homossexuais, porém descobre que
os sente por uma conformação genética. Pode bem

ser que essa descoberta lhe proporcione grande alí-
vio. Não precisará se esconder, nem se explicar aos
pais, nem procurar justificações. É assim, e ponto.

Da mesma forma, pode ser que os homófobos
digam: "Se os homossexuais são assim, isto é, se
sua condição não é uma degeneração moral nem
sinal da famosa mollitia dos pensadores medievais
(de onde vêm as palavras mole, moleza), então va-
mos aceitá-Ios".

Um a zero contra o preconceito. Contudo, a mes-
ma "descoberta" pode gerar o roteiro exatamente
contrário. Se eu entender que a reprodução faz parte
da natureza de cada espécie, então alguém que não
tenha os requisitos naturais para se reproduzir - no
caso, alguémque não sinta o desejonecessáriopara
se acasalar com um indivíduo do sexo oposto e assim
gerar um novo indivíduo de sua espécie - seria, por-
tanto, um fracasso da natureza.

Ora, na natureza ocorrem erros. Constantemen-
te, nascem indivíduos, animais ou vegetais, que não
têm meios de sobreviver. Quase sempre sucumbem.
À diferença de nós, humanos, que podemos acudir
(e de fato acudimos) nossos semelhantes que portam
uma defIciência física, por exemplo, entre os animais
os defIcientes ou mutílados simplesmente morrem.
Então, o fato de que seja "natural" um indivíduo ser

'.

Os avanços científicos dos últimos tempos imprimiramem nós
uma nova relação com o corpo e a sexualidade. dando origem
a concepções de saúde calcadas na qualidade de vida e no bem-
estar; no lugar de condená-Ios com olhos do passado. devemos
atentar a suas formas de apropriação e distribuição
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Personagemde Philip Roth vive romanceavassaladorgraças ao uso de Viagra
No livro A marcahumana(Thehumanstain,no ori- diferentes.SemViagraeuteriaa dignidadedeumsenhor

ginal),o escritoramericanoPhilip Roth narrao drama idoso,livre do desejo,bem-comportado.Eu não estaria
do professoruniversitárioColemannSilk,septuagenário, fazendoumacoisasemsentido.Nãoestariafazendouma
queéexoneradodeseucargoacadêmicosobaacusação coisaindigna,imprudente,impensadae potencialmente
de racismoe vive um romanceescandalosocom uma desastrosapara todasas partesenvolvidas.SemViagra

mulhermaisjovem,FauniaFarley,funcionáriade limpe- eu poderiacontinuar,nos meusúltimos anosde vida,a
zanainstituiçãoondeconstruiusuacarreiraintelectual. desenvolvera visão ampla e impessoalde um homem
Humilhadopublicamentepelasaídalitigiosada univer- aposentado,honrado,cheio de experiênciae saber,que
sidade,desiludidocom a velhice e traumatizado pelo há muitosanosabriumãodosprazeressensuaisdavida.
ocultamentode sua origemnegra,que nuncaassumiu, Eupoderiacontinuar a tirar conclusõesfilosóficaspro-
Colemannencaraa relaçãocomaatraenteFauniacomo fundase exerceruma influênciamoralpositivasobreos
umaespéciederenascimentoexistencial.Essaconquista jovens,emvezdeembarcarno perpétuoestadodeemer-
amorosarejuvenescedora,por sua vez, se torna viável gênciaque é a paixãosexual.GraçasaoViagra,passeia
como usodo medicamentoViagra,queo protagonista compreenderas transformaçõesamorosasde Zeus.Era
consideratão poderosocomoumadivindadedamitolo- esteo nomequedeviamter dadoaoViagra:Zeus':
giagrega.Naadaptaçãodotexto deRothparaocinema, (PhilipRoth.Amarcahumana.TraduçãodePauloHenriquesBritto.
dirigida por RobertBenton,os personagensColemann CompanhiadasLetras,2002,págs.48-49.)
e Farleysãointerpretadospor Anthony
Hopkinse NicoleKidman.leia a seguir
um trechodo romance:

"Estou tomando Viagra, Nathan.
Estáaí o tal 'fogo que ardesemsever:
Devotoda essaturbulênciae felicida-

de ao Viagra.SemViagra nada disso
estaria acontecendo.Sem Viagra eu
teria umavisão do mundo apropriada
à minha idade,e objetivostotalmente

PAIXÃOMADURA:NicoleKidman

eAnthonyHopkinsem Revelações,
adaptaçãocinematográficadeRobert

Bentondo romancede Roth

homossexual não levaria, necessariamente, à impli-
cação de que a homossexualidade também o é. Tal
individuo poderia ser um erro da natureza. Na escala
macro em que a natureza age, erros são inevitáveis.
O homossexual seria um deles.

O que quero mostrar, com este esboço de debate,
é que descobertas cientÍficas não acarretam necessa-
riamente juizos éticos ou morais. Uns podem se ali-
viar ao saber que não poderiam mesmo possuir uma
mulher, porém a mesma razão é capaz de levar seus
inimigos preconceituosos a persegui-Ios (ver quadro
sobre o nazismo, nas págs. 68-69).

Mudemos o registro. Trabalhamos até aqui com
a hipótese de que condições naturais ditam a orien-
tação sexual. Mas, lembrando o caso dos gêmeos
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univitelinos que seguem rumos diferentes, se o am-
biente cultural, o meio em que foram criados, tiver
um papel na preferência pelo parceiro físico, o que
isso muda em nossa discussão?

Aparentemente, e para nossa surpresa, muito
pouco. Eu poderia - voltando ao papel do homosse-
xual relutante, que luta contra seu desejo, por culpa,
medo ou vergonha - me sentir aliviado ao saber que
fui formado assim. Outros poderiam, também por
isso, dizer que me aceitam porque sabem que não
fui eu que escolhi o "mau" caminho. Mas terceiros
poderiam entender que fui deformado e, mesmo que
não queiram me eliminar fIsicamente (não sou um
erro da natureza), de algum modo me confmarão,
evitando que eu reproduza minha experiência.



--

Aliás, quando estudos mostram maior incidência
de criminosos entre pessoas a quem faltou pai, mãe,
ambiente social, nem por isso se propõe que sejam,
todas elas, perdoadas. Combater as causas sociais do
crime é mais importante do que combater só o crime,
mas o primeiro combate não exclui o segundo.

Em outras palavras, que a homossexualidade
venha da natureza ou da cultura, tanto faz: nada
disso muda necessariamente o modo como a socie-
dade vai encará-Ia.

CONTRA NATURA

Talvez a via mais adequada consista em pergun-
tar em que a sociedade humana se diferencia da
animal - ou qual é o plus que a cultura, a edu-

cação, a nurture, o ambiente social trazem para
os seres humanos. Provavelmente, é uma relação
entre indivíduo e espécie diferente da que preva-
lece no mundo apenas natural.

Com efeito, nesse mundo mui-
tas espécies (animais ou vegetais)
geram uma quantidade enorme de
possíveis "filhos".A fêmea do pei-
xe, a samambaia, em suma, muitos
animais (especialmente os não-
mamíferos) e vegetais depositam
uma cópia gigantesca de possíveis
indivíduos que darão continuida-
de a suas espécies. Destes, poucos
sobrevivem. Os demais fracassam

CAUSAE EFEITO:aspesquisas
científicassobrea homossexualidade

nãoinfluemnecessariamenteno modo
comoasociedadevai encará-Ia

DETERMINAÇÃONATURAL:durarte a
seqüenciaçãodo genoma,muito sefa ou
da origembiológicada homossexualidaoe:
ao lado,moléculade DNA

ou não há espaço para eles pros-
perarem. Basta ver quando somem
os predadores naturais e uma es-
pécie se expande além do que era
usual: geralmente, em pouco tem-
po se devasta o ambiente. As rege-
lações naturais dos ecossistemas
estão baseadas em algo como um

J check-and-balance, que elimina o
. superávit de indivíduos.

Nossa espécie, contudo, assim
como as de alguns mamíferos, sobretudo os de maior
porte, gera menos indivíduos que as outras. Um ho-
mem pode gerar bilhões de espermatozóides e uma
mulher, centenas de óvulos, porém a fecundação é
infmitamente menor do que esses estoques. Há um
fator natural nessa procriação menor dos humanos,
mas também elementos culturais e históricos mui-

to fortes. Uma mulher pode, em seu período fértil,
ter dezenas de fIlhos. Minha bisavó baiana, do lado
matemo, por exemplo, teve quase 20, não perdendo
quase nenhum, todos com o nome começando com
a letra "O": Oscar, Oscarlina, Oliva, Otília, Olga. Isso,
no entanto, foi no fmal do século retrasado.

Nos últimos cem anos, a expectativa de vida do-
brou no mundo. Passamos dos 30 e poucos ou 30 e vá-
rios anos que se esperava viver, em média, para os 60
e muitos ou 70. Mas essa ampliação não significa que,
antes, a maioria morresse logo após os 30. Estamos
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cotejando grandezas diferentes. Quem passava dos
5 anos geralmente superava os 30 ou os 40. A Parca
ceifava sobretudo as crianças. Minha avó do lado pa-
terno teve uma dúzia de fIlhos,dos quais sobreviveu só
metade. Meu pai, BenedictoRibeiro (1924-2002),viveu
a experiência de ter o mesmo nome de um irmãozinho
mais velho, que morreu em 1922,aos 13 ou 15 meses.
Não sei como foi, para meu pai, ter o mesmo nome
de um irmão morto. Enquanto ele esteve vivo, nunca
pensei em lhe perguntar, nem ele em me dizer.

Ora, quando a mortalidade infantil desceu a pa-
tamares inferiores, a expectativa de vida aumentou.
É por isso que a grandeza dos 30 e poucos anos de
vida há um século e a dos quase 70 atuais não são
comensuráveis. Quem passava da infância passava
dos 40. Provavelmente, deveriamos comparar uma
média de 40 e poucos anos com uma próxima a 70.

O que isso acarreta para a sexualidade? Ela per-
deu muito de seu papel centralmente reprodutivo. Em
uma sociedade de forte mortalidade infantil, ter vários
fIlhos era um seguro de vida. Não garantia apenas a
continuidade da linhagem, fosse por questões de di-
nheiro, nobreza ou egoísmo, mas também assegurava
descendentes que cuidariam de mim, na velhice. Em
um mundo de idades mais alongadas, isso se toma
desnecessário. O filho único ou os dois ou três que eu
tiver provavelmente viverão bastante. A mortalidade
infantil, antes aceita como natural, tomou-se horrivel.

O pensador humanista francês Michel de Montaign
(1533-1592), embora homem sensível, dizia que te\
"dois ou três" filhos que morreram em tenra idad
- parecia nem lembrar quantos foram. Atualmente, i::1
morte de um bebê é odiosa, antinatural. No passade
não ter fIlhos era pôr a espécie ou a família em risce
Hoje, ante a possibilidade de se esgotarem os recur-
sos naturais, não se reproduzir é ajudar o planeta a
respirar. Teria tudo isso relação com a maior disposi-
ção a aceitar a homossexualidade, a vida solteira, os
casaissem fIlhos?É provável.Nãodigo que seja essa
a causa de tantas mudanças culturais. Não sustente
que sejam a atenção à saúde pública e o saneamente
básico que levaram a aceitar melhor o homossexuaL
ou quem não tem fIlhos. Mas certamente os dois fe-
nômenos se ligam. Só desejo salientar que esse fator
é bem mais relevante, para o que estamos discutindo.
do que saber se uma pessoa é homossexual por na-
tureza ou por educação. Nossa espécie não precisa.
mais, que todos os seus indivíduos se reproduzam.

SEXO CONTROLADO
Passemos às questões éticas da aplicação das des-
cobertas que se descortinam com os avanços das
ciências biológicas no que se refere ao prazer, não
apenas a vitória sobre doenças e disfunções, como
também os avanços positivos que nos permitem
melhorar a vída. A saúde deixa de ser um zero de

doença, tomando-se um a mais
de felicidade corporal - o que
acontece quando se opera a mio-
pia ou o astigmatismo (que não
são doenças), quando se pro-
longa a vida sexual ativa com
medicamentos como o sildenafil

(cuja marca mais conhecida é o
Viagra), quando se cogita operar
o feto não somente para corrigir
defeitos genéticos, mas, por que
não, dar-lhe mais saúde, beleza,
bem-estar. Parte disso está a nos-

so alcance, como o Viagra. Parte
disso pode ser fantasia que não
se realizará (por exemplo, operar
fetos e embriões para formar top
models, jogadores de basquete e
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nada, até onde vai minha responsabilidade pela
saúde dos outros? Se alguém adoece ou se fere por
decisão própria, deve a sociedade arcar com suas
despesas? Não penso no caso da tentativa de sui-
cídio, porque esta pode decorrer de um sofrimento
psíquico tão intenso que justifIca a sociedade tratar
não só os danos físicos, mas a causa íntima deles.
No entanto, no caso de quem fuma ou bebe, deve a
sociedade custear as doenças que ele terá a mais do
que o não-fumante ou o não-alcoólico? Ou deve-
riam essas pessoas, alerta das há anos dos custos que
despejam sobre seus concidadãos, arcar com eles ou
com um pagamento suplementar de seguro-saúde?
É possível, hoje, estabelecer melhor que no passado
o grau de responsabilidade de cada pessoa nas ma-
zelas sociais. Vemos isso nos seguros de carro: os
rapazes de 18 a 24 anos são os maiores causadores
de acidentes, portanto quem está nessa faixa paga
um prêmio maior. Todavia, se ao fim de um ano ou
dois ele mostrar que não gerou custos para a segu-

radora, provavelmente começará
a ganhar bônus. Esse modelo
possivelmente se ampliará para
a saúde.

O segundo problema está li-
gado à expansão da saúde para
um a mais. Uma coisa é curar

ou sarar, outra é dar vantagens
- como o que se chama wellness

- que as pessoas antes não ti-
nham ou que não estão na pre-
visão usual de nossa vida e de

sua qualidade. Aqui, para além
do valor altamente moral da
saúde como não-doença, entram
elementos que podem ser da or-
dem da vaidade, ou do gosto
pelo próprio corpo, ou de certa

felicidade. É difícil separar o que é vaidade, o que é
felicidade, e talvez se esmerar em distingui-Ios in-
dique apenas uma atitude moralista no pior sentido
do termo. Mas cada vez mais pessoas hão de querer
não apenas realizar cirurgias plástícas, como tam-
bém ampliar seu tempo de vida sexualmente ativa,
sua capacidade física e outras qualidades que, lon-
ge de nos reconduzirem à média zero do histórico
humano, vão nos levar - permitam a citação de
Toy Story - "para o infmito e além", Ora, se a "me-
dicina da cura" tem custos diferentes conforme o

perfIl de saúde e doença dos pacientes, a "medicina
do mais" tem custos diferentes conforme o que o

I

C',~ft
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BELEZAIDEALIZADA:o desejo
cada vez maior por corpos esculpidos

tem intensificado o uso de cirurgias
estéticas e aplicações de Botox,

principalmente na boca, em busca
dos lábios carnudos da atriz Angelina

Jolie, ícone sexual da última década

gênios da ciência), porém o simples fato de haver
tais anseios já é, culturalmente, signifIcativo.

Entender a saúde como grau zero de mal-estar
permitiu uma grande invenção do século XX, que
foi a previdência social. Se a saúde é a não-doença,
então sabemos exatamente do que cada qual neces-
sita para curar-se. A sociedade, assim, se responsa-
biliza por tais tratamentos de saúde. Isso é moral e
justifIcável. Aliás, é quase consenso que uma das
maiores falhas dos Estados Unidos é não terem um

sistema de saúde como o europeu e o canadense.
Contudo, com os avanços da medicina e a nova

idéia de saúde surgem problemas. Antes de mais
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Para aprimorar a natureza, deficientes foram esterilizados durante o nazismo
A visão arrematada da sociedadecomo nature-

za foi obra dos nazistas.Foramelesque procuraram
extrair o máximode conseqüênciasda crençade que
o ser humanoseja uma espécieanimal, apenasmais
avançada.Daí umasériede medidas.Adistinção en-
tre raçassuperiorese inferiores foi uma delas,com a
conseqüenteperseguiçãodas últimas. Mas também
houve,o quese ignora.o extermíniodosprópriosale-
mães que apresentavamalguma deficiência genéti-
ca. Emnomeda eugenia,que podemostraduzir (mal)
como aprimoramentodo rebanho,inúmerascrianças,
adolescentese adultos foram esterilizados e, mais
tarde, assassinados.Oshistoriadoresdo nazismofa-
lam muito nos mortos que eram outros: patrulhas de
SSmatandojudeus, poloneses,russos,ou seja,povos
diferentes,comos quaisosdemôniosexterminadores

indivíduo almeja. Naquele caso, o custo depende
de onde se parte; neste, de aonde se quer chegar.
Podemos modelar nosso corpo e nossa vida, mais
que no passado. E quem paga por isso?

Aqui, a idéia de um custeio social - que na ver-
dade é um rateio, porque como contribuintes pa-
gamos aquilo que vamos desfrutar como cidadãos
- fica mais difícil. Uma coisa é ratearmos o custo

de operações de câncer, de tratamento de doenças
caras. Outra é ratearmos o sonho de corpo de cada
um. O rateio funciona quando o desejo se reduz ao
de zerar a dor. Esse desejo baixo, mínimo ("só quero
parar de sentir dor") admite que, moralmente, todos
paguemos por ele. Entretanto, alguém de nós aceita-
ria ratear uma operação para alguém que quer am-
pliar o busto, aumentar o pênis ou simplesmente ter
uma condição física superior à média? Não creio.

O melhor exemplo é o do Viagra. É perfeitamente
legitimo um Estado de bem-estar social, como os
europeus, fornecê-Io a idosos que sentem dificul-
dade em ter ou manter a ereção. Mas quantos com-
primidos azuis por semana? Por que um e não dois,
três, sete? Não há mais medida, porque nosso metro
moral e previdenciário era o zero, a não-dor. O or-
gasmo não se encaixa nesse modelo. Por melhor que

NOVACONCEPÇÃO DE SAÚDE engloba cuidados

como corpo e felicidade, como mostra casal
em spa, recebendo massagem romântica;
retrato de qualidade de vida e bem-estar
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nãoteriam empatia.Entretanto,poucosecomentao dra-
ma que deve ter sido para muitos alemãessaberemque
um filho ou um sobrinho queridos,só porque portavam
uma deficiência,seriam mortos.

Nãodeveter sidofortuito que Hitler e Himmler,emvá-
rios discursosparaum públicofechadode altos líderesna-
zistas,insistissem:"Devemosacabarcoma compaixão","A
tarefaédura,masrequerdenósquenãotenhamospiedade':
Issoelesdiziam parachefesmilitares e do partido - pes-
soasde quemerade esperarquejá nãosentissempiedade
ou compaixãode suasvítimas.No entanto,pareceque sua
desumanizaçãonunca estavacompleta.Talvezos próprios
dirigentesdomovimentomaiscomprometidocomo Malque
existiu na histórianão estivessemcempor centoconvenci-
dosdoquefaziam;quemsabevalhaapenaler,aqui,o conto
"A Igrejado Diabo"(1883),de MachadodeAssis.
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MÉDICA é condenada no Tribunal de Nuremberg
(1947-1949) pelos experimentos médicos realizados
com pessoas,durante regime nazista

uma relação sexual seja para a saúde das pessoas,
não sabemos qual número seria o adequado.

O caso do sexo tem um elemento irônico, ademais.
Quase todos sabem como é forte, no dest;jo sexual, a
transgressão. Dai a atração do fruto proibido. E como
fIca se o Estado me fornece os meios de ter relações
sexuais? Não se burocratiza o imaginário em tomo do
sexo? "O sr. já recebeu seus comprimidos do mês. O
próximo, por favor!" Talvez o Viagra só funcione de
verdade se for comprado ou, como dizem os baianos
sobre as fItas do Bonfun, se você o ganhar de alguém
- ou roubar. Este é um ponto cujos desdobramentos
ainda ignoramos. A geração do Viagra da previdência
social, isto é, os europeus que o utilizam pagos pelo
Estado, como imaginará o sexo? Não sabemos, ainda.

DIREITOÀ INTIMIDADE
Eu poderia ter discutido, nesta última parte, como
o corpo se torna mercadoria; como se oferece, a
cada um, o corpo que deseja desde que se pague
por ele; como esse esculpir a si próprio atende à
vaidade e abre espaço para um campo enorme de
negócios; em suma, poderia ter condenado todo
esse mundo que ora se abre. Mas não penso assim.
Enxergar sem óculos, fazer sexo com mais idade,
melhorar o corpo são coisas positivas. Se é o co-
mércio que vai distribuí-Ias, não vejo problema
- até porque, como disse, é mais difícil o Estado
regê-Ias. Aqui, porém, temos algumas lições.

Para os pesquisadores, sobretudo da enorme

área biológica, que namoram descobertas das quais
umas funcionam (o Viagra) e outras não ou nem
tanto (do genoma, esperava-se mais e mais depres-
sa do que ele está trazendo), a lição é atentar às
formas de apropriação do conhecimento que eles
geram. Não basta tratar da disfunção eréti1; é im-
portante discutir como é concebido, imaginado, vi-
vido um homem de mais idade fazendo sexo como

se fosse um jovem. Não basta apostar no genoma;
é preciso saber quem vai se beneficiar do que ele
trouxer, se ele trouxer, e trouxer o quê.

Para a macroárea de humanas, a lição é comple-
mentar. Não adianta denunciar a comercialização do
corpo, a vaidade nas academias defitness etc. - ainda
mais quando presenciamos e vivemos tanta vaidade
na academia universitária... Uma nova relação com
o corpo veio para fIcar, e acrescento: que bom. Não
podemos ser apenas quem denuncia o que as ciências
fazem, como grilos falantes deslocados no tempo. De-
vemos aprender com essas descobertas, porém discu-
tindo como serão apropriadas, distribuídas.

Aqui, uma sugestão, para terminar: talvez seja
possível, em alguns anos, um exame detectar a
propensão de cada pessoa a ter ou não determina-
das doenças. Ora, devemos proibir que esses dados
interfIram na contratação de empregados ou no
preço dos seguros de saúde. Mas podemos fazer
que as doenças que decorrem de ações ou omis-
sões do indivíduo sejam de sua responsabilidade.
Se descobrirmos que alguém tem mais chances
que outro de desenvolver um câncer, não podemos
punir essa pessoa por isso. Ela deve ter direito a
emprego e a assistência. No entanto, se tem maior
chance de um câncer porque fuma, é justo que
contribua mais que seus concidadãos. Nem por
isso, contudo, a sociedade pode impedi-Ia de ter o
emprego que quiser e puder. Preservar o direito à
intimidade é um valor fundamental. nec

o AUTOR RENATO JANINE RIBEIRO é professor titular
de ética e filosofia política na Universidadede São Paulo,na
qual se doutorou depois de defender mestrado na Sorbonne.É
autor, entre outras obras,de A sociedadecontra o social:o alto
custo da vida pública no Brasil (Companhiadas Letras,2000),
com o qual venceuo PrêmioJabuti de 2001,e A universidadee
a vida atual: Fellininão via filmes (Campus/Elsevier,2003).

PARA CONHECER MAIS

Novasfronteiras entre natureza e cultura.
R.JanineRibeiro,em Ohomem-máquina:aciênciamanipula
ocorpo,A Novaes(org.),CompanhiadasLetras,2003,págs.15-36.
A Igrejado Diabo. M. deAssis,em Contos/Umaantologia
MachadodeAssis,vai.2.CompanhiadasLetras,1998,págs.11-19.
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PE~SO~AGEM Jill, do filme

HARD,'.ARE '99C de R'chard Stanley,
é ot>CeCôoapela rT'ãobiônica do

50 dado Mo Baxter

Quando corpo e consciência
são transformados em objetos
de culto e troca.vêm à tona uma

scxvoJJuouc H7Vt-JJouoc ForH7os

alienadas de relacionamento que
se materializam nas fantasias
construídas pelo imaginário
coletivo em torno de andróides.
ciborgues e robôs
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vínculo entre vida representada e vida
real já está presente nas pinturas rupes-
tres de Lascaux, na França. Mas de que
maneira e por que os homens, desde os

tempos mais remotos, colocam a própria vida em
Ímagens, dÍsso{vendo a rea.:dad~ c= ~=J:Jgo prís-

mático entre representação e simulação? O sonho
da vida artificial está fortemente arraigado na cul-
tura dos egípcios, que acreditavam poder dar alma
às estátuas ou devolver os sentidos às múmias por
meio da cerimônia da abertura da boca (em que
sacerdotes tocavam lábios ou olhos das figuras

com instrumentos especiais), ao passo que Ovídio
narra o mito grego de Pigmalião. apaixonado por



Galatéia, estátua de marfIm que ele mesmo havia
esculpido. Na realidade, os gregos nunca elabora-
ram uma visão mecanicista da natureza. O sonho

da vida artifIcial só tomou forma no imaginário
do Ocidente a partir do século XVII, quando a re-
volução científIca formulou os princípios da me-
cânica clássica, criando os pressupostos para uma
descrição materialista da natureza e do homem.
O fIlósofo francês René Descartes (1596-1650),
em especial, foi quem unificou a concepção do
mundo como grande máquina com a idéia, já ar-
raigada desde a Antigüidade, da superioridade da
mente sobre o corpo, que tem enorme peso até
nossos dias (ver quadro nas págs. 72-73).

FiCÇÃO CIENTíFICA
Embora a relação homem-máqui-
najtecnologia tenha sido para mui-
tos autores objeto de pesquisa fIlo-
sófIca e antropológica (KarlMarx,
Walter Benjamin, Arnold Gehlen,
lakob von UexküIl, entre outros),
é na cultura popular (sobretudo na
literatura e no cinema de fIcção
científIca) que os sinais de trans-
formação do imaginário coletivo
se manifestam. Em mais de cem

anos, a relação com as máquinas
passou da pura instrumentalidade
(como no fIlme Chegadado trem à
cidade,dos irmãosLumiere,1895)
a sentimentos de ódio, receio e
estranheza (Metrópolis, de Fritz
Lang, 1926), do otimismo con-
fIante (Eu, robô, de Isaac Asimov,
1950) à crescente intolerância em
relação à excessiva dependência
(Matrix, de Andy e Larry Wachowsky, 1999).

A mudança dessa relação, como sensivelmente
enfatiza o imaginário da fIcção científIca, é efei-
to não apenas de uma profunda transformação da
sociedade, mas também da tendência a projetar na
máquina quer os medos e as esperanças, quer as di-
nâmicas mais íntimas de nossa corporeidade e de
nossa psique mais profunda.

São três as fIguras - entre as alteridades não-

humanas - com as quais o imaginário coletivo esta-
beleceu intenso confronto existencial e identitário:

o andróide, o ciborgue e o robô. Essas alteridades-
máquina nos interrogam cada vez mais não só sobre
quem é o homem, mas também sobre a ambivalên-

-~l

cia do sexual, que vem acompanhando a humani-
dade desde o mito grego do estupro divino, como
afIrma o escritor italiano Roberto Calasso no livro

As núpcias de Cadmoe Harmonia (1988).Hoje,no
entanto, o outro não-homem já não é o deus ou o
animal, e sim a própria coisa, e a pergunta não mais
diz respeito à cibernética, mas diretamente à fIloso-
fia e à sexualidade, na visão do fIlósofo contempo-
râneo MarioPerniola,em Osexappealdo inorgânico
(1994).A essapergunta, o mito ofereceuma imagem
- o outro sintético do homem refletido no espelho
cibernético - declinada em três variantes: o andrói-

de ou replicante (criatura artifIcial orgânica), o ci-
borgue (híbrido homem-máquina) e o robô (criatura

inorgânica), todos com o estigma
de uma sexualidade dramática,
mutilada, neutra. Uma sexualida-
de reifIcada - considerada em sua

objetividade material, semelhante
ao processo de troca de merca-
dorias - que torna a questionar a
sexualidade e a natureza do pró-
prio homem.

Embora o ancestral mais ilus-

tre da raça dos criadose não-ge-
radoss~a Frankenstein,que pede
uma companheira com a qual
compartilhar a existência, quem
carrega rastros de instâncias tipi-

PIGMALlÃO E GALATÉIAem obra

de Jean-Leon Gerome (1824-1904),

c. 1890. Na mitologia grega, o
escultor se apaixona pela estátua
que ele mesmo tinha esculpido

camente humanas são os robota orgânicos, produ-
zidos em série, de R. U.R. - peça dramática escrita
em 1920 pelo novelista, dramaturgo e encenado r
checo Karel Capek (1890-1938), que pela primeira
vez utilizou o termo "robô" -, mais próximos dos
andróides do escritor de fIcção científIca americano
Philip K. Dick (1928-1982), reelaborados nos repli-
cantes de Blade Runner (RidleyScott, 1982),e dos
shinzô ningen (literalmente,nova humanidade)do
fIlme japonês Casshern(KazuakiKiriya, 2004). Os
robota de Capek são criaturas inteligentes, mecani-
camente perfeitas, mas com data de validade, como
os andróides de Dick. Paradigmas perfeitos de um
biologismo mecanicista, eles são desprovidos de dor,
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DOS HOMENS-MÁQUINA À REVOLUÇÃO CIBERNÉTICA

Os autômatos repõem questões ligadas à identidade e co"sc .ê"c'a lJumanas
Apoiadospelasevidênciasdaciência

médicado séculoXVIII,o médico
e filósofofrancêsJulienOffay
de LaMettrie (1709-1751) e
o BarãoPaulHenrid'Holbach

(1723-1789),filósofo materialistaale-
mão, levaramao extremoa concep-
ção mecanicistado homem e da
natureza, recusandoradicalmente
a metafísicacartesianadeumares

cogitans (coisapensante,em la-
tim) separadade uma resextensa
(coisa extensa,objeto, matéria),
afirmando,antes,a estreitadepen-
dênciada matériapor parteda ativi-

dademental.A idéiamecãrC2do corro '1..."1aoo- "máqui-
na que recarregapor conta p'ÓO"aas ~o~asque a movem,
imagemviva do moto-perpé~uosegundo...a\1ettrie,em O
homem-máquina, de 1747- d sser'" "C'..-se de tal maneira
que os grandesconstrutoresde au;:ô"'a~osda época,como
o inventor e artista francêsJacquesde .'aucaoson(1709-

1782), erarr' não raro '1certivadospelos
médicose c:n...rgões a prosseguirem

sua obra POiSa consideravamde
grande .3 ~r oara o estudo da

de memória, de emoções, de sexo. A indiferença
- aceitação mecânica, quase intelectual, da vida
e da morte - é cifra de uma resignação totalmente
impensável para um organismo, como o humano,
que evoluiu ao longo de milênios.

A esterilidade dos robota se toma paradigmática
na personagem RacheI de Andróides sonham com car-

neiros elétricos? (1968), livro de Philip K. Dick que

deu origem ao filme Blade Runner. Ela, ao se aprestar
ao sórdido acasalamento com o caçador de andróides
Rick Deckard, proclama seu estado de coisa-não-viva.

Se em Capek a reificação da corporeidade é represen-

BLADERUNNER:HarrisonForde SeanYoungnospapéisde
Deckarde Raquel,no filme adaptadodaobrade PhilipK.Dick,
quenarrao encontroconflituosoentre humanose replicantes

A~~t'.'A~O o,anejado pelo
erge""e 'o <ra"cêsJacques
de .<;uca"'SO"ruja obra era

"cer: ."ca por médicos

tada pelo robota submeridc a vivissecção na
mesa de cirurgia, em Dick assume os traços desola-

dores da mercantilização: Rachel.prosriruta indiferen-
te à própria condição, atrai os caçadores de andróides
para atrapalhar sua tarefa. Tratada de outra maneira
pelo cineasta Ridley Scott, RacheI trai por inteiro sua
aflição existencial na hesitação emocionada que pre-
cede o beijo com Deckard. Em Blade Ru"ner, a reifi-
cação do humano tem uma dimensão inrima e indivi-
dual (o contraponto da frágil sexualidade de RacheI é
a tocante vidência do andróide Roy. que. despedindo-
se do mundo, parece evocar saudosamente todos os
momentos heróicos que viveu e que -serão perdidos
como lágrimas na chuva"), mas também coletiva, na
mercantilização dos corpos e da sexualidade. A repli-
cante Pris, "modelo básico de prazer-o é um "artigo-
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fisiologia humana. Nesse período, pela primeira vez ima-
ginou-se a máquina como uma alteridade do homem,
uma quase-objetividade com a qual se relacionar para
redefinir a própria identidade.

A idéia materialista e mecanicista da natureza hu-

mana encontrou sua consagração na revolução ciberné-
tica de meados do século XX,com o programa de pesqui-
sa conhecido como Inteligência Artificial, desenvolvido
pelo grande matemático John von Neumann (1903-
1957). Observando atentamente tanto a inteligência ar-
tificial quanto a vanguarda da experimentação artística
sobre a interface homem-máquina, e até mesmo a re-
cente idéia de uma "consciência das máquinas", parece
repropor, em chave moderna, o pensamento animista e
totêmico: um animismo da máquina, que acompanha
uma mecanização radical das funções humanas.

padrão para círculos militares"; os nerus-6 são tristes
figuras que se parecem com bonecas; Zhora, reduzida
a stripper, morre entre os manequins de uma vitrine,
debaixo de uma neve de isopor.

Se a condição orgânica de coisas-que-sentem ga-
rante a essas máquinas encarnadas uma reciprocidade
na relação, a mortificação e a mercantilização repre-
sentam a vitória extrema do mecanicismo serial das

máquinas metabólicas. O andróide é o orgânico degra-
dado em inorgânico: montado, vendido, comprado e
retirado do mercado, como qualquer outra mercadoria.
Nessa degradação do metabólico em mecânico, nessa

HíBRIDO de homem e máquina, o protagonista de
Robocop (1987), dirigido por PaulVerhoeven,se revolta

contra a cegueira simbólica do sistema que criou

SOCIEDADE AUTO MATIZADA. em que se misturam

sentimentos de ódio, medo e estranheza, é retratadaem

Metrópolis(1926), um clássico do diretor alemão Fritz lang

biologia reificada - ainda mais evidente na obra de
Dick, na qual a falta de dignidade dos andróides entra
em choque com o valor absoluto da vida dos animais
verdadeiros, inclusive os insetos - lê-se, mais do que o
sintoma de um mal-estar da civilização,a vitória sobre
o orgânico, sobre o animal, sobre o homem. Os novos
homens não são, portanto, os nerus-6 ou os shinzô
ningen, embora mais similares a modernos Frankens-
teins do que a super-homens. Osnovos homens são os
próprios humanos, que ultrapassaram toda resistência
moral e cultural, e mesmo a condição animal, trans-
figurando-se até produzir máquinas metabólicas des-
providas de dignidade humana.

PROCESSODE CASTRAÇÃO
A superação da condição humana no híbrido cibor-
gue apresenta as características da mortificação do
orgânico, nova imagem da antiga contraposição Eu-
consciência/corpo-inconsciente, em que a máquina e
o inorgânico são metáfora do primeiro, e a carne e o
orgânico, do segundo. Com a carne dilacerada pelas
próteses metálicas, o ciborgue coloca em imagem a
vitória da consciência superíor sobre a corporeidade,
a pulsão, o instinto. Que assonância singular! Se em
1600 o triunfo do espírito sobre a carne estava pinta-
do no rosto sereno dos santos mártires que assistiam
ao sofrimento e aos próprios disjecta membra (des-
membrar, fragmentar, em latim), hoje é o ciborgue
o herói que afirma a superioridade da consciência
egóica sobre o inconsciente, superando o perigo de
um desmembramento. A mortificação da carne e do

ESPECIAL! 73



corpo, da sexualidade e da emotividade se toma, no
ciborgue, apagamento da genitalidade. A castração,
radical negação da sexualidade, é o outro aspecto da
reificação que, com a cegueira simbólica, caracteriza
quase sempre essa figura.

Não é implausível aproximar os traços do arqué-
tipo do GrandeIndivíduo, que o psicólogo junguiano
Erich Neumann (1905-1960) identifica no deus egíp-
cio Osíris, dos traços do ciborgue. Para a superação

I
do desmembramento, para a restauração da integri- o

dade corpórea pela reunião da cabeça com o corpo, ~
pela fusão da parte espiritual com a material, enfim ~.
pelo falo cultuallígneo por meio do qual gera o fi-
lho Hóms, é possível considerar Osíris um ciborgue
antes mesmo de o termo ter sido imaginado. Toda-
via, se Osíris, pelo processo de recomposição e de
espiritualização da masculinidade, pode ser definido
como um ser inteiro e perfeito, essas personagens
não terão vida tão simples. As mutações que tomam
os inúmeros ciborgues literários e cinematográficos
seres extraordinários aniquilam sua vida relacional,
em uma esp.écie de castração social e afetiva (cor-
respondente emocional da castração física) na qual
se encontra a antiga mortificação da masculinidade
inferior emfavor da superior, segundo Neumann, em
História da origem da consciência (1949).

No filme Robocop (Paul Verhoeven, 1987), o pro-
tagonista se revolta contra a cegueira simbólica - re-
cupera a própria identidade e afetividade removendo

I I

PARÓDIAS bem-humoradas do erotismo na obra de Max

Ernst, A grande roda ortocromática que faz amor sob
medida (1919),e no poema de Prévert (abaixo)
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SENSUALIDADECIBERNÉTICAda MajorMotoko,
figura centralde Ghostin theshe. 1'995: é imagem
dafeminilidadesublimadapelaausênciadosgenitais

aviseiradosolhos-, enquantoBatou.personagemdo
seriado Ofantasma do futuro (GllOstÍ11the shell, de
Mamom Oshii, 1995), ao contrário. em uma espécie
de ligação edípica, tem câmeras no lugar dos olhos.
Também protagonista da série, a major Motoko Kusa-
nagi, que forma com Batou um casal anima-animus,
desde as seqüências da gênese é apresentada como
imagem de uma feminilidade sublimada. cuja sen-
sualidade assexuada é conotada pelos caracteres do
feminino transformador. Em seu corpo - que emerge
e reemerge das águas dos tanques-úteros, com clara
alusão ao emergir da consciência das águas do in-
consciente - é evidente a ausência dos genitais, em
um contraste entre a exaltação dos atributos do fe-
minino superior ou transformador (seios. lábios, ca-
beça) ~ a obliteração do feminino inferior, genital, de
acordo com Neumann, em A grande mãe (1956). Essa

o AMOR MECÂNICO
Um homem escreve à máquina uma carta de amor e

a máquina responde ao homem e à mão e no lugar
da destinatária

De tal forma aperfeiçoada a máquina
a máquina de preencher cheques e cartas de amor
E o homem confortavelmente instalado na sua máquina

de morar lê na máquina de ler a resposta da máquina
de escrever

E na sua máquina de sonhar com sua máquina de calcular
ele compra uma máquina de fazer amor

E na sua máquina de realizar os sonhos elefaz amor
com a máquina de escrever com a máquina defazer amor

E a máquina o engana com um mecanismo
um mecanismo de matar de rir

Poema de Jacques Prévert (1955) - TraduçãodeManueldaCastaPinto



mulher-ciborgue, obcecada pela própria autenticida-
de, não é somente um corpo cibernético, um corpo-
objeto, mas sobretudo feminilidade espiritualizada e
castrada, imagem idealizada da consciência.

Neumann ilustra com clareza como a tendência

do Eu a identifIcar-se com a consciência superior
o leva, em certas fases da própria evolução, a ter
o corpo como pólo dialético, aquele mesmo corpo
cujos processos são assimilados com dinâmicas psí-
quicas inconscientes. Não por acaso, as cerimônias
de iniciação consistem em fazer o Eu e a consciên-
cia experimentarem a própria superioridade sobre o
corpo, na qual, conforme a equação Eu-consciência/
corpo-inconsciente, ecoa a tentativa de emancipa-
ção da consciência do abraço aniquilado r do Ou-
roboros, serpente mitológica que devora o próprio
rabo, de acordo com a análise de Neumann. A inde-
pendência do corpo - que nesses ritos simbolizava a
vitória sobre a corporeidade, o medo, a dor, as pul-
sões e o sexo como principal constelação instintual
inconsciente - representa hoje a reifIcação pura e
simples. Nesse sentido, no mito da manipulação ex-
trema do corpo-objeto há uma tentativa insistente
de domínio e repressão das pulsões, da afetividade,
da emotividade, das quais o corpo é encarnação.

A afIrmação ulterior de superioridade do Eu-cons-
ciência sobre o corpo-inconsciente ressalta no corpo-
sexo-objeto do robô sexóide, êxodo defmitivo da cor-
poreidade, negação de qualquer reciprocidade e inten-

BONECA SEXÓIDEda sérieA inocência(2004),de Mamoru
Oshii,que recebeuilegalmente uma alma, mantém sua

emotividade claustrofóbicaà beirada pornografia

cionalidade, extremo dobrar-se sobre si mesmo de um
erotismo autista que ecoa no poema "L'amourà Ia ro-
bot" (Oamor mecânico),de Jacques Prévert (verabaixo,
na pág. ao lado).Antes de Futura, a sedutora máquina
de Metrópolis,houve Galatéia e A Evafutura, obra de
Villiers de l'Isle-Adam (1838-1889); depois, os sexói-
des inquietantes parecidoscom Barbiesde O mundo dos
robôs (Michael Crichton, 1973) e o triste robô-gigolô
com vitrola incorporada de A.I. - InteligênciaArtifi-
cial (StevenSpielberg,2001):"máquina de fazer amor",
"máquina de sonhar", "mecanismo de matar de rir",
nos versos de Prévert, sublimação auto-erótica de mão
única. Difícil dizer se seria mais estranha a condição
das sexóides de A inocência, também de Oshii (2004),
bonecas às quais foi ilegalmente conferida uma alma,
ou a sexualidade alienada de quem frui desses objetos
e que, incapaz de alcançar a si mesmo por meio do ou-
tro, escolhe a emotividade claustrofóbica, desertifIcada
e horrenda da pornografIa.

A negação cD1dimensão eu-tu do homem com
o homem se traduz, literalmente, em um retomo
ao animismo em que o investimento emotivo, ao
sublimar-se, se desloca do objeto de desejo ao
imaterial. Mas o que são esses objetos construídos
segundo imagem e semelhança humana idealiza-
das, a não ser figuras do feminino e do masculino
impessoais e transpessoais? Último fetiche de uma
sexualidade narcisista em colapso - na qual o cor-
po não é mais lugar de encontro com o self e o
outro, mas objeto de umfrio sentir que não é ques-
tionado nem questiona, como propõe a escritora e
ensaísta italiana Tiziana Villani-, as bonecas sui-
cidas exibem sua nudez inocente de objetos, na dor
sem voz de corpos paradoxalmente transformados
em sujeito, nos quais se espelha nosso daimon, di-
mensão profunda da subjetividadehumana. nec

OS AUTORESILARIA ANZOISE é formadaemletrasmoder-

nascomteseemiconografiaeiconologiasobrea "GrandeMãe':Atual-
mentedesenvolvepesquisasobreasrelaçõesentrepsicologiae icono-
logia.MAURO MAlDONATO épsiquiatrae professorassociadoda
UniversidadedeBasilicata,Itália.- TraduçãodeRobertaBami

PARA CONHECER MAIS

o homem-máquina. J.O.de LaMettrie.Estampa(Lisboa),1982.
Históriada origem da consciência.E.Neumann.Cultrix,1995.
A grande mãe.E.Neumann.Cultrix,1996.
As núpcias de Cadmoe Harmonia.
R.Calasso.CompanhiadasLetras,1990.
Sex appeal do inorgânico. M.Perniola.StudioNobel,2005.

%

I

Farsi sguardo: 10spaesamentonell'epoca dell'inorganico,
~ in Oltre iI desiderio e piacere.

~ T.Villani,ediçãode Mario Perniola.Mimesis(Milão),1995.
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mundo parece sexy, glamoroso, luxurio-
so. Onde batemos os olhos, somos con-
frontados com imagens eróticas. A men-
sagem: sexo traz sucesso e felicidade.

Sexo é consumível. Sexo é tudo.

Mas será que é assim? Em 2001, o americano Da-
vid Jay, na época com 21 anos, inaugurou o primeiro
fórum, hoje mundialmente divulgado, para "assexua-
dos" - pessoas que não sentem necessidade de sexo,
sem sofrer com isso. Em poucos anos, o www.asexu-
ality.org, site da comunidade on-line AVEN(Asexual
Visibility and Education Network),já tinha registrado
mais de 10 mil integrantes.

"Assexuado. Não-sexuado. Anti-sexual. Celibatá-

rio. Não importa como se define, meu 'estado' pode
ser mais bem resumido em uma frase: eu não quero
sexo. Simples assim", escreve um integrante da AVEN
que faz campanha pela aceitação pública da inapetên-
cia sexual. Os partidários da AVEN
não se consideram de forma alguma
doentes mentais ou físicos, mas
pessoas totalmente saudáveis cuja
orientação sexual não é hetero, nem
homo, nem bissexual; é assexuada,
apenas. O alvoroço que essa iniciativa
provocou no público demonstra que,
em uma época na qual os dest;josse-
xuais praticamente não se submetem
mais a nenhum constrangimento so-
cial ou religioso, somente uma coisa
parece ser tabu: não querer sexo.

Semprehouve grandemargemde o

variação tanto na intensidade do de- i"o
st;jo como nas práticas sexuais. Por ~

A sexualidade nun'ca esteve tão
onipresente quanto hoje, porém
chama a atenção o número de
pessoas que se abstêm de exercê-Ia;
resta saber por que o desejo se
esvai em um mundo sem tabus

isso é difícil estabelecer limites entre -normalidade" e

"desvio': O conceito de "sexualidade-oporém, existe há
pouco mais de 200 anos. Ele foi inuoduzido no âmbito
científico, no início do século XIX. pelo botânico Au-
gust Henschel (1790-1856), em uma pesquisa sobre a
reprodução de plantas, e logo se tornou objeto de estudo
de diversasdisciplinas.Aosbiólogos,seguiram-semédi-
cos, filósofos,e, já no final daquele século. a sexologia
conseguiu se estabelecercomo área independente.

Infelizmente, a criação do conceito fez com que a
sexualidade se transformasse em tabu. em vez de le-

var a sua liberação.Assim como a Igreja.a maioria dos
neurologistas do século XIX era da opinião de que o
desenvolvimento pessoal saudável pressupunha, "por
natureza", a prática da sexualidade apenas em relacio-
namentos heterossexuais. Em oposição a isso, durante
o período de transição para o século XX, houve uma
crescente"psiquiatrização"da homossexualidade.

Os primeiros estudiosos da se-
xualidade, como Magnus Hirschfeld
(1868-1935) e Sigmund Freud (1856-
1939), chegaram a alertar sobre os
problemas de classificar, de modo
impensado, a homossexualidade
como doença psíquica. No entan-
to, eles não foram ouvidos. Naquele
meio-tempo, a maioria dos clínicos
se orientava pelo famoso estudo do
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PSYCHOPATHIASEXUALIS.

I{U);ISCII-r'OllEXSISCIIE f;TUDIE

EM PSYCHOPATHIA SEXUAL/S,

livro de 1886, o psiquiatra forense

alemão Richard F.von Krafft-Ebing
classificou a homossexualidade e o

fetichismo como aberrações sexuais
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1-\ INAPETÊNCIA SEXUAL em geral tida como distúrbio, é opção de jovens que lutam pelo direito de não praticar sexo
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opçÃO PELAABSTINÊNCIA

índices chamam a atenção para o desinteresse por sexo entre casais
A atividade sexual dos alemãestem caído desde para os mais jovens e uma relação semanal,em média,

os anos 80, comenta o psicólogo Peter Fiedler,com para os adultos acima de 50 anos", de acordo com a
basena avaliaçãode especialistas.Segundoele, isso psiquiatra Carmita Abdo, fundadora e coordenadorado
seconfirma pelapesquisada Universidadede Gõttin- Projeto Sexualidade(ProSex),do Instituto de Psiquiatria
gen,de 2005, paraa qual foram entrevistados13.483 da Faculdadede Medicina da Universidadede SãoPaulo.
homense mulherescomprometidos.Resultado:"ape- Ainda assim, conforme o amplo Estudo da vida sexual
nasum emcadaquatro,aproximadamente,fazia sexo da brasileira, realizado em todas as regiõesdo país em
de forma regular, uma ou duas vezes por semana': 2003, sob sua coordenação,dos 7.103 brasileiros entre
Fiedler destaca também dados do cientista sexual 18 e 80 anosentrevistados,7,7% das mulheresdisseram
Gunter Schmidt,em trabalho de 2002 na Alemanha: não praticar sexo ou sentir falta dele, em comparação
casaisde 60 anos tendem a ser mais ativos sexual- com 2,5% dos homens.Tais índices, embora aparente-
mente, na média,do que solteirosde 30 anos. mente não tão significativos em termos numéricos,cha-

No Brasil, a atividade sexual tem se mantido no mam a atenção para um fenômeno mundial, ainda in-
mesmo patamar de freqüência desde os anos 90, compreendidoparaa maioria das pessoas:a abstinência
"com cerca de duas relações sexuais por semana sexual espontãnea.(Daredação)

psiquiatra vienense Richard Freiherr von Krafft-
Ebing (1840-1902),de 1886. Reeditadovárias vezes
no mundo todo, Psychapathia sexualis versava sobre
as aberrações da vida sexual. Nos anos seguintes à
publicação desse livro, e por boa parte do século XX,
vários psiquiatras viam quase tudo que se desviava
do "coito correto" como potencial indício de doença
psíquica, manifesta ou latente.

Conceitos psiquiátricos legitimavam, assim, a con-
denação social de orientações e práticas sexuais que,
dizia-se, se desviavam da normalidade, como a homos-
sexualidade e a masturbação.Durante muito tempo, tais
conceitos contribuíram para justifIcar leis e medidas le-
gais pelas quais milhões de pessoas até muito pouco
tempo atrás foram perseguidas e humilhadas.

Logo depois da Segunda
Guerra, dois grandes estudos
sobre a sexualidade dos ame-

ricanos causaram sensação
mundial. Com a coordenação
do biólogo Alfred Kinsey (1894-
1956), pesquisadores do Ins-
tituto de Pesquisa sobre Sexo
(Institute for Sex Research, hoje
Kinsey Institute), da Universida-
de de Indiana, em Bloomington,

PASSEATAde homossexuaisem

NovaYork, 1976, coloca em cenaa

reivindicação pelo direito à diversidade,
ao lado de outros movimentos sociais

Estados Unidos, questionaram 18 mil americanos,
de todas as faixas etárias, sobre suas preferências
sexuais. Os resultados sobre o comportamento se-
xual masculino foram publicados em 1948 e sobre
o feminino,em 1953. Os dados revelaram impres-
sionante variedade de comportamentos sexuais em
todas as faixas etárias, deixando claro que a legisla-
ção americana sobre sexualidade (e não apenas ela)
estava completamente distante da realidade.

As estatisticas mostraram, por exemplo, que apro-
ximadamente 50% dos homens e 20% das mulheresjá
haviam tido, de algum modo, experiênciassexuais com
parceiros do mesmo sexo antes de atingir a meia-idade.
Apesar de os resultadosconcretos terem sido relativiza-
dos por trabalhos de pesquisa posteriores,a mensagem
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OLHARESINDIFERENTESna obra Gabrielle D'Estréesesua irmã,

de artista anônimo da Escolade Fontainebleau (c. 1594)

central se manteve: no que se refereà orientação sexual,
existe uma diversidade fora do comum de níveis inter-
mediários bissexuais, entre a hetero e a homossexuali-
dade. Omesmovale para outros costumese preferências
sexuais, como a masturbação e o fetichismo.

Foram principalmente os movimentos estudantil,
feminista e homossexual que exigiram, entre outros
objetivos comuns, a emancipação de imposições tradi-
cionais no que dizia respeito ao dest;joe ao amor, por
meio da eliminação dos tabus sexuais.A criação da pí-
lula nos anos 60 constituiu um importante passo para

CENA DO FilME Kinsey,com Liam Neesone
Laura Linney,que aborda estudo polêmico sobre o
comportamento sexual dos americanos na década de 40

,
J

que a nova liberdadesexualpudesseservivida.Semo ris-
co de gravidez,era possíveltambém às mulherester par-
ceirosíntimoscom os quais não queriamcompromisso.

Nos anos 70, o movimento homossexual se po-
sicionou publicamente contra médicos, psicólogos
e teólogos, exigindo seu lugar na sociedade. Sur-
preendentemente, a representação demonstrativa do
"papel da diferença" teve aprovação pública mesmo
no período que se seguiu, do HN e da aids, quando
seria de esperar justamente o contrário. Desde então,
a luta pela integração e pelo fim do tabu sobre for-
mas de vida homossexuais tem sido bem-sucedida.

Mas será que, em uma análise retrospectiva, a "li-
beração sexual" realmente cumpriu as expectativas?

Nos países de lingua alemã, o comportamento
sexual de jovens com idade entre 11 e 30 anos foi
avaliado regularmente por grupos de pesquisadores
coordenados por Volkmar Sigusch, Ulrich Clement e
Gunter Schmidt até a virada do milênio. Segundo esse
estudo, a masturbação, por exemplo, tem hoje papel
mais importante do que nas décadas anteriores. Ela é
praticada cada vez mais e se transformou de "satisfa-
ção alternativa" em forma sexual autônoma, à qual os
adultos se dedicam independentemente da freqüência
e da qualidade de suas parcerias sexuais. Já o Estudo
da vida sexual do brasileiro (ver quadro acima), coor-
denado por Carmita Abdo, fundadora e coordenadora
do Projeto Sexualidade (ProSex), do Instituto de Psi-
quiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de
São Paulo, mostra que um terço das mulheres não se
masturba. No entanto, aproximadamente 97% dos ho-
mens o fazem, com freqüência variável, dependendo
da existência de vida sexual a dois.

Efeitos negativos causados pelo auto-erotismo
ainda não foram comprovados. Ao contrário, as
pessoas parecem se satisfazer mais com os parceiros
quando já praticaram a masturbação em algum mo-
mento de sua vida.

CULTURA DO DESEJO

A sexualidade tem sido discutida e experimentada
de maneira cada vez mais aberta. E isso tem conse-

qüências. Nos últimos 20 anos, a idade com que os
adolescentes iniciam namoros, beijos, bolinações e
sexo caiu em média três anos, estando entre 15 e
16 anos. No Brasil, segundo a psiquiatra Carmita
Abdo, a idade de iniciação sexual para meninos e
meninas varia de 13 a 17 anos. Além disso, atual-
mente, a iniciativa para o sexo parece partir cada
vez mais das mulheres.

Ao mesmo tempo, conceitos morais voltaram a
tomar uma via mais conservadora: "monogamia se-
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TEMA RECORRENTEemcampanhaspublicitáriasde
bebidas(comoestada Kaiser),a sensualidadefemininaé
transformadaemmercadoriaparacativaro consumidor

rial", ou casamentos sucessivos, é o termo adequado
para descrever o comportamento de acasalamento
do século XXI. Jovens adultos anseiam muito me-
nos por uma promiscuidade irrestrita e muito mais
por um relacionamento fixo com promessas de fi-
delidade mútua - de preferência, até que a mor-
te os separe. Até chegar lá, porém, em geral são
experimentadas várias ligações íntimas. E o sexo,
nesse caso, parece estar mais fortemente associado
à fidelidade e ao amor do que era para a geração
anterior. Os adolescentes do sexo masculino não são

tão românticos quanto as garotas, mas dão grande
valor à compreensão mútua e à confiança.

UNiÕES NEM TÃO ESTÁVEISASSIM
O fenômeno da monogamia serial mostra-se

hoje também em uniões matrimoniais. O índice de
divórcios na Alemanha aumentou continuamente

desde os anos 70. Segundo dados do Departamento
Federal de Estatísticas alemão, casamentos realiza-
dos na última década duram em média cinco anos.
E o número de divórcios tardios também cresceu.
No Brasil, entre 2004 e 2005, de acordo com o Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),as
taxas de divórcio subiram de 1,2 mil para 1,3 mil
pessoas acima de 20 anos, atingindo o auge desde
1995.Com freqüência,a separação ocorre quando
os fIlhos se tomam adultos e saem de casa. Ao que
tudo indica, sem a tarefa de educá-Ios, muitos ca-
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sais já não sabem mais como se relacionar.
Quase concomitantemente, sexólogos observam

crescente abstinência sexual, mesmo em uniões es-
táveis, mostrando que a liberalização da sexualidade
não levou ao aumento do desejo e da paixão.

Ao contrário, na medida em que a moral sexu-
al tradicional (com suas proibições, sanções e sen-
timentos de culpa) desapareceu, o tédio se alastrou.
Aparentemente, des~os e necessidades sexuais não
realizados, muitas vezes proibidos ou considerados
tabus, possuíam grande força impulsora. Os tabus se-
riam, assim, um pressuposto necessário a uma "cul-
tura do des~o': Entregar-se ao desconhecido ou ao
proibido exige confiança mútua. Limites ultrapassa-
dos em conjunto estimulam não só a sexualização,
mas também a ligação com o outro. Atualmente, por
outro lado, parece que quase tudo é possível e tole-
rado quando se trata de sexo. A exposição pública
permanente, em parte banal, da e sobre a sexualidade
nas mídias colabora ainda mais para que um elemen-
to importante do desejo sexual se perca.

Em outras palavras: na medida em que a se-
xualidade se tornou uma forma sempre presente
no relacionamento entre as pessoas, perdeu mui-
to de sua força subversiva. Não surpreende que se
busquem constantemente outras fantasias, novos
locais furtivos ou supostas zonas de tabu. Assim,
há agora um boom de formas de sexo anônimas,
nas quais se renuncia literalmente ao contato ín-
timo físico - caso dos peep shows, das cabines de

ADAPTAÇÃOde Claude Chabrol para
o cinema do clássico Madame Bovary,
de Gustave Flaubert, com a atriz

Isabelle Rupert. fala do esfriamento
da paixão no casamento estável

vídeo e do sexo por telefone, pela
internet ou cibernético.

A falta de zonas de proibição
sexual também pode ter contribuí-
do para que as formas destrutivas
da sexualidade ainda não tenham

sido banidas, entre elas a porno-
grafIa misógina, o molestamento
sexual no trabalho, o sexismo do
dia-a-dia, o incesto, o abuso e a
violência sexual. Hoje, a mídia

o - a fIm de prender a atenção dos
~ espectadores - penetra cada vez
~ mais nas zonas de tabu.

Naturalmente, o véu de mo-
ralidade que já envolveu a sexualidade um dia
não foi eliminado por completo. À primeira vista,
parece que ela apenas se individualizou. Com a
emancipação sexual, o poder de decisão foi trans-
ferido para o indivíduo, que agora pode e deve
decidir o que precisa ou deseja fazer.

Mas esse é apenas um lado da moeda, pois a
nova moral sexual na esfera do indivíduo não está
desvinculada das imagens e concepções expostas
ao público. Em geral, a sexualidade é apresentada
como expressão de auto-estima saudável e de gran-
de capacidade. Ou, como formulou recentemente
o futurólogo alemão Matthias Horx em seu estudo
Sexstyles 2010, feito para o grupo empresarial de
produtos eróticos Beate Uhse: "Para uma boa rela-
ção, hoje, o sexo bom é obrigatório!".

DA "COOL CAT" AO "SEX GOURMET"
Horx também profetizou como será o amante ideal
no século XXI: primeiro, haverá aqueles entre 20 e 30
anos que "gostam de experimentar", apreciam sexo
sem obrigações e esquentam suas relações com ex-
periências sexuais limítrofes. Em paralelo, marcarão
presença as "cool cats", que, com até 30 e poucos
anos, conseguem fIsgar certeiramente não apenas
um, mas todos os homens que desejam. Figurarão,
ainda, os "descomprometidos", entre 30 e 50 anos,
que, dando grande valor a uma aparência perfeita e
à jovialidade, costumam praticar seu segundo hobby
regular, depois da academia: o bom sexo. E existirão
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também as "damas extravagantes", que, após os 40,
gozam, como mulheres de carreira bem-sucedida, de
toda liberdade também no quesito erotismo - sem
excluir amantes mais jovens. Por fIm, não podemos
esquecer dos "ser gourmets", de 50 anos em diante,
cuja maturidade e experiência fazem com que o jogo
amoroso se tome bem mais relaxado e diversifIcado.

Tais ideais propagados criam enorme expectativa
sobre a própria pessoa e seu parceiro. Se a realidade
for diferente disso, o sujeito é tomado pelo sentimento
de fracasso.Não foi por acaso que o número de distúr-
bios sexuais aumentou com o curso da liberalização.

Em um dos maiores levantamentos representa-
tivos dos últimos anos, feito por Edward Laumann
e colegas da Universidade de Chicago, nos Estados
Unidos, 32% das mulheres reclamaram de falta de
interesse por sexo, 26% relataram apresentar distúr-
bios relacionados ao orgasmo e 21% afirmaram ter
difIculdades de lubrifIcação, 16% das quais ainda
sentiam dores durante a relação. Entre os homens, a
quantidade de problemas sexuais relatados foi insig-
nificantemente menor. Mais citadas foram dificulda-

des referentes à ejaculação precoce (31%), seguidas

MULHER-GATO, interpretada por Halle Barrv, é
modelo futurista de mulher fálica e sedutora a encenar

orgulhosa sua sexualidade selvagem

do medo do fracasso e dos transtornos eréteis durante
o ato sexual. Pouco mais de 10% dos homens entre-

vistados mencionaram a redução do desejo sexual.
Em resumo: praticamente um terço da população pa-
rece ter problemas em sua vida sexual.

No Brasil, segundo Carmita Abdo, cerca de um
quarto das mulheres acima de 18 anos revela nun-
ca ter chegado ao orgasmo; no caso dos homens,
o índice não passa de 2% a 3%, em média. Entre-
tanto, 50% dos brasileiros estão um tanto ou muito
insatisfeitos com a qualidade de suas ereções.

Casais procuram psicoterapeutas em razão de
conflitos crescentes em sua relação, e três quartos
de todos os casos indicam problemas com a sexuali-
dade como o lado mais grave dos desentendimentos.
Mas será que, apesar desses números, é possível
depreender desenvolvimentos positivos da libe-
ração sexual? Por certo que sim. Graças a ela, as
pessoas não são mais desprezadas por causa de sua
orientação sexual. Outro ganho é o fato de os casa-
mentos destruídos não precisarem mais ser manti-
dos até seu amargo fim. Além do mais, a iniciativa
sexual é hoje tomada pelos dois sexos de forma
mais igualitária do que há poucas décadas. Muitas
mulheres gozam de novas liberdades e determinam,
com os parceiros, como devem ser suas relações
sexuais. A maioria da população masculina parece
ter compreendido isso, pois pesquisas representati-
vas mostram que a maior parte das mulheres sente-
se hoje respeitada pelos homens.

Ainda cabe registrar que o maior grupo da popu-
lação, aproximadamente dois terços, não relata pro-
blemas sexuais em pesquisas. Quase todos parecem
relativamente ou até mesmo muito satisfeitos com

sua vida sexual - independentemente de fazerem
sexo duas,uma ou nenhumavez por semana. ~

o AUTOR PETER FIEDLER é psicólogo e sexólogo e dá aulas

de psicologia clínica e psicoterapia na Universidade de Heidelberg,

Alemanha. - Tradução de Renata Dias Mundt
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o desejo é o que move o ser humano; ocupa lugar central no psiquismo
e determina formas de enlace afetivo e sociocultural. De caminhos enig-
máticose infinitos,vai muitoalémdosinstintos,não se satisfazendocom .

objetos predeterminados. Ao contrário, o que o move é o porvir, a possibi-
lidade de surpreender-se com o novo, enlaçar sensações a novos sentidos.

Altamente permeável ao tecido sociocultural e na contra corrente de
padrões racionais, o desejo convulsiona os corpos por meio do erotis-
mo, essa força de atração que nos excede, pede continuidade, demanda
fusão. Algo que vai além do sexo como herança natural; antes disso,
ancora-se no terreno simbólico da sexualidade, campo pulsional que
perverte a satisfação de necessidades, humanizando-a.

Não nascemos des~antes; precisamosaprender a des~ar. Um percurso
árduo, trilhado na esteira de identifIcaçõescot'n as fIguraSfamiliares e de
fantasias que remontam à mais tenra intãncià - base das fantasias sexuais
adultas. E, também, anatomia não é destino.Femininoou masculinosão gê-
neros móveis,plásticos,que se constroemsubjetivamentesob o impacto das
transformaçõesde costumes,comportamentose teorias sobre a sexualidade.

Embora não sejam unidades estanques, pelo menos do ponto de
vista psicanalítico, feminilidade e masculinidade defmem formas pró-
prias de regulação e expressão da fantasia, do desejo e do gozo. Do
lado masculino, entra em cena o conflito potência versus desamparo
que se delineia sobre todo o imaginário em tomo do pênis/falo como
símbolo de poder e virilidade. Do feminino, reivindicação e, ao mesmo
tempo, artifício para exercer a sexualidade fora da significação fálica,
um esforço criativo que compõe o "enigma mulher".

A trajetória menino-homem e menina-mulher, porém, é passível de
impasses, que, somados à extrema valorização da vida sexual como si-
nônimo de saúde e bem-estar, à alta competitividade, ao imediatismo
das relações e aos ideais de beleza e performance disseminados em nossa
sociedade, podem redundar em disfunções sexuais, cujos altos índices,
em homens e mulheres, nos levam a observar com mais atenção o papel
da cultura nos caminhos do desejo.

As orientações ou categorias sexuais (hétero, homo ou bissexual),
modos de exercitar a sexualidade feminina e/ou masculina, têm sido
cada vez mais explicitadas e debatidas, sob a forma de movimentos como
o LGBTI (lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais), de centros
de pesquisas sobre a sexualidade etc. No entanto, ainda que muito tenha
se avançado nesse campo desde que homossexuais (e mulheres) eram
levados à fogueira como hereges ou, mais recentemente, considerados
doentes mentais, ainda há muito o que fazer no combate à discriminação
de sexualidades não hegemônicas e a favor de seus direitos.

Construção sempre única a cada sujeito, a sexualidade é o efeito da
transformação do organismo sexuado em corpo erógeno, pulsante, apto
a relacionar-se com outro de infinitas maneiras, muitas das quais estão
em discussão nesta segunda edição de Sexos.

Graziela Costa Pinto

Editora
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o primeiro desejo, de acordo com Freud, teria
sido uma carga alucinatória da lembrança da ex-
periência de satisfação. Não obstante, como a alu-
cinação não se sustenta indefmidamente, torna-se
necessário promover um desvio que permita a per-
cepção real do objeto de satisfação. Essa substituição
da alucinação por representações do mundo externo
Freud designa como "principio de realidade". A cena
do sonho é, segundo ele, o lugar privilegiado em que
o desejo sexual e infantil pode ser realizado.

PULSÃOE LIBIDO
Mas de que ordem são esses impulsos cuja impossibi-
lidade de satisfação produz o desejo? Em que medida
eles podem ser qualificados de sexuais e em que se
diferenciam das necessidades vitais do organismo?
Em seus Três ensaios para uma teoria sexual (1905),
Freud defme tanto a pulsão sexual, cuja manifes-
tação é a libido, como a pulsão de nutrição, mani-
festada pela fome. As psiconeuroses, entretanto, se
formam justamente sobre as forças pulsionais de ca-
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SUBMERSÃO: O que a água
me deu (1938), de Frida Khalo, evoca

o inconsciente, pleno de conteúdos
sexuais infantis, angústia e morte

ráter sexual. Seus sintomas nada

mais são do que substitutos de
tendências que tomam sua força
das fontes da pulsão sexual.

Se tal equiparação entre a
pulsão sexual e a de nutrição
nos aproximaria novamente do
conceito biológico de instinto,
outras afIrmações freudianas
sobre o desejo nos afastam des-
se caminho. Freud enfatiza que
o desejo sexual humano não é
adequado a determinado obje-
to instintivo e que a pretensa
atração natural entre os sexos
não corresponde à realidade. Ao
contrário, as mesmas tendências
que regem a vida sexual dos en-
tão chamados indivíduos "per-
versos" - inversão, erotização
anal e oral, fIxação da libido so-
bre pessoas do mesmo sexo etc.
- regem também as fantasias
inconscientes da maioria das

pessoas, os neuróticos. A pulsão
tenta, assim, alcançar satisfação por meio do obje-
to, mas de modo diferente do instinto animal, pois
não há o objeto específico da pulsão; ele pode ser
substituído indefinidamente, o que dá ao desejo
humano seu caráter indestrutível.

Além disso, desde o nascimento, qualquer parte
do corpo pode tornar-se erógena, a partir do toque
materno ou de quem cuida da criança. Temos aqui
uma das afirmações mais importantes da psicanáli-
se: as crianças possuem sexualidade e são, portanto,
sujeitos desejantes. E, mais ainda, a amnésia dos
desejos sexuais infantis está relacionada ao advento
da neurose. Ora, a finalidade da pulsão sexual in-
fantil diz respeito a um desejo de retorno da satisfa-
ção, que se revela sob a forma de tensão e estímulo.
A pulsão sexual é, assim, submetida a algumas mo-
dalidades de defesa ao longo do desenvolvimento,
pois ela entra em conflito com os interesses de con-
servação do eu, que se aliam aos preceitos morais
vigentes e às imposições civilizatórias, que inibem
os desejos e as fantasias sexuais.
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ALÉMDOPRAZER
Se a primeira dicotomia pulsional
defendida por Freud se dá entre
as pulsões sexuais e as de conser-
vação do eu, a partir do texto In-
trodução ao narcisismo (1914),ele
passa a considerar que o próprio
eu, depois de se constituir como
uma unidade, toma-se objeto de
investimento libidinal (o narci-
sismo). Assim, as pulsões sexuais ~
estariam apoiadas, a princípio,
na satisfação das pulsões do eu e
só posteriormente ficariam inde-
pendentes. São dois, portanto, os
objetos sexuais primitivos: a mãe,
que cuida e alimenta, e o próprio
eu. Ambos influenciarão as futuras

escolhas de objeto. Essa conclusão é importante, pois
permite constatar que, no eu, atuam tanto pulsões de
conservação como sexuais. Portanto, a polaridade
pulsional e o conflito psíquico são deslocados para
"pulsões do eu" versus "pulsões objetais", e o desejo
humano é duplicado em desejo pelo objeto incestuoso
e em desejo de ser tomado como objeto.

REGRAS civilizatórias

inibem desejose fantasias sexuais.
Ao lado, Codexrúnicos
(c. 1300),contendo leis antigas

Essas novas concepções consti-
tuem o ensaio de um passo teórico
que só será concluído no tex-
to Além do princípio do prazer
(1920). Freud vem notando, com
base em sua clínica, a existência,
na vida psíquica, de uma com-
pulsão à repetição que vai além
do "princípio do prazer". Propõe
então nova formulação para a
pulsão, agora definida como uma
tendência de retomo ao inani-

mado. O princípio do prazer en-
contra-se, assim, paradoxalmente, a serviço de uma
"pulsão de morte", encarregada de manter o nível de
excitação do sistema psíquico o mais baixo possível
(retomo à quietude do mundo inorgânico).

A dualidade psíquica é mantida, mas seu eixo é
novamente deslocado, dessa vez entre as pulsões se-
xuais e a pulsão de morte. É preciso, assim, repensar

c .

o TEMOR DA CASTRAÇÃO

Casode fobia traz desejo incestuoso e serve de basepara o complexo de Édipo
o casode análiseda fobia de um menino de

5anosfoi publicadoporFreudem1909,compro-
vandosuastesesa respeitodasexualidadeinfan-
til apresentadasemTrêsensaiosparaumateoria
sexual,de1905,eTeoriassexuaisinfantis,de1908.
Essecasofoi, naverdade,conduzidopelopaide
Hans,discípulodeFreud,sobsuaorientação.

Hansdesenvolviaum sintomafóbico que
consistiano medodequeum cavaloo mordes-
sena rua.Talsintoma,entretanto,fora precedi-
do por um sonhode angústiano quala mãeo
haviadeixado.SegundoFreud,tratava-sedeum
sonhodecastigoerepressão:Hansprovavelmen-
te sonhouqueestavadormindocoma mãee o
recalquede seudesejoincestuosotransformou
as representaçõesem sua antítese.Construiu-
se,então,umaprimeirahipóteseinterpretativa:
o recalquedosimpulsos,dirigidosà mãe,teriam
provocadoa angústia.O desejopelamãee,ao
mesmotempo,de livrar-sedo pai tinhasecon-
vertidoemmedo.

Encontramos,nessecaso,uma fórmula do comple-
xo de Édipoe sua relaçãocom o desejoincestuoso:a
criançadesejaa mãee o pai representao terceiro que
interditará essarelaçãopor meio da ameaçade cas-
tração. O recalque,incidindosobrea representaçãodo
objeto do desejo incestuoso,provocaa liberação da
pulsãosexual,que,causandoum excessode excitação,

gera angústia.O sintoma (no caso,fóbico)
possibilitaa substituiçãodo de-

sejo recalcado,sendo então
definido comoo retornodo

desejorecalcadoem uma
soluçãode compromisso
como próprio recalque.

A GIRAFA,na qual meninoque sofriadefobia inseriua
"coisinhadefazerpipi",é temadesuafantasiaedipiana
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o conceito de desejo como retomo à experiência de
satisfação. Se a ausência de excitação almejada pelo
"princípio do prazer" foi ressigniflcada pela pulsão
de morte, podemos pensar que a própria vida cons-
titui-se a partir de uma insatisfação, ou adiamento
da satisfação para mais além. A satisfação da pulsão,
portanto, só pode ocorrer de modo parcial por meio
do desejo sexual, sempre insatisfeito.

Freud utiliza a expressão "complexo de Édipo"
pela primeira vez em 1910,referindo-se ao desejo do
menino pela mãe e ao ódio ao pai visto como rival e
empecilho à realização desse desejo. Mas antes disso,
no famosocaso Hans (ver quadro na pág. 9), elejá
havia explicitado as principais concepções a respeito
dessa que talvez seja sua mais famosa proposição.

FALTAMATERNA
Na medida em que Freud propõe as reformulações
sobre a origem dos conflitos psíquicos e o lugar da
pulsão sexual na economia libidinal, tem de rever
também a posição da criança como desejante e sua
relação de objeto no complexo de Édipo. Na fórmula
apresentada no caso Hans, a criança é o sujeito dese-
jante, a mãe, o objeto do desejo inconsciente e o pai,
o interditor. Trata-se do famoso triângulo edípico.

Mas, como mencionado, a partir de 1914,Freud en-
fatizará que o primeiro objeto tomado pela libido é o
próprio eu. Portanto, inicialmente, a criança não é um
sujeito desejante, e sim um objeto dos cuidados e do
desejo matemos, o que vai possibilitar a formação de
um eu unificado que não está dado de saída. A partir de
1920, com a prevalência de uma satisfação que, como

10 MENTE&CÉREBROIwww.mentecerebro.com.br
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HÁUMDESCOMPASSOentreo quesedemandaeo quese
recebe,já quea interpretaçãonãodá contada materialidade
do apelo,comoem Ogrito (1893),de EdvardMunch

visto, vai além do princípio do prazer, Freud propõe
que a satisfação primária no ser humano seja passiva
e não ativa e que a angústia não seja fruto do recalque
- como havia pensado em relação ao caso Hans -, mas,
ao contrário, causa do recalque e, portanto, do desejo.

O próprio desejo toma-se, assim, um "tratamen-
to" para a angústia de ser tomado como objeto. A
posição inicial da criança ante a mãe é, portanto, a
de ser desejada. E ela o é porque, no complexo de
Édipo feminino, a criança ocupa, segundo Freud, o
lugar de falo da mãe, em substituição à ausência de
pênis na mulher, que é vivida por ela como uma feri-
da narcísica. Desse modo, é a própria diferença entre
a sexualidade feminina e a masculina que toma pos-
sível pensar na passagem da criança como falo da
mãe - e, conseqüentemente, como substituta da falta
materna - para uma posição de sujeito desejante.



Essas modificações nas concepções freudianas
serão fundamentais para a retomada operada nos
anos 50 pelo psicanalista francês Jacques Lacan
(1901-1980) do conceito de desejo como central na
teoria e na clínica psicanalítica, enfatizando que o
desejo é o desejodo Outro (ver quadro ao lado).A
distinção entre necessidade, demanda e desejo passa
a ser, então, fundamental para a psicanálise.

ENTREA NECESSIDADEEA DEMANDA
O registro da necessidade refere-se à dependência do
organismo vivo em relação a certos objetos dos quais
depende sua preservação: alimento, excreção, sono e
abrigo. No entanto, para o ser humano, a satisfação
passa inexoravelmente pela interpretação de seu grito
pelo Outro.Entre o que o bebê demanda e o que recebe
(alimento, proteção, carinho etc.) há uma defasagem,
pois, embora esses objetos possam satisfazê-Ia em
suas necessidades, não atendem a sua demanda, que,
'emtermos lacanianos, é sempre demanda de amor, de
completude imaginária, sem faltas.

Tal demanda carrega consigo uma impossibili-
dade de satisfação plena, por implicar uma com-
plementaridade impossível que, em termos freudia-
nos, poderia equiparar-se à ausência de tensão ou à
morte. A linguagem - que nos expulsa do plano das
necessidades - é, assim, condição do desejo.

o DESEJOadquire lugar central na psicanálise
lacaniana. Abaixo,JacquesLacan(ã direita),em reunião
no Instituto de Psicanálise de Paris, nos anos 50

LEI DA NÃO SATISFAÇÃOUNIVERSAL

ParaLacan,a sexualidadeestá associada
Ólinguageme ó falta no cemedo desejo

A obra do psicanalista francês Jacques Lacan

(1901-1980) evidencia a diferença radical de sua
posição ante a sexualidade humana em relação
aos demais pós~freudianos. Iniciou-se precoce-

mente na idéia de que o fundamento do desejo

humano é o desejo do desejo do outro, influen-

ciado pela leitura empreendida pelo filósofo Ale-
xandre Kojeve (1908-1968) da obra Fenomenolo-

gia do espírito, de Hegel.
Seu ensino, que começou com importantes pro-

posições sobre a formação da imagem do eu, enfati-

zou, a seguir, o registro da linguagem e do simbólico,

tarefa essencial no contexto em que o debate psi-

canalitico estava sendo travado. Com o passar dos

anos, no entanto, avançou em sua formalização. na

qual se verifica uma sofisticação teórica sobre o re-

gistro do real, que inclui o que do corpo fica fora da

linguagem e da captura pela imagem.

Nos chamados "anos de retorno a Freud", a partir

do inicio da década de 50, sua preocupação foi a de
retomar a radicalidade freudiana de desconectar a se-

xualidade humana do âmbito instintivo. Eleo fez apoia-
do na tese sobre a anterioridade da ordem simbólica e

da linguagem a cada novo nascimento de uma pessoa.

A esse lugar estrutural da linguagem ele denominou

Outro. Para Lacan, a linguagem não apenas funda as

relaçõese as leis de parentesco que formam a baseda

cultura, conforme mostrou o antropólogo belga Claude

Lévi-Strauss,mas também é por inter-

médio dela que essasleis são transmi-

tidas ao longo das gerações.
Nesse contexto, destaca-se o

giro proposto pela psicanálise, a
partir de Lacan, ao colocar uma falta

como central na experiência huma-

na - interdição decorrente da lin-

guagem denominada por ele "lei da

não satisfação universal" ou "uma

barreira quase natural". O sujeito é,
assim, produto de uma operação de

linguagem (uma metáfora), ao mes-

mo tempo que faz uso dela para pro-

duzir o objeto de seu desejo. Éassim

que o desejo ganha status central e

decisivo para o conceito lacaniano

de sujeito e na direção do tratamen-

to psicanalítico.
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o sentido da castração materna
ganha, portanto, na teoria de La-
can, um estatuto ou um registro
distinto daquele da falta de pênis,
que uma leitura ingênua de Freud
poderia nos oferecer. Nesse con-
texto de "falta", o objeto é então
chamado como presença, sobre o
fundo de um sentido de ausência.

Toda relação dual implica, assim,
um terceiro elemento: o falo, que,
a principio, é articulado a um ob-
jeto imaginário, faltante à mãe.

É com que esse objeto supos-
to de desejo do Outro, encarnado
pela mãe, que se verifica a pri-
meira identificação da criança. O
falo assume o lugar privilegiado

O desejo nasce, então, dessa impossibilidade de de ser aquilo que pode ou é suposto faltar ao Outro.
satisfação, dando à sexualidade humana seu ca- O dom matemo só existe com a introdução da lei,
ráter particular. Podemos extrair daí uma fórmula por meio do princípio da relação de troca. A mãe
que Lacan apresenta no texto A significação dofalo intervém na medida em que dá ou não dá. Isso que
(1956): "O desejo é o que sobra da demanda após a pode ou não ser dado é o signo do amor demanda-
satisfação da necessidade".

Q!
com o intuito de tampar a falta.

A impossibilidade de acesso direto ao objeto não s 'Q O passo seguinte nesse processo é a simbolização da
dá propriamente por uma proibição,mas por uma inter-. ção paterna, ou, em termos lacanianos, o Nome-do-
dição lógica,e é sob esseprisma que é possívelentender pai. Este entra como um quarto elemento na estrutura
a afirmação de que a sexualidade humana leva "o rastro (mãe/criança/falo) e indica a orientação do dest;jo da
de uma rachadura pouco natural': Oinconscienteé, por- mãe. A função paterna é a de subjetivar a instauração

/

tanto, fruto da condição simbólicahumana, que esboça da lei. Oproduto de tal operação, denominada "metáfo-
um vazio de onde emerge o dest;jo.Essa é a falta funda- ra paterna", é o falo simbólico,que substitui o enigma
mental a que se refereLacan, a partir de sua interpreta- do desejo do Outro, fornecendo-lhe uma significação
ção da insistência de Freud quanto à noção de que, em fálica e unindo o desejo à lei. O que se transmite nes-
toda forma de encontro do ser humano com o objeto, o sa operação é justamente, nas palavras de Lacan, "um
que está emjogo é sempre o objeto perdido. dest;joque não seja anônimo': A questão fundamental

do sujeito, desse modo, diz respeito ao que ele repre-
senta no dest;jodo Outro,expresso pela fórmula: "Pode
o Outrome perder?': Ao interrogar essedesejo,o sujeito
esboça uma resposta em sua fantasia, procurando fi-
xar os objetos pulsionais que, supostamente, poderiam
tampar a falta do Outro. O malogro dessa empreitada,
entretanto, é o que sustenta a posição dest;jantedo su-
jeito como uma defesa em relação ao gozo mortifero
contido em sua posição de objeto.

o SUJEITODESEJANTE
A criança encontra-se, primariamente, alienada na
posição de objeto de desejo do Outro absoluto, que
no "mito familiar do neurótico" é representado pela
mãe. Mas, ao mesmo tempo, ela está entrando em
contato com a falta estrutural no Outro, apreendida
pelas falhas do discurso de quem o encarna. Trata-
se, para a criança, do enigma do desejo do adulto.

12 MENTE&CÉREBROIwww.mentecerebro.com.br

ESPECTROSDA PULSÃO:

o principiodo prazer está submetido
à pulsão de morte, algo que mantém

o desejo sexual sempre insatisfeito.
Ao lado, Profetas de si mesmos

(morte e homem), de Egon Schiele, 1911



ANGÚSTIAEGOZO
Se o desejo pode ser defmido como a diferença en-
tre demanda e necessidade, não é menos verdade
que nem tudo da necessidade passa pela linguagem.
Não se trata mais de uma subtração, e sim de uma
divisão. O encontro do vivo com a linguagem pro-
duz um sujeito dividido, mas essa operação deixa
sempre um resto. A partir dos anos 60, Lacan inicia
uma formalização sobre esse resto que ele articula
com a causa do desejo. Seu argumento retoma o giro
de Freud a partir de 1920, no que inverte a lógi-
ca de causação entre angústia e recaique, indicando
a primeira como causa do segundo. Lacan recupera
a posição freudiana, assinalando que a angústia é
o afeto por excelência, dado que é mediadora entre
o gozo mortífero do encontro traumático com o Outro
da linguagem;já o desejo seria uma resposta daquele
que consente em perder uma parte de si mesmo para

o OBJETOquecausadesejoéenigmático,fascinante;
passamosa vida a buscá-Ia.Abaixo,Sita (1893).
divindadehindu,tida comopar ideal,porOdilonRedon

separar-se desse Outro e constituir-se como sujeito.
A angústia, portanto, passa a ser defmida como a

falta da falta, posto que aponta a presença desse objeto
que precisa faltar para causar o des~o. É justamente
esse objeto perdido que causa o des~o pela tentativa
vã de recuperá-Io, via fantasia inconsciente.

A formalização do conceito de objeto causa do
desejo produziu inúmeros avanços e reformulações
teóricas no campo da diferença sexual humana,
tanto no que diz respeito às relações desejantes de
homens e mulheres como no que se refere a seus
respectivos modos de gozo.

Se nos anos 50 Lacan colocava toda a ênfase no

enigma do desejo da mãe para a criança como ponto
de partida para a constituição subjetiva, no fmal de
seu ensino, aponta uma divisão estrutural entre mãe
e mulher quanto à posição em relação ao desejo.

A mãe, que toma a criança como objeto causa de
seu desejo é, ao mesmo tempo, ela mesma tomada
como objeto causa de desejo de um homem. Ora,
dessa forma, a interdição é produzida a partir do
desejo de um pai/homem que deseja uma mulher,
transmitindo à criança outra orientação para o dese-
jo da mãe/mulher. É importante ressaltar que "mãe"
e "pai" são aqui tomados como funções, o que sig-
nifIca que, a rigor, qualquer um pode exercê-Ias.
Homem e mulher também são distinções que não
se restringem à anatomia, mas que indicam modos
diferentes de se posicionar ante o desejo e o gozo.

Essa "falha" chamada desejo é, fmalmente, o que
se transmite de pai para fIlho e que Lacan denomina
pere-version.Uma versão do pai, uma "perversão" que
pode ser inibida, recalcada, mas que insiste enquanto
houver vida. Assim, o melhor que se pode fazer com o
des~o, como a experiência psicanalítica o demonstra,
é sustentá-Iode maneiradecididae criativa. net

A AUTORA ANA LAURA PRATES PACHECO é psica-
nalista, analista membro (AME)da Escolade Psicanálisedos
Fóruns do Campo lacaniano - Fórum São Paulo, doutora
pelo Instituto de Psicologia da USP,coordenadora da Rede
de Pesquisade Psicanálisee Infância e autora do livro femi-
nilidade e experiênciapsicanalitica (Hacker,2001).

PARA CONHECER MAIS

A descobertado inconsciente: do desejoao sintoma.
A.Quinet.JorgeZahar,2000.
Asdimensõesdo gozo.P.Valas.JorgeZahar,2001.
As realidades sexuais e o inconsciente: histórico da questão.
Escolade PsicanálisedosFórunsdo CampoLacaniano
(EPFCl),volumepreparatóriodo EncontroInternacional,2006.
Revista Stylus: amor, desejo e gozo.
AssociaçãodosFórunsdo Campolacaniano(AFCL),n. 14,2007.
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infantil acerca da

origem dos bebês
e do que ocorre

a sete chaves no

quarto dos pais está
na base das fantasias

sexuais adultas,
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udo que é secreto ou proibido, que perma-
nece escondido e desconhecido, desperta
curiosidade e estimula nossa imaginação.
Se alguém nos mostra um quarto fechado,

por exemplo, sentimo-nos tentados a adivinhar o
que se passa lá dentro. Sem nos darmos conta, ra-
pidamente formamos imagens de seu interior, for-
jamos cenas, imaginamos coisas. As crianças fazem
isso o tempo todo, algo que despertou a atenção de
vários psicanalistas, filósofos, médicos e estudiosos
de todas as épocas, que se propuseram investigar as
origens da vida imaginária infantil.

A primeira psicanalista a realizar um trabalho
analítico com crianças com enfoque nas fantasias foi
Melanie Klein (1882-1960). Durante as sessões tera-
pêuticas, ela costumava ouvi-Ias imaginando e di-
zendo coisas a respeito do próprio corpo, do corpo da
mãe e do de outras pessoas importantes de seu con-
vívio. Uma escuta livre de preconceitos permitiu à
psicanalista não desprezar a intensidade da imagina-
ção erótica das crianças. Levou-a também a perceber
que elas têm grande interesse pelo que acontece no
interior dos corpos e sobre o que os adultos podem
estar fazendo, fechados em seu quarto ou banheiro.

A partir de suas observaçõese análises de crianças
de diversas faixas etárias e com variadas perturbações
psíquicas, Melanie Klein propôs a existência de fanta-
sias inconscientes decorrentes das primeiras vivências

A GRAVIDEZMATERNA deflagra fantasias infantis.

A descoberta pela criança de que a mãe porta
outro ser dentro do corpo explicita o mistério da

origem dos bebês e da relação entre pai e mãe

infantis. Segundo ela, tais fantasias são elaborações
imaginativasdas experiênciascorporais,das tonalidades
de prazer e desprazerque um bebê experimenta desde o
nascimento, referindo-seàs sensações de ser querido ou
preterido e das próprias possibilidadesde amar ou odiar.
Muito cedo a imaginação se volta para o corpo e suas
sensações e depoispara os outros, para tudo que acon-
tece fora dele e no interior de outras pessoas significa-
tivas, especialmente a mãe. Essas fantasias estarão na
base das fantasias sexuais adultas, sendo seu substrato,
constituindo suas raizes mais arcaicas.

A mãe, com seu aconchego e "colinho", toma-se
um "ambiente" muito importante para a criança. As
primeiras trocas afetivas do bebê com outras pessoas
passam pelos cuidados matemos, toques, beijos, cóce-
gas e palmadas. O carinho físico,o "dar e receber" que
envolve alimentos, presentes, palavras, canções e his-
tórias inauguram a noção de trocas significativas em
termos de prazer e segurança de ser amado. Quando tal
troca não acontece, surgem todas as formas de trau-
mas, de sensações de ameaça, medo, angústia e dor.

O enigma do próprio nascimento logo vem ocu-
par boa parte da vida imaginativa. A criança des-
cobre que a mãe pode carregar novos bebês em sua
barriga e o corpo matemo passa a ser imaginado e
relatado como um lugar fechado que instiga a curio-
sidade. Carros, ônibus e barcos, veículos que car-
regam e transportam pessoas, são, com freqüência,

-
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utilizados por ela para representar o corpo materno.
Uma das crianças atendidas pelo pediatra e psi-

canalista inglês Donald W. Winnicott (1896-1971)
contou a ele como imaginava o corpo de sua mãe:
dentro da barriga dela, devia haver uma cerquinha
com vários bebês sentados, um atrás do outro, em
uma pequena fila, à espera de que, vez ou outra, o
pai entrasse com um pé-de-cabra e os empurrasse
para fora, um por um, para que nascessem.

Essas e outras fantasias, acompanhadas de in-
tensas flutuações de prazer e desprazer e da sensa-
ção de ser querido ou preterido, tentam abarcar o
mistério da origem dos bebês e da relação entre pai
e mãe, pois é enigmático para as crianças quando
os pais declaram que uma delas é "seu filho", isto
é, fIlho dos dois pais, ao mesmo tempo. Como se dá
essa estranha pertinência aos dois?

MISTÉRIOSDOQUARTO
Desde o caso de um paciente conhecido como "Ho-
mem dos Lobos" (1918), Freud discerniu a impor-
tância do quarto onde os pais se fecham como um
lugar de mistério e segredo. Perguntar-se como sur-
gem os bebês, descobrir que há uma ligação entre a
origem deles e a união sexual dos pais leva-nos a
localizar a cena sexual em um quarto imaginário.
Somos assim levados a considerar que esse "outro
quarto virtual" que criamos em nossa imaginação
é o lugar por excelência onde localizamos nos-
sa curiosidade sobre a vida dos outros. Podemos

pensá-Ia como um cenário imaginário ou uma tela
branca na qual será projetada a película do sonho
e o roteiro da imaginação.

A sexualidade, o enigma do surgimento dos bebês
e da diferença dos sexos são os dramas recorrentes aí
encenados, envoltos na intensidade sempre flutuante
de sentir-se amado ou rejeitado, incluído ou excluído.
A imaginação seria a série infinita de imagens e ce-
nas, o desdobramento de "um teatro particular do eu",
utilizando os termos da psicanalista Joyce McDou-
gall, que torna enfim significativos os fragmentos de
percepções um dia captados e que permaneceram em
estado de desconexão até que um trabalho de ligação
pôde enfim reuni-Ias em um sonho, devaneio, poema
ou simples comunicação. !;;

Por meio do brincar, as crianças exercitam o de- ~
seja de fazer o que os adultos fazem;já os adultos, ~

ao tornarem-seespectadoresatentos de uma peça de ,~

teatro ou de um filme, podem deixar de lado por al- ~
guns momentos a realidade cotidiana e, pela identi- ~
ficação com os personagens, passam a viver a vida ~
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dos outros, algo que é muito terapêutica. Sempre que
um trabalho de ficção tem início é preciso localizá-Ia
no tempo e no espaço. O começo de muitas histórias
com a fórmula "era uma vez" indica um tempo e um
cenário míticos, que dão origem à imaginação.

Nas artes visuais, no teatro e no cinema, o
"outro quarto" do autor ou do artista assume rea-
lidade por meio de sua obra; nele só conseguimos
entrar quando nos deixamos levar para esse outro
lugar. Será preciso fazer uma "suspensão voluntá-
ria da descrença", nas palavras de Ronald Britton,
autor de Crença e imaginação, abrir as portas do
próprio quarto imaginário, fundir-se ao que foi
criado pelo artista para então sentir a imaginação
expandir-se e renovar-se.

Todo artista teria então dentro de si um "quar-
to virtual" especialmente articulado à realidade do
mundo e de suas experiências físicas e psíquicas.
Em tal espaço imaginário, desdobra sua vivacidade
e a capacidade de gerar novos sentidos, bem como

A RELAÇÃOSEXUALdos pais é um enigma do
quarto virtual da infância.Abaixo,Obeijode Fênix(1895),
cópia da tela de Franz von Stuck por Adolf Hengler



MATERNIDADE (1893), deCharlesMaurin.Oartista
resgata de forma original a relação corporal entre
mãe e filho, base das fantasias inconscientes

de dar nome e figura às vivências comuns de todos
nós. Em especial, as fantasias relacionadas ao desejo
e à sexualidade que costumam existir em um terre-
no pouco explorado, nunca comunicado ou mesmo
formulado em palavras ou imagens, constituindo
um tesouro indizível até que a sensibilidade de um
artista possa lhe dar nome e figura.

Desse modo, a vivência do artista passa do sin-
gular ao universal, dado que nunca perde o contato
com os outros e com a própria alteridade, com aqui-
lo que lhe é estranho e desconhecido - sua realidade
psíquica. Também o analista, ao trabalhar, deve dei-
xar-se transportar ao imaginário do paciente e nele
adentrar, assim como sua escuta tem de propiciar
expansão e renovação do imaginário de ambos.

Segundo Winnicott, todo ser humano precisa
"criar" a realidade para poder vivê-Ia ou até mesmo

descobri-Ia. Isso quer dizer que é essa "criação" que
confere vivacidade e brilho capazes de tomar signifi-
cativas as cenas reais. O trabalho do analista é ajudar
o paciente a despertar o espaço virtual onde o sonho
e o devaneio encontram-se adormecidos e esperam
poder manifestar-se. Entretanto, será também ne-
cessário delimitar os contornos da vida imaginária e
combiná-Ia com aquilo que provém de fora dela.

ILUSÃO E PERCEPÇÃO
O "outro quarto" é, por excelência, um lugar de trans-
formação - oficina onde o material bruto das sen-
sações sonoras, visuais, táteis, olfativas e gustativas
pode ser tecido e ganhar diferentes sentidos, formas,
nomes, roupagens, personagens e destinos. Tal ofici-
na é também o lugar de origem da narração poética,
do romance e da ficção. O poeta Manoel de Barros
diz que "só o que invento é real". O artista tem justa-
mente essa capacidade de transitar entre a realidade
externa e a interna, compondo-as, entrelaçando-as,
sem habitar de forma rígida nenhuma delas.

Quando a pessoa não consegue mais diferenciar
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Fantasias inconscientes arcaicas sustentam nossa vida sexual
adulta e sobrevivem à revelia dos controles da vida civilizada

A psicanálise,especialmentecomMelanieKlein,en-
sinoua pôrde ladotodasasmedidasde bomsensopara
compreendero caráterautônomoe demoníacodasfan-
tasiasinconscientespresentesnascriançase nosadultos.
O termo"demoníaco"indicao fato dequetais fantasias,
ansiedadeseangústiasirrompemanossarevelia,possuin-
do-nose buscandoexpressar-seem nóse fora de nosso
controle,semquetenhamosdelasclaraconsciência.

A cançãode Chico BuarqueOqueseráfala justa-
mente disso"que não tem medidanem nunca terá",
de nossasonipotentese desmedidaspaixões- amor,
ciúme,vontadede controlee posse,ambição,gula, in-
veja, raiva,ódio, desejode morte e destruição-, com
seucaráter indomável,ilimitado e insaciável,"que não
tem governonemnuncaterá': Paixõesque sobrevivem
em cadaser humanoapesarde todos os controlesda
vida civilizada.Éum mundode desejos,medos,culpas
e angústiasde caráter fantasmagóricoe avassalador,
que são disparadossemcontrole e que ameaçamnos
ultrapassar,transbordando-nos.

Diantedos grandesmedose desejosinconscientes
que vêm de "outro lugar" e que nos marginalizamem
relaçãoa nosso"eu" maisbemcomportado,o poetase
pergunta:"O que seráque me dá?",demonstrandoseu
espantodiantedo desejoquequertudo abarcar- deum
lado,plenitudedasatisfação,onipresençaeposseexclu-
siva do objeto de amor; de outro, destruiçãohomicida
dosobstáculose rivaisou,ainda,autodestruição,lentaou
abrupta(suicídio).Demandade amorabsoluto,urgente,
irrealizável,fadadaà frustraçãoe,
devidoa nossainaptidãoconstitu-
cional,destinadaao desesperoe à
angústia:é issoque MelanieKlein
considerao caráter infantil - in-

saciávele desamparado- de todo
desejarhumanoemsuafonte mais
inconscienteearcaica.

Éesseo ponto de nascimento
da angústia,das ansiedadesmais
primitivas e difíceis de atravessar
e dominar, mas também a ori-
gem de nossanecessidadede re-

OEDlPUS REX (Édipo Rei),
de Max Ernest, 1922. O caráter

infantil do desejoapelaà figuração,

mas também resisteà simbolização
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paraçãoe criaçãocompensatóriapor todo estrago real
ou imaginário pelo qual nossodesejaré responsável.O
infantil é umadimensãofora do tempo, um fundo ame-
açador(dadaa imensidãode suademanda),insistentee
repetitivo, imorredouro.Nãososseganem dá sossego.É
o idiomaprimitivo do serqueaindanãoaprendeua falar
- infans, infante, quer dizer "o que não fala" -, fazendo

um apeloà figuração,querendose revelarem imagense
palavrasarticuladase, ao mesmotempo, opondoresis-
tência à simbolizaçãoe à linguagem.

O infantil é o indizívelquesimultaneamenteestána
origem de tudo que de maissublimepodevir a serdito.
Eleexisteno maisinconscienterecesso,secretoepulsan-
te, emtodososprocessospsíquicoseemtodasas idades,
nãoapenasno início davida.Éinvasivo,postoque busca
um intérprete que possalhe dar nome e figura; não o
encontrando,procuraumasaída,projetando-sesobreo
corpo,que adoece,e sobreo mundoe seusobjetos (in-
clusive sexuais),que adquirem feições persecutóriase
terríveis:"Oque seráque medá?".

As fantasiasinconscientesfazem parte de nossote-
souro pessoal,mesmoque estejamna origemde muitas
dificuldadeseconfusõescomquenosdebatemosvidaafo-
ra. Todadescobertaem ciência,toda invençãonasartes
e na literatura, toda vida sexualse nutre dessetesouro.
Fazercontato com esseplano da existênciae desenvol-
ver os recursospsíquicosparaencararo horrore torná-Io
combustívelparao pensamentoeacriaçãolivreséa meta
da psicanálisee todoo desenvolvimentohumano.

.



A PORTA PARA O RIO (1960), de Willemde Kooning.
Nas artes, o outro quarto se materializa na obra, capaz
de transformar sensações em formas e destinos

o imaginado e o percebido, deixando de dar crédito
a tudo que estiver sendo percebido ou partilhado,
instala-se o estado de loucura. O louco se isola em

um mundo próprio que tem as portas fechadas para
fora. Cria uma neo-realidade e quer nela viver iso-
lado ou então levar as outras pessoas a participar de
sua nova realidade de maneira autoritária, obrigan-
do-as a decifrar seu idioma e a viver algo por ele
criado, com onipotência e certeza absolutas.

Quando conseguimos discernir o que vem desse
"outro quarto" e o que provém das realidades per-
cebidas e da vida social, ficamos mais protegidos da
alucinação, que é a projeção do imaginado sobre a
realidade social. Por exemplo, quando ouvimos vo-
zes e temos visões que surgem de nosso imaginário,
mas nos parecem tão reais quanto quaisquer outras
percepções compartilhadas com os outros.

Os delírios, por sua vez, são narrações elaboradas
e sistemas fechados que explicam os acontecimen-
tos, conferindo-Ihes um sentido forte, embora deli-
rante. Deliramos quando queremos que as pessoas
assumam tais explicações como as únicas verdades.

Adoecemos sempre que perdemos a capacidade de
discernir imaginário e realidade.

A grande contribuição de Winnicott foi justa-
mente mostrar que a saúde é poder habitar entre o
mundo de sonhos e o da realidade compartilhada
nesse espaço de ficção ou transicional, lugar onde a
ilusão e a percepção se combinam sem eliminar uma
à outra, mas enriquecendo-se mutuamente.

Sonhamos para realizar nossos desejos mais in-
conscientes. Uma das primeiras questões com que
uma criança depara é a separação das pessoas que-
ridas, ainda que seja transitória. A separação é tão
dolorosa quanto a incerteza de que aquela pessoa vai
voltar, por isso as crianças adoram brincar de "escon-
de-esconde" e deliram de prazer quando nos esconde-
mos delas e voltamos a aparecer subitamente.

No fmal das contas, sonhamos para tomar pre-
sente um mundo que desapareceu. A capacidade de
narrar ou "fIlmar" internamente um acontecimento

depende da aquisição desse ponto de vista "terceiro"
com relação a dois personagens que se relacionam.
Embora a saúde psíquica dependa de podermos nos
afastar dos acontecimentos e aceitar nossa posição
de "terceiros excluídos", isso seria impossível se não
houvesse um "quarto" elemento - o cenário ou tela
branca na qual nosso sonhar pode ser projetado.

Esse quarto elemento nada mais é que o espaço
virtual onde poderão ser encenadas as cenas do teatro
de nosso eu, o cenário de um teatro particular como o
sonhar noturno. Embora imaginário, virtual, tal teatro
tem efeitos bem reais em nossa vida, pois tudo que
pensamos, sentimos e percebemos sofre a influência
direta ou indireta das imagens que formamos a res-
peito de nós mesmos e das outras pessoas. Realizar
uma análise psicanalítica é conhecer os enredos ima-
ginários e, compartilhando-os com o analista, intro-
duzir mudanças, nuances, compreensões novas e no-
vos pontos de vista nessa tela interior que determina
nossomodode vivere de amar. ne

A AUTORA ELlSA MARIA DE ULHÔA CINTRA é psi-
canalista, professora de psicanálise da Faculdade de Psicolo-
gia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP)
e autora de Melanie Klein: estilo e pensamento (Escuta, 2004)
e Folha explica - Melanie Klein (Publifolha. 2008).

PARA CONHECER MAIS

Amor, culpa e reparação.
M.Klein.em Obroscompletas.lmaga, 1991,vaI. 1.

O gênio feminino: a vida. a loucura, as palavras.
Tomo 2, MeJanie Klein. J. Kristeva.Rocco,2002.

Crença e imaginação: explorações em psicanálise.
R.Brittan. Imago, 2003.
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"O QUEPODEUM CORPO?"
Em pleno século XVII, em uma época já tomada
pelo sonho da razão, Espinosa (1632-1677) ousou
perguntar: "O que pode um corpo?". Sabemos que
um corpo pode matar e morrer (ou ser morto); pode
desejar um outro, atirar-se sobre ele e voltar a si
mesmo. O corpo que pensa e trabalha (mais trabalha
do que pensa) de repente é atingido pela febre do
erotismo. Ele quer então exceder. Dança no ritmo
dionisíaco de Zaratustra, girando convulsivamente
para consumar-se no gozo do homem total. O corpo
erótico dança para acasalar-se, mas também para
deixar de ser descontínuo e dissolver-se no outro.

Tal dança é um ritornello, um devir permanente,
que sempre retoma porque nunca acaba de se exce-
der. Se há alguma lógica no ero-
tismo, é a da desmedida, gerada
pela figura grega da hybris. A ra-
zão, reino do logos e da socieda-
de utilitária, fica assim à deriva.
O erotismo arranca o homem do

fundo de si mesmo e o arregimen-
ta em uma comunidade de corpos
em desespero e angústia causados
pela experiência da morte. Essa é
também a via do êxtase, no qual

GEORGESBATAILLE(1897-1962),
ensaístae escritor francês,refletiu
sobre o erotismo, associando-o

ao sagrado e à transgressão

Santa Teresa de Ávila sentiu um gozo tão divino
que a fez "morrer de não poder morrer".

À questão de Espinosa o erotismo responde com
um corpo que sempre quer e pode mais.

REAÇÃO HUMANA
Erotismo e sexo são exigências corporais. Um cor-
po que excede, entre outros também excessivos. O
corpo é a grande verdade. Por isso o encontro e a
união. É a dinâmica da vida. A espécie (a natureza)
quer multiplicar-se. Já o erotismo quer algo mais: ex-
ceder limites. O gozo é uma experiência divina, mas
ele só é divino se usurpar o lugar de Deus.

Erotismo e sexo não são a mesma coisa. O sexo é

a primeira instância, a mais remota. O erotismo surge
depois e é seu principal aspecto.
O sexo é nossa herança natural, o
que nos coloca lado a lado com
qualquer espécie. O erotismo é o
que nos toma humanos, porque se
realiza por uma via simbólica. Sua
violência,porém,é incontestável.A
natureza exige seu lote. A violên-
cia do erotismo vem da natureza,
mas também do impacto ancestral
causado pela crise da passagem ao
mundo da cultura, não por acaso,
também da proibição e do traba-
lho. O erotismo não é um retomo

à natureza, o que seria inadmissí-
vel, e sim uma reação ao mundo da

Parafilósofo francês,seduzirrepresentaum modooriginaldeconstruçãoda identidade
Podepareceróbvio que a seduçãonão passede

um ingrediente no universo do erotismo ou de um
recursoparaatrair o outro, comonascoreografiasde
acasalamentoentre as demais espéciesda nature-
za, mas,segundoo filósofo francêsJean Baudrillard
(1929-2007),no casodoshumanos,o processoé bem
mais complexo.Crítico feroz da sociedadecontem-
porânea, que classifica como marcada por simula-
cros (representações)que falseiam a realidadee que
mascaramo sistemacruel de produçãoeconômicae
as relaçõesde poder,o autor propõe que a sedução
representa um deslocamento na ordem positiva e
orientada para um fim da sexualidade.Nessapers-
pectiva,seriaa contrapartida da racionalidadesexual
falocrática, baseadaem uma orientação objetiva e
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MAIS SUBLIME que o sexo,a seduçãoé um ritual conduzido

pela incerteza e flexibilidade, de cunho anárquico e libertador



GOZO MíSTICO: a experiência erótica alça a morte
e toca o sagrado,como se vê em Êxtasede Santa Teresa
(1645-1652), de Gianlorenzo Bernini (1598-1680)

voltada paraa reproduçãoou paraa realizaçãodo desejo.
Se a sexualidadeé definida por um conteúdo físico,

orgânico (em que a anatomia é o destino, na concepção
freudiana), a seduçãopertenceà dimensãodo simbólico
e estásujeita à indeterminação,tendo, portanto, um ca-
ráter anárquico, libertador. Ouseja, reduzi-Ia a um com-
plemento da conquista amorosasignifica empobrecê-Ia,
instrumentalizando-a de acordo com as demandasdo

imaginário masculino,que Baudrillard atribui à estrutu-
ra materialista da cultura.

Parao filósofo, "a sedução sempre é mais singular
e sublime que o sexo", pois a sexualidade se caracte-
riza como função, ao passoque seduzir (cuja raiz eti-
mológica se-ducereequivale a afastar ou desviar do
caminho) é jogo, como em um ritual, e será conduzida
pela incerteza, pela flexibilidade e pelo imprevisto. Por

racionalidade e das interdiçõeserigidas a suavolta.
ParaBataille, o que distingue o erotismo da sexua-

lidade animal é ele pôr a vida inferior em questão. O

erotismo é experiência e também resposta, reação hu-
mana à crise provocada pelo advento da cultura e do

afastamento da natureza. Tal crise produz a relação da
transgressão com a lei que resguarda o proibido, o do- 0':J
mínio ancestral do sagrado. Em suma: o erotismo é um ~
fenômeno essencialmente humano e nasce com nossa

idéia de homem. Pede transgressão, o que signifIcaque
vive em regime de excesso.Oexcesso é ao mesmo tem-
po sua lei e seu devir. O erotismo, afIrma Bataille,"é a
aprovação da vida até na morte': Ele tem em comum
com a morte o sentimento de plenitude e perda em uma
experiênciade dissoluçãodo sujeito.Enquantocelebra
a vida,o gozoeróticoemulaa morte.Eisporquetam-
bém é chamado de "pequena morte':

ASFORMASDOEROTISMO
Fruto da atividade humana na fronteira entre natureza

e sexualidade, o erotismo está na base de praticamente
todas as culturas. Em geral, apresenta três aspectos: o
erotismo dos corpos, o dos corações ou sentimental e
o sagrado. No fundo, diz Bataille, o erotismo é sem-
pre sagrado. Ocorreque o dos corpos e o dos corações
são formas que atenuam culturalmente a violência do
erotismo arcaico. Entendido como a manutenção atua-
lizada de um rito, o erotismo é uma espécie de reação
simbólica (vale dizer humana) ao limite, às leis e proi-
bições erigidas em tomo do sagrado.

O erotismo dos corpos é o mais egoísta. Queremos

essarazão, Baudrillard vê na sedução "o poder do
feminino", não como o reverso da masculinidade,
mas como um modo alternativo de organização
das identidades e das relações sociais, pois "im-
plica tudo, e não apenas a troca entre os sexos".
Afinal, ele nos lembra, historicamente a seduçãoé
um estratagema da feminilidade.

Por outro lado, a pornografia, na acepção de
Baudrillard, correspondeà "exacerbaçãorealistica"
do sexo, essa obsessãopelo material que está no
cerne da atual sociedadede consumo e que seria
exatamente o contrário da sedução, que, segundo
o filósofo, transcende o primado da objetividade, a
instância da mercadoria e do valor, para exercer o
pleno "jogo com o desejo".

(Daredação)
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IMAGENSERÓTICAS:o fotógrafo
alemão Helmut Newton

(1920-2004)diante de um de seus
nus femininos de teor fetichista

mais prazer. Os libertinos de Sade
levam essa máxima ao extremo:
tomar o outro um escravo do

gozo individual. O outro só existe
em função do prazer soberano. As
vitimas de Sade não gozam, a não
ser um gozo espiritual e místico
que escorre dos olhos em forma
de lágrimas. Fora isso, para os de-
vassos, seus algozes, o gozo não
possui qualquer sentido.

Em nosso tempo, o erotismo
dos corpos é ostentado pelas re-
vistas da indústria do sexo. Nelas

impera a idéia de um corpo feliz,
sexualmente potente e imune à an-
gústia e ao sofrimento. Do mesmo
modo, a imagem que a publicidade,
as revistas de moda e saúde produ-
zem é de um corpo triunfante porque tomou para si o
lugar simbólico de Eros.Comisso, a imagem narcisista
moderna criou uma nova mitologia: a de um corpo
que traz em si mesmo a marca e a razão suficientes
de uma potência, um corpo que ilusoriamente arreba-
nhou para si todo o poder do erotismo e só faz sentido
como vitrine do próprio exibicionismo.

O erotismo dos corações é o que tradicionalmente
faz triunfar o amor como ideal sublime. Surge assim a
idéia de que a experiênciaamorosa conduz à verdadeira
realização espiritual. Sua fonte é platônica. O erotismo
é um movimento em ascensão que leva os individuos
necessariamente ao gozo de um bem supremo, maior
que os prazeres da carne. É, portanto, um erotismo mo-
ral, subordinando os prazeres corpóreos a um ideal de
felicidadeabstrato, fundado sob a ética do bem comum.
Tal ideal, para Platão (427-347 a.c.), consagra a passa-
gem do mundo sensível,onde reinam as aparências e o
simulacro,para o verdadeiro mundo das idéiase formas
perfeitas.Essa concepção de erotismo afasta ainda mais
o homem de sua natureza animal por condenar o corpo
e enaltecer o espiritocomo o lugar absoluto da verdade.
O erotismo platônico expia a culpa do homem natural
tomado efeito degradado de si mesmo por não ter recu-
perado,pelavia da alma,seusentido essencial.Resta-lhe
sujeitar-se à perdição dos des~os em um jogo sombrio
de massas corpóreas. Para Platão, o corpo é maligno,
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um dispositivo ilusório e avesso à verdade divina. Não
pode haver sofrimento em um mundo perfeito.

Sabemos, no entanto, que amantes de carne e osso
não se livram da angústia ou da dor. Tais sensações
são a base de toda experiência amorosa. Por isso, diz
Bataille, a significação total do ser amado só se revela
inteiramente no sofrimento. O sentimento de perda e
de morte é praticamente inseparável do amor. O que
seria, portanto, do amor sem a morte? A morte não
se opõe ao erotismo. Ao contrário, ela confere senti-
do e profundidade à experiência erótica, tornando-a
mais intensa. Não é preciso lembrar a célebre fórmula
de Bataille. Eis, por sinal, um dos aspectos essenciais
do erotismo sagrado: o sentimento de continuidade.
Quem participa de um ritual sagrado ou de um sacri-
ticio se liga à vitima em uma relação de continuidade.
De certa maneira, toda experiência erótica reproduz
em sua base vestigios desse aspecto sagrado. Em ou-
tros termos: nossa vida amorosa atualiza de algum
modo as formas arcaicas do erotismo sagrado que se
desenvolveu nos ritos e sacriticios.

Entre um homem e outro, seres descontínuos, há
um abismo. O sentimento desse abismo é a morte.
Somos seres descontínuos, mas encontramos na re-
lação erótica com o outro uma via de continuidade.

Há outras formas nas quais se busca a continui-
dade. O erotismo dos corações é uma delas, isto é,
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o mito do amor propriamente dito, o único ao qual
devemos nos submeter, nas palavras do fIlósofo
francês Edgar Morin. Os ritos, os jogos, o êxtase e a
poesia são outras formas em que o sentido de con-
tinuidade se afIrma. Todas elas guardam alguma re-
lação com o erotismo. O excesso é o meio pelo qual
seu movimento acelera e se engaja no impossível.

DESEJO,SEXOE NUDEZ
Com efeito, o que signifIca desejar um corpo?

O desejo por um corpo é necessariamente o de-
sejo pelo sexo desse corpo? O que desejamos em um
corpo? Irresistivel especular sobre isso.

É possível afirmar que não olhamos para o sexo
em primeiro lugar, mas para os símbolos. Há uma
linguagem erótica e esta determina a relação entre
os corpos. Quando olhamos para alguém, os símbo-
los instalados no corpo constituem a tela de captura
do olhar, mobilizando-o, irrigando-o a partir de sua
raiz inconsciente. Toda essa realidade sensível ou

esse véu simbólico confere sentido ao corpo já natu-
ralmente marcado pelo sexo e aos objetos que nele
se imantam, como roupas, sapatos, acessórios etc.

Embora olhemos de uma perspectiva em que o
sexo, a diferença, está sempre saliente, inclusive nas

A CONTINUIDADEdos corpos, via êxtase sexual,
ou dos corações, via amor, é um anseio humano para
compensar o isolamento do ser que nos caracteriza

trocas simbólicas operadas pelo corpo transexual e
suas ilusões, o que parece despertar o desejo pedindo
investimento tem a ver com a produção de sentidos
do campo simbólico. Por que a relação entre os sexos
constituiu-se em dogma proibitivo? Por que suas in-
terdições se tomaram a verdade do erotismo?

Se o sexo para nós é sempre um acontecimentona
fronteira entre cultura e natureza, erotismoe sexualida-
de, somos a civilizaçãode um des€;joeternamente insa-
tisfeito, que precisa ser barrado para manifestar-se ple-
namente e ruja meta é transgredira lei e tocar o sagrado.
Não é por acaso que o fIlósofofrancês MichelFoucault
(1926-1984) disse ser a sexualidade, entendida aqui
como erotismo,a única fronteirado sagrado a se manter
em nosso tempo. Não esqueçamosa morte,mas sua ex-
periência e a do erotismosão vasos comunicantes.

No caminho do desejo se encontra um objeto lu-
minoso: a nudez.

Mesmo despido, o corpo erótico surge a nossos
olhos sob o impacto desse véu simbólico. O que é
a nudez? Para Bataille, é o signo que abre para o
erotismo.

Só os seres humanos são nus, seres da mais pro-
funda e vulnerável nudez. No entanto, a nudez não
se despe dos símbolos que a constituem.

A roupa, afmal, é um disfarce de nossa animali-
dade, porém funciona como princípio de interdição.
Ao que parece, o erótico depende desse véu simbó-
lico para manifestar-se plenamente. Por outro lado,
se a nudez se exibe demais, como ocorre entre os
praticantes do "naturismo", ela perde sua força sim-
bólica, sua relação com o sagrado.

A nudez, por assim dizer, dispõe o corpo no grau
zero do erotismo. Ela prepara os corpos para se uni-
rem. Mas não somente a nudez plena, como também
sua encenação sob o princípio da intermitência, em
um movimento ou jogo do velar-desvelar. Tudo é
parte de um mesmo acontecimento vital. Sob a amea-
ça da nudez, os corpos se insinuam entre a carne e
os símbolos, se mostram e se escondem até que por
fIm se mesclam e se dissolvem em uma coreografia
de pele e nervos em total enlevo. net

o AUTOR CONTADOR BORGES é ensaísta, poeta, tradutor

e autor, entre outros, dos livros o reino da pele (2003), A morte dos

olhos (2007) e Wittgensteinf(2007), pela editora lIumínuras.

PARA CONHECER MAIS

o erotismo. G. Bataille. Antígona, 1988.

Amor, poesia. sabedoria. E. Morin. Bertrand, 2002.

Da sedução. J. Baudrillard. Papirus, 1991.
História da sexualidade. M. Foucault. Graal, 2007, 3 vol.
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Nervo que conecta o nariz ao cérebrotem papel determinante na
atração sexual; um resquício evolutivo recém-descoberto graças a
pesquisas neuroanatômicas com animais marinhos e camundongos

\
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A
função de um minúsculo nervo começou
a ser estudada há pouco tempo: a atra-
ção sexual subliminar. Muitos cientistas
acreditam que os feromônios, mensagei-

ros químicos inodoros, transmitem sinais ao cére-
bro por meio dele. A maioria dos nervos penetra
no cérebro pela medula espinhal. Alguns, porém,
tomam um atalho e entram diretamente no crânio,
daí serem conhecidos como nervos cranianos. Hoje
sabemos que eles são responsáveis pela recepção
de sinais sensoriais e pela execução de movimen-
tos de olhos, mandíbula, língua e rosto.

Em 1878, uma descoberta sacudiu o mundo da
neuroanatomia. Estudando tubarões, o anatomista
alemão Gustav Fritsch (1837-1927) foi o primeiro
a constatar a presença de um nervo craniano bem
delgado, localizado à frente
dos outros, que foi chamado
de nervo zero ou terminal. A

repercussão foi quase nula.
No século seguinte, porém, ele
foi observado em quase todos
os vertebrados e, em 1913,
identifIcado em humanos. Foi

quando se percebeu que, por
ser tão discreto e delicado, o
nervo não resistia aos proce-
dimentos de dissecação. Mas
qual seria a função desse fIla-
mento quase imperceptível?

A primeira pista veio da
forma como ele se conecta ao cérebro. À seme-

lhança de seu congênere olfatório, o nervo zero
parece ramifIcar-se próximo ao nariz. Para al-
guns pesquisadores, ele talvez seja apenas um
ramo desviado do nervo olfatório, não consti-
tuindo uma entidade separada.

posição social, território e status reprodutivo do
potencial parceiro pelo faro. Em seres humanos,
esses processos são mais complexos, mas há indí-
cios de que as pessoas troquem mensagens secre-
tas e inconscientes por meio de feromônios.

Há pelo menos duas diferenças entre os fero-
mônios e as substâncias que estimulam o olfato
humano. Para sentir um odor, é necessário que
moléculas muito pequenas e voláteis flutuem por
grandes distâncias. Já os feromônios podem até
ser moléculas grandes e pesadas, desde que o con-
tato entre os indivíduos seja íntimo, como nos bei-
jos. Além disso, muitos feromônios humanos são
inodoros. Eles excitam terminações neurais que
transmitem sinais diretamente para as regiões do
cérebro responsáveis pelo controle da reprodução

sexual, contornando o cór-
tex cerebral. Essas substân-

cias parecem agir como um
cupido invisível que dribla
a consciência e coloca um
brilho romântico nos olhos

do apaixonado. Ao que
tudo indica, as ligações do
nervo zero ao cérebro per-
mitem tal possibilidade.

g O nervo conecta os re-I;;

~ ceptores situados no nariz ao
~ bulboolfatório,umpontode
~ retransmissãoneural, situa-

do no cérebro, que classifIca
e processa as informações sensoriais captadas pelos
receptores. Em seguida, os sinais são enviados ao
córtex olfatório, onde é feito um processamento mais
refmado para que então sUlja a percepção do odor.

No caso dos feromônios, a estrutura protagonis-
ta é o órgão vomeronasal, que se liga a um minús-
culo bulbo olfatório "acessório", localizado ao lado
do principal. Dali em diante, os nervos se dirigem
a áreas cerebrais associadas ao comportamento se-
xual (como a amígdala). Embora alguns cientistas
afIrmem que o órgão vomeronasal humano esteja
ativo, para a maioria a estrutura é apenas um vestí-
gio da evolução. Segundo eles, ela se forma durante
a vida fetal e depois atrofIa, tal como ocorre com as
fendas branquiais. Logo, se os feromônios enviam
sinais para o cérebro, não o fazem por meio dessa
estrutura. Há fortes suspeitas, porém, de que o ner-
vo zero esteja preenchendo essa lacuna.

CUPIDO INViSíVEL
O olfato é o sentido mais antigo de todos. Embora a
precisão da olfação humana seja insignifIcante per-
to da de outros mamíferos, mesmo assim dispomos
de 347 tipos de neurônios sensoriais no epitélio
olfatório. Cada um deles detecta um odor diferen-

te. Nosso repertório de odores resulta das possíveis
combinações dessas centenas de receptores.

Os feromônios estão envolvidos na seleção de
parceiros e na reprodução em praticamente todo
o reino animal. Muitas espécies distinguem sexo,
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EVIDÊNCIASANATÔMICAS
Assim como seu primo olfatório (nervo I), o nervo
zero tem terminações na cavidade nasal, porém
se projeta para áreas sexuais do cérebro: as pré-
ópticas e os núcleos septais medial e lateral. Essas
regiões estão ligadas a "funções básicas" da re-
produção, como controle da liberação de hormô-
nios sexuais, e outros impulsos irresistíveis, entre
eles sede e fome. O núcleo septal pode agir sobre
a amígdala, o hipocampo e o hipotálamo, mas
também é influenciado por eles. Lesões no núcleo
septal alteram o comportamento sexual, a alimen-
tação, a ingestão de líquidos e as reações de raiva.
Ao ligar o nariz aos centros reprodutores do cére-
bro, o nervo zero contorna o bulbo olfatório.

Lesões no nervo olfatório ou no órgão vomero-
nasal comprometem o acasalamento de roedores, o
que sugere que essas estruturas estejam envolvidas
na transmissão de mensagens de feromônios. Entre-
tanto, nos últimos anos, pesquisadores descobriram
que o nervo zero envia fibras ao órgão vomeronasal
e que elas passam muitíssimo pró-
ximas às fibras do nervo olfa-

tório. Resultado: os experi-
mentos nos quais o nervo
olfatório foi deliberada-
mente cortado devem ter
causado também o rom-

pimento do nervo zero.
Em 1987, a neuro-

cientista Celeste Wirsig,

-- - - -- -- ---

então na Universidade Baylor, em Waco, Estados
Unidos, removeu cuidadosamente o nervo zero de
hamsters machos, deixando o nervo olfatório ile-
so. Os animais não conseguiram se acasalar, embo-
ra fossem tão hábeis para encontrar comida quanto
seus colegas do grupo-controle. De maneira seme-
lhante, neurocientistas já haviam observado, em
1980, que a estimulação elétrica do nervo olfatório
poderia deflagrar respostas sexuais em peixes e ou-
tros animais. Esse comportamento sexual não pode-
ria ser resultado da estimulação do nervo zero, uma
vez que os dois estão muito perto um do outro?

Essa foi a suspeita dos neuroanatomistas R.
Glenn Northcutt, da Universidade da Califórnia em
San Diego, e Leo S. Demski, hoje no New College
da Flórida. Eles também sabiam que, no caminho
para o cérebro, algumas fibras do nervo zero faziam
um desvio inesperado, enviando ramos às retinas.
Northcutt e Demski conseguiram aplicar um estímu-
lo elétrico leve no nervo zero de peixes-dourados
bem onde ocorre essa ramificação, sem afetar o ner-

vo olfatório. Resultado: os machos responderam
instantaneamente com liberação de esperma.

EM ROEDORES,a estimulação g

do órgão vomeronasal com !
feromônios libera uma i!i

enxurrada.de hormônios !
sexuais na corrente ~

sangüínea, tendo em ~
vista a reprodução o

----- - - - -- - .
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ANIMAIS MARINHOS.como baleiase golfinhos,
atestamautonomiado nervozeroe ajudama
comprovarsuaparticipaçãonocomportamentosexual

RESQuíCIO EVOLUTIVO
Outra indicação que aponta o papel sexual do ner-
vo zero viria de minha própria pesquisa em uma
criatura marinha. Em 1985, enquanto eu estudava
o nervo zero de uma arraia-lixa, vi algo peculiar:
muitas fIbras estavam repletas do que pareciam ser
minúsculas esferas negras. Uma análise química
revelou que elas eram feitas de hormônios de na-
tureza protéica altamente compactados. Na pon-
ta de algumas fIbras observei a liberação dessas
substâncias e sua absorção por minúsculos vasos
sangüíneos, sugerindo que o nervo zero poderia ser
um órgão neuroendócrino.

Quando Demski e eu soubemos que uma baleia-
piloto havia acabado de morrer na Base Naval de
San Diego, ficamos eufóricos com a oportunidade
de examiná-Ia. Esse animal poderia colocar fim à
discussão, provando se, afmal, o nervo zero é ou
não autônomo e elucidando sua real função. Isso
porque baleias e golfinhos são os únicos animais
marinhos com um respiradouro no alto da cabeça.
Eles descendem de mamíferos aquáticos que res-
piravam por narinas localizadas na parte anterior
da cabeça, as quais, ao longo de milhões de anos
de evolução, migraram gradativamente para o alto.
Nesse processo, perderam o nervo olfatório e, como
conseqüência, o sentido do olfato. Se o nervo zero
estivesse envolvido na olfação, ele provavelmente
teria sido abandonado na troca evolutiva de nari-

nas por respiradouro. Caso contrário, estaria pre-
sente na baleia, como suspeitávamos.

Com muito cuidado, Demski removeu as mem-
branas da área em que esperávamos encontrar o par
de nervos zero. E lá estavam eles: dois fmos nervos

brancos que se dirigiam ao respiradouro da baleia. A
autópsia do animal provou que o nervo zero é uma
entidade neural diferenciada, não apenas um frag-
mento do nervo olfatório. Sua função era preciosa
demais para ser abandonada pela evolução.

SEXOEREPRODUÇÃO
No seres humanos, porém, o papel do nervo

zero continua um mistério. Pesquisas recentes com
camundongos constataram a presença de certos
neurônios sensoriais não relacionados ao órgão
vomeronasal que respondem à estimulação de fe-
romônios. Quanto desse trabalho é dividido entre o
nervo olfatório e o nervo zero ninguém sabe com
certeza, mas é certo que este está associado ao com-
portamento reprodutivo e à liberação de hormônios
sexuais, particularmente do hormônio liberador de
gonadotrofmas (GnRH),secretado pela hipófIse.

Do ponto de vista embriológico, o nervo zero
se desenvolve bem cedo, e vários estudos mostram
que todos os neurônios que produzem GnRH usam
o nervo zero fetal como eixo para migrar e desco-
brir seu lugar correto no cérebro. Se esse proces-
so embrionário for interrompido, o resultado será
a síndrome de Kallmann (que prejudica o olfato e
impede o amadurecimento sexual, isto é, a puber-
dade). Provavelmente ele tem outras funções além
das ligadas à reprodução; afinal, a maioria dos
nervos cranianos transmite sinais sensoriais e mo-

tores. Muitas pesquisas ainda são necessárias para
desvendarmos completamente seu papel no sistema
nervoso. Mas pelo menos agora entendemos que
a natureza criou um canal oculto de comunicação
que garante a reprodução da espécie. ner:

o AUTOR R. DOUGLAS FIELDS é professorde neu-
rociênciase ciênciacognitivada Universidadede Maryland.
- TraduçãodeJuliodeOliveira
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The terminal nerve: a new chemosensory
system in vertebrates? L S.Demskie R.G.Northcutt,
emScience,vol.220,n' 4595,págs.435-437,1983.
Pheromones and animal behavior.

TristramD.Wyatt.CambridgeUniversityPress,2003.
The terminal nerve (nervus terminalis) structure.

function and evolution. EdiçãoespecialdeAnnals
of theNewYorkAcademyofSciences,vol.519,469págs.,1987.
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A feminilidade tem um quê de enigmático; as mulheres. por
não estarem totalmente submetidas à referência fálica que
organiza a sexualidade masculina. a constroem à custa de
reivindicaçãoe artifícios imaginários.recursosque redundam
em uma lógica muito peculiar em termos de desejo e gozo
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1

sexualidade humana

constantemente é explicada
com base no mecanismo hormonal e em

a modelos animais. Desse ponto de vista,
as coisas são essencialmente simples - homens e
mulheres seguiriam condutas que visariam a re-
produção da espécie, comparáveis às dos outros
animais sexuados. Cotidianamente, porém, a rea-
lidade desmente tal hipótese.

Mamíferos, aves e peixes apresentam compor-
tamento invariável durante o período do acasala-
mento, que consiste na emissão de determinados
sinais - visuais, sonoros, olfativos - facilmente
reconhecidos pelo indivíduo do sexo oposto. Na
natureza, portanto, não existe possibilidade
de mal-entendido; os únicos problemas
que os casais enfrentam são de or-

dem material, como densidade demo-
gráfica da espécie em sua região. No reino

animal não há sofrimento psíquico causado pelo
relacionamento sexual. Não se ouve falar de pei-
xes apaixonados, elefantes em crise de meia-idade
ou leoas querendo discutir a relação.

Em contrapartida, na espéciehumana, não há uma
conduta unívoca para a aproximação sexual; além
disso, os sinais emitidos por cada um são ambí-
guos tanto para seu parceiro como para si. A pró-
pria linguagem, que supostamente serve para a
comunicação, é a principal fonte desse mal-en-
tendido. Quem nunca teve a sensação de que o(a)

parceiro(a) não compreende nada do que lhe é dito?
Permeada de linguagem, nossa

sexualidade perde as certezas
e o objetivo natural da- -

.-
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o corpo é lugar privilegiado para avaliar estigmas, regras e proibições sociais
Desdea publicaçãodo artigo "As técnicascorpo-

rais",do sociólogoe antropólogofrancêsMarcelMauss
(1872-1950),em 1935, a antropologiainaugurouum
campodeestudossobreasdiversasmanifestaçõessim-
bólicasesociaisrelacionadasaocorpohumano.Dema-
neira inovadora,Mausssalientouque o corpo,alémde
sua configuraçãobiológica e psicológica,apresentava
tambémumcomponentebastanteimportante:o aspec-
to social,que garantianãosó o aprendizadode modos

,
,,,

imagemdo corpo humanocomosuportede códigose
valoressociaisrepletosdesignificados.Emmuitoscasos,
avalorizaçãodavirgindadesurgiuligadaà purezafísica,
àhonrafamiliareaocaráterimaculadoemesmosagrado
da almafeminina.Deacordocomtais regras,a mulher
que desrespeitasseessainterdiçãosexualtornava-sede
imediatoimpura,correndo,assim,o riscode serbanida
do própriomeiosocial- impurezaque,apesardeparecer
atreladaaocorpofísico,localiza-se,aoobservarmoscom

cuidado,no planosimbólico.
Em Purezae perigo (1966),a antropó-

loga inglesaMary Douglas,em umaanáli-
se magistralsobreas "noçõesde poluição
e tabu", afirma que a impurezanão é um
fenômenoisolado,masalgoque fere,con-
tradiz ou põeem riscotodo um sistemade
classificaçãoou de padrõesestabelecidos
em umasociedade."O impuro",diz ela,"é o
que não estáem seu lugar."Nessesentido,
o caráterimaculadoda perdadavirgindade
estaria situado na negaçãoou na pertur-
bação dos fundamentossociais do casa-
mento,comoinstituição a serpreservadae
valorizadaacima dos sentimentosfugazes
das sensaçõeseróticas e sensuais.Afinal,
paraalémde qualquerregramoral,é o ca-
samento,ou seja,o parentescoentre gru-
pos exogâmicos,que garante uma redede
obrigaçõese deveresentre os indivíduos,
assegurando,assim, como diria Claude
Lévi-Strauss,a vida em sociedade.

Evidentemente,cada sociedadeapre-
sentasuasnoçõesde purezae de impure-
za sexual.No Brasil,por exemplo,Gilberto
Freyre,em Sobradose mocambos (1936),
mostra muito bema ligaçãoentre os con-
ceitosdevirgindadeedepurezanocotidia-
no das famílias mais abastadasdo século

XIX. SegundoFreyre,a moça que morria
virgemmereciaumenterrodignodeum "anjo':Asdon-
zelastinham "direito a capeladeflor de laranja,véude
noiva,bouquetdecravos,caixãoazul-claroou branco':
Esseelaboradoarranjo nadamaisera que "a compen-
saçãopsíquica,sobforma teológica,da perdado valor
social representadopelamoçamorta':

o TABUda virgindadereflete asnoçõessociaisde purezasexual

e hábitos,mastambéma eficáciadesuatransmissãoàs
geraçõesfuturas.Comisso,mostrouquantoo indivíduo
e a coletividadeestavamintrinsecamenterelacionados.

Diantedessaperspectivateórica,o corpohumanopas-
soua servisto comolocal privilegiadoparaanalisaros
valores,osestigmas,as leis,asregrase,comonãopode-
ria deixardeser,asproibiçõesdasdiversassociedades.

A exigênciadavirgindade,emespecialàsmoçasque
desejavamum bomcasamento,ilustra muito bemessa
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cultura lhe transmite. Sabemos,

j
porém, que tais representações
'variam histórica e geografica-
mente. Seria então a feminilida-

I

de uma colagem imaginária de
modelos impostos, sujeita a os-
cilações de tempo e lugar? Qual
o papel da linguagem na consti-
tuição da posição sexual?

De acordo com Sigmund Freud
(1856-1939), a assunção, pelo me-
nino e pela menina, de uma posi-
ção masculina ou feminina ocorre
ao final de uma série de investi-

mentos libidinais e identifIcações
com o casal parental (ou com os
adultos que cumprem esse papel),
que ele denominou Édipo, tendo
como modelo o mito grego. Freud

destaca a importância no Édipo de um elemento sim-
bólico que ele chamou, novamente segundo uma re-
ferência clássica, de falo. Desde o início ele esclarece
que, embora o órgão masculino seja uma das formas
assumidas pelo falo, este não se reduz ao pênis. Em
uma equação simbólica, outros objetos da realidade
podem ter valor fálico, como o bebê para a mãe, as

fezes como objeto de dom ou ain-
da o dinheiro. O inconsciente não
reconhece a díade homem/mulher,
mas apenas fálico/castrado.

A saída do Édipo masculino
em sua forma mais simples se
dá, grosso modo, pela renúncia
do menino à mãe como primeiro
objeto do desejo devido ao temor
da castração. Ao identificar-se
com o pai, que ocupa a função
de agente interditor entre a mãe e
ele, o menino adquire a possibili-

reprodução da espécie. Longe do Éden sexual ima-
ginado nostalgicamente por nossos cientistas, ela é
marcada pelas incertezas e pelos conflitos inerentes
ao humano. "De todos os animais o falasser [o ser
falante] é o único que possui uma sexualidade infe-
liz. Não somente complicada, mas infeliz", comenta
o psicanalista francês Charles Melman.

ÉDIPOFEMININO
Uma vez que a linguagem nos
afasta de uma sexualidade na-

tural, determinada pela biologia,
o que defmiria então a femini-
lidade? Sabemos que o fato de
uma pessoa nascer com um par
de cromossomos XX significa
que se trata de uma fêmea da es-
pécie humana, mas não garante
que venha a ser uma mulher. Se
o real do organismo não fornece
essa garantia, o que constituiria
a especiflcidade da posição femi-
nina? Poderíamos pensar que tal
posição nada mais seria do que
a assunção, pelo sujeito, das re-
presentações do feminino que a

A POSIÇÃOFEMININA decorre
de complexos investimentos
libidinais. Ao lado, Sonho de amor

(1768), de Jean-Honoré Fragonard

....

1

11
I

~j O ENCONTROentre homem
e mulher revela quanto seus
desejos são diversos e não
necessariamente complementares
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As mulheres costumam figurar nas fantasias dos homens como objeto de desejo

f

ANÚNCIOS como este, em Xangai, capturam o olhar e geram polêmicas em torno das noções de sujeito e objeto

dade de exercer sua virilidade com outras mulheres,

respeitando o tabu do incesto. Mas é o Édipo femi-
nino que constitui motivo de embaraço para Freud;
ele logo percebe que o percurso da menina em di-
reção à sexualidade adulta não é simétrico como o
do garoto. A mudança do objeto de desejo (a mãe é
também o primeiro objeto de desejo para a garota)
para o pai e a própria saída da situação edípica são
questões problemáticas.

Ao fmal, Freud destaca o ressentimento da me-

nina em relação à mãe por não encontrar do lado
dela um elemento simbólico que possa lhe garantir
o acesso à feminilidade. A relação entre mãe e filha,
portanto, seria sempre um tanto tensa e marcada

pela reivindicação, traços que, segundo ele, se repe-
tiriam com o primeiro homem com o qual a mulher
mantivesse um laço conjugal.

Portanto, enquanto a masculinidade é da or-

f

i dem da transmissão, a feminilidade diz respeito à
I invenção, a cargo de cada mulher. Não é à toa que

I questionar-se sobre o que significa ser feminina é

[

algo muito comum para elas. A fIgura da amiga,
na qual a mulher se espelha e de quem imita não
somente os aspectos físicos, o corte de cabelo, as
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roupas, mas também o jeito, o "ar", ilustra per-
feitamente essa busca do traço da feminilidade. A
jovem Dora, que Freud atendeu para tratar de sin-
tomas histéricos, é um caso clássico até hoje citado
como exemplodo misto de fascinaçãoe rivalidade
de uma mulher em relação a outra.

CONSTRUÇÃODAFEMINILIDADE
Emsuareleiturada teorizaçãofreudianadoÉdipo,o
psicanalistafrancêsJacquesLacan(1901-1980)res-
salta alguns pontos importantes para a compreensão
da feminilidade.Emprimeiro lugar,distinguea cas-
tração em sua dimensão simbólica, como submissão
às leis da linguagem, de sua dimensão imaginária,
como temor da emasculação, sentimento de perda
ou inferioridade. Define o falo como um significan-
te, ressaltando o papel da linguagem na constituição
do sexual no humano, que assim se diferencia da
atividade reprodutiva dos animais. O que o signifi-
cante fálico instaura é a dessimetria radical entre as

posições masculina e feminina: dado que não há dois
elementos simbólicos, um para cada sexo, homens e
mulheres devem se reportar a um mesmo significan-
te, o falo. A repartição simbólica dos seres sexuados '1



Nofilme Neblinaesombras,deWoodyAllen,háuma
cenaemquea personagemdeMiaFarrowfogedosmaus-
tratosdeseumaridoeéacolhidapelasprostitutasnobordei
da cidade.Elastêm entãoum diálogomuito bem-humo-
radoemquefalamsobreasfantasiassexuaismasculinas,
que,vistasdefora,sãoesquisitasouridículas.

Na acepçãopsicanalítica,a fantasia não é estrita-
menteum roteirode umjogo sexual,masa relaçãoen-
tre o sujeitodesejanteeo objeto quecausaseudesejo.
Éela que sustentaa vida sexuale amorosado sujeito
que buscaesseobjeto na realídade.

Paraa mulher,o fato de um homemtomá-Ia como

tal objeto é algoque a intriga; ela seesforçaparaen-
tendero que significaocuparesselugare muitasvezes
entacomsinceridadecorresponderaele,imitandoseus
ostos,suaspreferênciasou tentando ser como seus
migoshomens,comosquaisele parecetão àvontade.

Porémnãopodeevitara sensaçãodedespersonalização
que a acomete,umavezque se trata da fantasia dele,
na qual ela ocupao lugarde objeto.Ora,um objeto é,
por definição,o contráriode um sujeito;não é alguém,
é algo.Aquilodequeelaseressenteéa negaçãodesua
subjetividadea queé expostapelafantasiamasculina.

não duplica simplesmente a divisão anatômica, mas
organiza duas classesde seresque se referem, de ma-
neiras diferentes, a um mesmo signiflcante. Mesmo
entre os casais homossexuais cada um dos parceiros
assume comumente um papel que é facilmente reco-
nhecido como masculino ou feminino. Ou seja, ainda
que não haja distinção anatômica entre os parceiros,
a diferença da posição sexual é instaurada pelo falo.

Segundo Lacan,as duas formas de se reportar ao
falo podem ser compreendidascom o recurso dos ver-
bos ser e ter. Inicialmente, o bebê,menino ou menina,
seria tomado pela mãe como sendo o falo, investimen-

to des~ante necessáriopara seu advento como sujeito.
Essemomento inicial deve ser transitório, uma vez que
a permanência da criança assujeitada ao des~o da mãe
traria conseqüências graves. É necessária,portanto, a
intervenção do pai (ou de alguém que exerça a função
paterna) como um agente a privar a mãe de seu falo e
a criança de seu objeto incestuoso. Mas é somente em

I
/

AFETOS DE DORA: jovem histérica atendida por
Freud é representativa do modo como as mulheres
se apóiam em amigas ou rivais para desvendar os
sentidos da feminilidade. Acima,a paciente aos 8 anos
com o irmão; ao lado, carta de Freud sobre o caso

um tempo logicamente posterior que o pai ressurge
como portador do falo que a mãe deseja e a situação
edípica pode encontrar sua saída. O menino her-
daria aquilo que Lacan chama de insígnias do pai,
adquirindo uma "virilidade por procuração': Desse
modo, ele pode jogar com ter o falo como atributo
viril, ainda que simbolicamentetenha passado pela
castração. Quanto à menina, a passagem à posição
femininase dariapelavia do não tê-Ia,ao mesmo
tempo que pode vir a sê-Io, o que lhe confere um
enorme poder sobre aquelesque o têm.

A teorização lacaniana traz de imediato algu-
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A frigidez foi durante muito tempo considerada
uma dificuldade quase "natural"do desejo feminino

Freudconsideraa inibiçãosexualna mulherresultadodeum recalque
excessivoda atividade masturbatóriana faseedipiana.Já o psicanalista
francêsJacqueslacan, emsua apresentaçãono CongressosobreSexua-
lidadeFeminina(1960),chegaa afirmar que,sefor levadaem conta sua
forma transitória, a frigidez feminina é praticamentegenérica.Ressalta,
porém,que ela é "relativamentebemtolerada"pelasmulheres,emcom-
paraçãocom a atitude dos homensdiante da impotência.lembra ainda
que a frigidez deveser compreendidano âmbito da neurosee que isso
explica "sua inacessibilidadea qualquer tratamento somático - e, por
outro lado,o fracassocor-

~
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nquelro os prestlmos o, ~
parceiro mais desejado'~ .~ ~~
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E interessante notar ~ ..M1Q.

que tais observaçõessão ~. '. .,...
confirmadasnos dias de f
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hojepelofracasso,até o : "I I' " .

momento,na criaçãode ~ .11",

um equivalente feminino 1 ~~

dos medicamentospara a I r\r
chamada disfunção erétil I' ,
- que,narealidade,nãosão "
afrodisíacos,apenasvaso-
dilatadores.Ou seja, eles
propiciamcondiçõesfisio-
lógicasparao desejosexual
se manifestar,porém são
ineficientesparagerá-Io.

Diante do fenômeno,
a psicanálisenão propõe
umasoluçãofísica, masa
compreensãoda própria
constituição do desejo.
Se a frigidez é bem to-
lerada entre as mulhe-

res, como afirma lacan,
é porque, para elas, não
há clivagem entre desejoe amor.Assim,uma dificuldade referente ao
desejopode ser mais bem tolerada quando continua existindo um in-
vestimento amorosono parceiro.

O psicanalistafrancêsCharlesMelman,por suavez,comentaque no
início desuaprática clínica,há cercade50 anos,a frigidez tinha defato
umcaráterquasegenérico,masquehoje,apesardeaindaexistir,é cada
vezmaisrara.Eleatribui tal mudançaa umasuspensãodo recalquesobre
a sexualidadedevidoa transformaçõesculturais. Defato, a mulhertem
atualmentea possibilidadede exercersuasexualidadede umaforma que
nãoera possívelàspacientesde Freud.Issomostraa plasticidadedo sin-
toma e quanto elenão podeserreduzidoa mecanismosfisiológicos.

EspíRITOS DA ÁGUA (1899), de Gustave

Klimt, evocam a frigidez pela falta de genitais
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C0
mas implicações: a primeira é que
macho e fêmea, na espéciehuma-
na, não são o complemento natu-
ral um do outro, como preconizam
ainda hoje algumas teorias, ecoan-
do um ideal tão antigo quanto o
yin/yang. Porém, mesmo não sen-
do complementares, "masculino"
e "feminino" não são categorias
estanques, que possam ser pensa-
das isoladamente. Assim, a mulher
tem seu desejo suscitado pelo falo
que o parceiro possui, enquanto
para o homem é ela que encama o
falo que ele deseja.

É importante lembrar que a
inexistência de um signifIcante
específIco que venha a garantir a
feminilidade toma a mulher par-
ticularmente sensível ao imaginá-
rio, ao mundo das imagens. Issose
manifesta não somente quanto à
imagem do outro, do semelhante,
como na relação de amizade com
outra mulher, mas também no que
diz respeito às imagens provenien-
tes da mídia, que impõem padrões
de beleza de forma superegóica. A
medicina reconhece há tempos a
alta incidência entre mulheres de

quadros clínicos relacionados à
excessiva preocupação com a ima-
gem corporal, como a anorexia.

Lacan frisa ainda o aspecto de
I construção do feminino ao inspi-
I rar-se em um artigo da psicanalista
. Joan Riviere para defmir a feminili-
dade como mascarada,ou s~a, um
conjunto de artifícios que a mulher
utiliza para parecer feminina aos
olhos do homem. O papel do olhar
aqui não deve ser negligenciado; é
esseolhar que a mulher busca em
seu parceiro como garantia de sua
importância no desejo dele. Se pen-
sarmos que o próprio eu é construído

a partir do olhar do outro, que lhe
, confere consistência, podemos di-
imensionar o que representa para a

)mulher ser reconhecida como dese-

jável por um homem.
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A MULHER NO DESEJOMASCULINO

Ao introduzir o conceito de objeto a, ao qual chamou
de sua invenção, Lacan acentua a dissimetria entre as
posições masculina e feminina. Na teoria lacaniana,
trata-se do objeto fundamentalmente perdido, do qual
o sujeito é separado em sua constituição e que repre-
senta a matriz de todos os objetos que ele vai des~ar
posteriormente na realidade, sendo denominado por
isso de causa do desejo.Ainda que seja essencialmente
imaterial, o objeto a pode ser materializado imagina-
riamente por alguns objetos; estes possuiriam a ca-
racteristica comum de serem parciais, em geral partes
do corpo. O desejo masculino recorta imaginariamente
no corpo da mulher esse objeto, o que faz com que
ele não a des~e em sua totalidade, mas como objeto
parcial. "Aoter acesso ao lugar do des~o, o outro de
modo algum se toma o objeto total, mas o proble-
ma, ao contrário, é que ele se toma totalmente objeto,
como instrumento do des~o", diz Lacan.

A percepção de que algo no corpo da mulher é to-
mado como objeto do des~o masculino pode provocar
certa inquietação nela. Sobretudo na puberdade, com
as modifIcações físicas, o surgimento dos caracteres
sexuais secundários, a menina pode apresentar sinais
de inibição, como a recusa em vestir roupas de banho
para não exibir o corpo ou a adoção de uma postura
cUIvadapara esconder o aparecimento dos seios. Essa
inibição sinaliza uma mudança, marcada pela cons-
ciência do olhar masculino que vê seu corpo como
desejável. O que está emjogo aí é a passagem da con-
dição de criança à de mulher que porta em seu corpo
o objeto que causa o desejo para o homem.

Mais tarde, ainda que possa aprender a jogar com
esse objeto para provocar o des~o masculino, a mulher
não deixará de manter certa estranheza em relação ao
fato de portá-lo em seu corpo.É comum se perguntar o

SENSíVEISao imaginário, mulheres
estão mais sujeitas a quadros de
anorexia. Ao lado, a atriz Isabelle

Caro fotografada por Oliviero
Toscani em polêmica campanha

de conscientização sobre a doença
- ---

que exatamente suscita o des~o de
seu parceiro. Se ela chega a formu-

@
lar a pergUIltaao homem e este lhe
responde com sinceridade,a respos-
ta inevitavelmente a decepcionará. d
Afmal, o que seus lábios, seios ou
nádegas têm de especial ou mais
importante que seu próprio ser?

A mulher estranha o caráter fetichista do des~o

I
masculino, assim como a clivagem que para o homem'
separa facilmente o des~o do amor, uma vez que para
ela ambos convergem em um mesmo objeto. "Mas ela

l

i

encontra o signifIcante de seu próprio desejo no corpo
daquele a quem sua demanda de amor é endereça-
da", afIrma Lacan. Sua estranheza maior, porém, diz
respeito ao lugar de objeto que ocupa na fantasia do
homem (ver quadro nas págs. 34-35).

MASCARADA:a mulher expressa

sua feminilidade por meio de artifícios que
buscam garantir seu lugar no desejo alheio

-- - ---
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sua amada como aquela que é
capaz de preencher sua falta.
Segundo Melman, "o amor é ele
mesmo uma tentativa de fazer

existir A mulher, a única, aquela
sem a qual minha vida está per-
dida". A distância entre esse ideal

e a mulher da realidade pode ser
verifIcada sobretudo na vida das

musas ou sex symbols, que so-
frem por encarnar, muitas vezes
com conseqüências trágicas, esse
ideal que ultrapassa suas limita-
ções cotidianas.

A maternidade seria outra
forma de fazer existir a mulher,
dessa vez contando com o aval

da religião cristã, que cultua a fI-
gura materna. O problema é que
essa seria mais uma maneira de

encarnar o falo, restando para ela
a sensação de que a feminilidade
continuaria no horizonte. Além
disso, nossa cultura, na atuali-
dade, aponta tal vertente como
limitadora e acena com outros

modos de realização feminina.
É em torno dessa época que

Lacan defme masculino e feminino como dois

campos nos quais os sujeitos podem se colocar
independentemente de sua anatomia. Tais campos
são constituídos por sua relação com o falo, aqui

I

redefmido como função fálica. Os homens são to-
talmente concernidos pela função fálica, ou seja,

I eles são todos fálicos. Sua relação com o mundo
I é mediada pelo gozo fálico, que inclui o gozo se-

xual, porém não se resume a ele. As mulheres, por
sua vez, não se restringem ao gozo fálico, embora
participem dele tanto quanto os homens. Nesse
sentido, elas seriam não-todas fálicas, ou seja, elas
teriam acesso pleno ao gozo fálico, mas também
a um gozo não-fálico, que Lacan qualifIca como
suplementar. Dessa maneira, ele relê o impasse de
Freud, que não conseguia explicar totalmente a
sexualidade feminina a partir do falo, admitindo
que a feminilidade não diz respeito inteiramente

"
~
~"

FORMAS DE EXISTIR

É nos anos 70 que Lacan cria um de seus aforismos
mais polêmicos: "A mulher não existe". Há sem dú-
vida certo gosto pela provocação nessa afIrmação,
porém ela não deixa de manter uma coerência teóri-
ca com a afumação freudiana de que o inconsciente
não reconhece a diferença dos sexos, mas apenas
a dicotomia fálico/castrado. Portanto, o que Lacan
afIrma não existir não é a mulher em sua mate-

rialidade física, e sim o signifIcante que defmiria
"A"mulher. Dessa forma, as mulheres são obrigadas,
uma a uma, a construir sua versão da feminilidade
sem um suporte simbólico.

A mulher, porém, ganha existência como ideal
presente na criação artística - por exemplo, na li-
teratura. Quando o poeta cria uma representação
do feminino, ele confere realidade a esse ideal. Da
mesma forma, o homem apaixonado quando toma
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SíMBOLOS SEXUAIS, como a atriz

Marilyn Monroe, morta precocemente,
encarnam a cisão entre a mulher ideal

e a real, muitas vezes de forma trágica



ao falo e que ela só pode ser pensada consideran-
do sua pertença a um campo não-fálico. A noção
de um gozo suplementar é interessante porque,
enquanto a teorização freudiana deu margem
a críticas que acusavam a psicanálise de situar
a mulher do lado do menos, a versão lacaniana
nesse sentido a situa do lado do mais, mais de um
gozo. Esse gozo, que Lacan chama de gozo Outro,
não diz respeito ao sexo. Ele o aproxima, antes,
do gozo místico dos santos, daquilo que está ex-
cluído da palavra, do inefável.

LÓGICA DO DESENCONTRO
A feminilidade possui, portanto, algo de inapreen-
sível ao homem, visto que não participa da signi-
ficação fálica que organiza o universo masculino.

~ Ela é organizada segundo uma lógica diversa, uma
\~ lógica do não-todo. Ainda que do ponto de vista

da biologia homem e mulher sejam macho e fêmea
da mesma espécie, buscam objetos diferentes e são
regidos por lógicas diversas. Isso faz com que a
mulher guarde, para o homem, uma dimensão de
estranheza, que se traduz comumente no precon-

o DESEJOFEMININOé problematizadode
forma contundentenaobrade CamilleClaudel
(1864-1943). comoatestaa esculturaNíobe
ferida,queevocaa ausência,o inapreensível

ceito sob a forma das acusações mais diversas.
Lacan vai formular então outro aforismo polê-

mico: "A relação sexual não existe". Na verdade, ele
utiliza o termo francês rapport, que pode ser tradu-
zido tanto por relação quanto por razão, no sentido
matemático. Se há uma heterogeneidade radical en-
tre os sexos, em que cada um se relaciona não com
o outro, mas com um objeto diferente, então não há
uma relação biunívoca, não é possível escrever uma
razão entre eles. Isso coloca os desencontros da vida

amorosa e sexual sob um novo ângulo, não mais
como uma contingência a ser sanada por meio do
esforço e da boa vontade dos parceiros, e sim como
uma dificuldade decorrente dos efeitos da lingua-
gem sobre a sexualidade humana.

Para a mulher, seu corpo não é suficiente como
garantia de acesso à posição feminina. Como ser da
linguagem, ela não tem, assim como o homem, a re-

!@ceita pronta de uma sexualidade conforme a natureza. ~
Porém, ao contrário de seu parceiro, que encontra a
garantia de sua posição de homem em um elemento da
própria linguagem, ela se ressente por não encontrar,
como ele, um elemento simbólico que confirme sua
condição de ser sexuado. Onde estaria exatamente a
feminilidade: no corpo, na aparência, na sedução?

As injunções que chegam à mulher provenien-
tes do imaginário constituem um sucedâneo precá-
rio daquilo que para o homem é suprido pela refe-
rência fálica, além de variarem segundo o capricho
da moda e das ideologias. O ideal contemporâneo
em nossa cultura parece ser o da indiferenciação
sexual. No entanto, o que a mulher possui simbo-
licamente é sua condição de héteros, de diferença
inassimilável pelo falicismo. nec

O AUTOR MARCUS DO RIO TEIXEIRA é psicanalista,editor,
membrodo CampoPsicanalítico(Salvador-BA)e autor,entre ou-
tros livros,deA feminilidadenapsicanáliseeoutrosensaios(1991)
e Vicissitudesdoobjeto(2005)ambospelaeditoraÁgalma.

PARA CONHECER MAIS

A feminilidade:conferência XXIII (1923).
S.Freud,em Obrascompletas,Imago,1976,vol. 22.
Sexualidadefeminina (1931).

S.Freud,em Obrascompletas,Imago,1976,vol.21.
O seminário livro 5: As formações do inconsciente
(1957-1958). J. Lacan.JorgeZahar,1999.
O seminário livro 20: Mais, ainda (1972-1973).
J.Lacan.JorgeZahar,1982.

A significação do falo (1966).
J. Lacan,em Escritos,JorgeZahar,1998.
Será que podemosdizer, com Lacan,que a mulher
é o sintoma do homem?C.Melman.TempoFreudiano,2005.
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As insígniasda feminilidade se modificarame as diferençasentre
ossexossediluíram;maspermanecemos impassese as pretensões
da sexualidadefeminina em torno do amor e do desejo

H
á mais de cem anos não se fala em outra inconsciente (no que reside justamente sua obsce-
coisa. O falatório surpreenderia o próprio nidade), vem sendo exposta à exaustão, ocupando
Freud. Se ele criou um espaço e uma escu- lugar de destaque na cena social, até a produção de
ta para que a histérica pudesse fazer falar uma aparência de total normalidade.

seu sexo em um tempo cuja norma era o silêncio~ Parece que nada mudou muito: mulheres e ho-
que restaria ainda por dizer ao psicanalista quan ens continuam procurando a psicanálise para falar
a sexualidade circula freneticamente em palavras a sexualidade e de suas ressonâncias, mas o que se
imagens como a mais universal das mercadorias? diz ali já não é a mesma coisa. "O que devo fazer

Ainda assim, parece que nada mudou muito. O para ser amada e desejada?", perguntam as mulhe-
escândalo e o enigma do sexo permanecem deslo- res, com algum ressentimento: não era de esperar
cados - já não se trata da interdição dos corpos e que o amor se tornasse tão difícil já nos primeiros
dos atos -, avisando que a psicanálise ainda não degraus do paraíso da emancipação sexual feminina.
acabou de cumprir seu papel. Mulheres e homens "O que faço para ser capaz de amar aquela que afl-
vão aos consultórios dos analistas (e, como sempre, nal me revelou seu desejo?", perguntam os homens,
mais mulheres do que homens), procurando, no mí- perplexos diante da inversão da antiga observação
nimo, restabelecer um lugar fora de cena para uma freudiana, segundo a qual é próprio do feminino fa-
fala que, despojada de seu papel de lata de lixo do zer-se amar e desejar e próprio do homem, Narciso

SOB A MÁSCARA da beleza e indiferença, o sexo
vazio da mulher suscita angústia por sua voracidade.
Muitas pagam o alto preço da conquista ao
explicitar o desejo,como atesta a literatura

-
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ferido eternamente em busca de restauração, amar
sem descanso aquela que parece deter os segredos
de sua cura. Mulheres que já não sabem se fazer
amar, homens que já não amam como antigamente.
Como se pedissem aos psicanalistas: "O que faço
para (voltar a) ser mulher?", "Como posso (voltar a)
ser homem?" - questões que me remetem à obser-
vação de Arnaldo Jabor em artigo para a Folha de
S. Paulo sobre o choro (arrependido?) de algumas
mulheres da cena política e da mídia brasileiras: "O
que é isso? A feminilidade como retomo?".

CAMPOMINADO
Incapaz de formular uma interpretação satisfatória
para o que ouço no consultório e na vida, dou voltas
em tomo desse mal-estar. Tento cercar com perguntas
aquilo para o que não encontro resposta. É possível
que a relação consciente/incons-
ciente se modifIque à medida que
mudam as normas, os costumes,
a superfície dos comportamentos,
os discursos dominantes? A ques-
tão remete, sim, à relação entre
recalque e repressão. Se mudam
as normas, mudam os ideais e o
campo das identifIcações - e, com
eles, parte das exigências do su-
perego, parte das representações
submetidas pelo menos ao recal-
que secundário -, mudam também
as chamadas soluções de compro-
misso, os sintomas que tentam
dar conta simultaneamente da

interdição e do desejo recalcado...
Dito de outra forma: os "novos

tempos" nos trazem novos sujeitos? Novos homens e
mulheres colocam outras questões à observação psi-
canalítica? E aqui vai a ressalva: não há nenhuma
euforia, nenhum otimismo no emprego da palavra
"novo': A própria psicanálise já nos ensinou que a
cada barreira removida, a cada véu levantado depa-
ramos não com um paraíso de conflitos resolvidos, e
sim com um campo minado ainda desconhecido.

Avancemos mais alguns passos nesse campo mi-
nado. Olugar reservado às mulheres na cena social (e
sexual) desde o surgimento da psicanálise foi sendo
alterado (por obra, entre outras coisas, das próprias
contribuições freudianas) e ampliado; as insígnias
da feminilidade se modifIcaram, se confundiram, as
diferenças entre os sexos foram sendo borradas até
o ponto em que a revista americana Time publicou
em 1992, como artigo de capa, a seguinte pesquisa:

"Homens e mulheres nascem diferentes?". Na dinâ-
mica de encontro e desencontro entre os sexos, a
intensa movimentação das tropas femininas nas úl-
timas décadas parece ter deslocado os signifIcantes
do masculino e do feminino a tal ponto que vemos
caber aos homens o papel de Narcisos frigidos e às
mulheres o de desejantes sempre insatisfeitas. Não
cabe hoje aos homens dizer: "Devagar com a louça!",
aterrados diante dp. audácia dessas que até uma ou
duas gerações atrás pareciam aceitar as investidas do

@
desejomasculinocomo homenagema sua perfeição /1 i

ou como o mal necessário da vida conjugal? V)
Já sabemos que o homem odeia o que o aterroriza.

Se a verdade do sexo vazio da mulher sempre tem de
ser dissimulada com os engodos fálicos da beleza e da
indiferença, tal a angústia que é capaz de provocar em
quem ainda sente que tem "algo a perder", essa angús-

tia parece redobrar diante da evi-
dência de que esse sexo vazio tam-
bém é faminto, voraz. "O que elas
querem de nós?", indagam entre si
os varões, tentando se assegurar de
que ainda é possível entrar e sair
da relação com a mulher, sem dei-
xar por isso de ser homens - mas
como, se a mulher que expõe seu
desejo sexual age "como um ho-
mem" e com isso os feminiza?

AGRURASDA PAIXÃO
OSartistas da virada do século XIX

para o XXjá previam a sorte dessas
novas-ricas da conquista amorosa.
Ana Karênina (Tolstoi,1873-1877),
pagou por sua ousadia debaixo das

rodas de um trem, como "a mais desgraçada das mu-
lheres", enlouquecida ao descobrir que o amor não é
meio de vida, não garante nada - o casamento, sim.
Emma Bovary (Flaubert, 1853-1856), queimou as en-
tranhas com arsênico por não ter sido capaz de tomar
a aventura amorosa do mesmo modo que seu amante
Rodolfo - apenas como uma aventura. Na virada do
século, já não havia Werther que destruísse sua vida
pela utopia do amor de uma mulher, que foi deixando
de ser utopia para se tomar fato corriqueiro: são as
grandes amorosas que se matam, então, ao descobrir
que seu dom mais precioso perde parte do valor,justa-
mente na medida em que é dado.

O destino de Nora (Ibsen, 1879) nos parece mais
promissor, porque a peça termina quando tudo ainda
está por começar. Ela abandona a "casa de bonecas"
ao descobrir que sua alienação (termo que Ibsen nun-

GRETA fREDAIC

&GARBD IIAACH
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ca usou) era condição de felicidade conjugal. Depois
de entender que no código do marido o amor mais
apaixonado só iria até onde fossem as conveniências,
Nora recusa o retomo à condição feminina-infantil
de seu tempo e sai em busca de... mas aqui cai o pano
e agora, mais de um século depois, fazemos o balan-
ço do que ela encontrou. Independência econômica,
algum poder, cultura e possibilidades de sublimação
impensáveis para a mulher restrita ao espaço domés-
tico. Também a possibilidade da escolha sexual, e a
segunda (e a terceira, e a quarta...) chance de um ca-
samento feliz. E a possibilidade de conhecer vários
homens e compará-Ios. De ser parceira do homem,
reduzindo a distância entre os sexos até o limite da

mínima diferença. Mas teria Nora, melhor que as
contemporâneas literárias, conquistado alguma ga-
rantia de corresponder às paixões
masculinas sem "se desgraçar"?

No Brasil, onde historicamen-
te todas as diferenças são menos
acentuadas, a história de amor ~,.'\:

~..

... f
-

..

~

.

-'
mais marcante já no século XX "~
é a de um engano. É por enga- - Jj *'. ...

no que o jagunço Riobaldo (Gui- . ~ -.-
marães Rosa, 1956)se apaixona . , ~'IIIIIIIIIII

por seu companheiro Diadorim'-J ) \> ) ~~
ou Maria Deodorina, que acaba '.' '

~
'

perdendo a vida em conseqüên- ., ' I

cia de sua mascarada viril. É por ' .'
.

. '-J
j

,,_
engano - ou não é? - que Diado- : · 1.::-- ~-
rim desperta a paixão de um ho-~'" ~~. 1.- 1
mem, travestida de homem, por . E-li - . -J
sua feminilidade diabólica que se L JIi- ~ ' :!

insinua e se inscreve justo onde

!

deveriam estar os traços mais fortes de sua mas- CASADEBONECAS.de Ibsen,mostra a recusa de Dora
culinidade - a audácia, a coragem física, o silêncio à condição feminina-infantil de sua época, Acima,
taciturno. Como se Guimarães Rosa tivesse dado a interpretadaporAnne-MarieDuffem Londres(2000)
entender, lacanianamente: se uma mulher quer ser
homem, isso não faz a menor diferença, desde que
continue sendo mulher. Ou mais: se uma mulher

quer ser homem e se esconde nisso, daí, sim, é que
ela é mesmo mulher.

complexa(s) - o que teve, é claro, seu preço em in-
tolerância e desentendimento, de parte a parte. Aqui .
tomo emprestado um conceito que Freud empregou
em "Mal-estar na cultura" (1920),sem ter se estendido
mais sobre ele. Nesse texto Freud cunhou a expres-
são "narcisismo das pequenas diferenças", tentando
explicar as grandes intolerâncias étnicas, raciais e
nacionais, sobretudo as que pesavam sobre os judeus
na Europa. É quando a diferença é pequena, e não
quando é acentuada, que o outro se toma alvo de
intolerância. É quando territórios que deveriam estar
bem apartados se tomam próximos demais, quando
as insígnias da diferença começam a desfocar que a
intolerância é convocada a restabelecer uma discri-

minação, no duplo sentido da palavra, sem a qual as
identidades fIcariam muito ameaçadas.

?

ALVOSDEINTOLERÂNCIA
O fato é que não se trata só de esconder ou disfar-
çar, como no caso de Diadorim. O avanço das No-
ras do século XXI sobre espaços tradicionalmente
masculinos, as novas identifIcações (mesmo que de
traços secundários) feitas pelas mulheres em relação
a atributos que até então caracterizavam os homens
não são meros disfarces: são aquisições que toma-
ram a(s) identidade(s) feminina(s) mais rica(s) e mais
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No caso das pequenas diferenças entre homens e
mulheres, parecem ser os homens os mais afetados
pela recente interpenetração de territórios - e não só
porque isso implica possíveis perdas de poder, como
argumentaria um feminismo mais belicoso, e sim
porque coloca a própria identidade masculina em
questão. Sabemos que a mulher encara a conquista
de atributos "masculinos" como direito seu, reapro-
priação de algo que de fato lhe pertence e há mui-
to lhe foi tomado. Por outro lado, a uma mulher é
impossível roubar a feminilidade: se a feminilidade
é máscara sobre um vazio, todo atributo fálico virá

empre incrementar essa função. Já para o homem,
toda feminização é sentida como perda - ou como



antiga ameaça que afmal se cumpre. Ao homem in-
teressa manter a mulher a distância, tentando ga-
rantir que esse "a mais" inscrito em seu corpo lhe
confIra de fato alguma imunidade.

A aproximação entre as aparências, as ações, os
atributos masculinos e femininos são para o homem
mais do que angustiantes. É de terror e de fascí-
nio que se trata quando um homem se vê diante
da pretensão feminina de ser também homem sem
deixar de ser mulher. Bruxas, feiticeiras, possuídas
pelo demônio, assim se designavam na Antigüidade
essas aberrações do mundo feminino que levavam a
mascarada de sua feminilidade até um limite intole-

rável. Só a morte, a fogueira ou a guilhotina seriam
capazes de pôr fim à onipotência dessas que já nas-
ceram "sem nada a perder".

Quando o amor e o des~o da mulher se libertam
de seu aprisionamento narcísico e repressivopara cor-
responder aos do homem, parece que alguma coisa se
esvazia no próprio ser da mulher. Os suicídios de Ana
e Emma são, nesse caso, exemplares.Teriamsuas vidas
perdido o sentido depoisque elas se entregaram sem res-
trições ao conde Vronsky e a Rodolfo Boulanger? Não;
eu diria que a perda de sentido se dá nelas próprias.Ao
des~arem e amarem tanto quanto foram amadas e de-
sejadas, elas deixaram de fazer sentido como mulheres
- primeiro para os amantes, depoispara si mesmas.

Na defesa do narcisismo das pequenas diferenças,
é do reconhecimento amoroso que o homem ainda
pode privar a mulher, esta que parece não se privar de
mais nada, não se deter mais no gozo de suas recen-
tes conquistas. Mas não se imagine que o homem o

faz (apenas) por cálculo vingativo.
É que ele já não consegue reco-
nhecer essa mulher tão parecida
consigo mesmo, na qual também
odiaria ter de se reconhecer.

Vale ainda dizer que não é
só da falta de reconhecimento

masculino que se trata o aban-
dono e a solidão da mulher. Já

nos primórdios dessa movimen-
tação toda, os psicanalistas Me-
lanie Klein e Joan Riviere escre-

viam que, muito mais do que a
vingança masculina, o que uma
mulher teme em represália por
suas conquistas é o ódio de ou-
tra mulher, aquela a quem se
tentou suplantar etc. etc. - ódio

que freqüentemente se confuma "no real", para
além das fantasias persecutórias.

E aqui abandono o campo minado das "novas se-
xualidades" sem nada além de hipóteses e questões
a respeito de nosso mal-estar, antes que este texto
se tome paranóico; mas como não ser paranóico um
texto escrito por mulher, sobre a ambigüidade, os im-
passes e as pretensões da sexualidade feminina? nec

EXAME DE UMA BRUXA (1853). de Tompkins

Harrison Matteson. Inquisidores investigam marcas
corporais em mulher que atestem sua ligação com o mal

SERES ESVAZIADOS

E quem duvida de que Ana Karênina, Emma Bova-
ry, Nora, Deodorina tenham se tomado aquilo que se
costuma chamar de "mulheres de verdade" a partir
do momento em que abandonaram seus postos na
conquista desse "a mais" que, tão logo conquistado,
parece lhes cair como uma luva? Mas quem duvida
também de que o preço dessas conquistas continue
sendo altíssimo? Quando não a morte do corpo (pois
não é no corpo que se situa o tal "a mais" da mulher!),
a morte de um reconhecimento pelo outro, na falta
do qual a mulher cai em um vazio intolerável. Pois,
se a mulher se faz também homem, é ainda por amor
que ela o faz - para ser ainda mais digna do amor.

A AUTORA MARIA RITA KEHL é psicanalista, doutora
em psicanálise pela PUC-SP,autora, entre outros, de O tempo e
o cão: a atualidade das depressões (Boitempo, em impressão).
Artigo anteriormente publicado no livro A minima diferença - o
masculino e a feminino na cultura (lmago, 1996), esgotado.

PARA CONHECER MAIS

Mal-estar na civilização (1929).
S. Freud,em Obrascompletas, Imago, 1976,vol. 21.
Deslocamentos do feminino. M.R.Kehl.Imago. 2007.
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As vivências sexuais pré-genitais na infância.
acrescidasdas experiênciasdajuventude e das
contingênciassocioculturais.constituema base
da identidade sexual masculinae ajudama
comporo vasto imaginárioem torno do pênis
como símbolo de podere virilidade

A

ímbolo de poder, domínio e virilidade, o
pênis sempre ocupou posição de relevân-
cia na cultura de praticamente todas as
civilizações, sendo inegável o fascínio que

exerce sobre a humanidade desde os tempos mais
remotos. As diversas representações sobre o órgão
sexual masculino formaram um imaginário tão po-
deroso que ultrapassou o senso comum e tomou-se
objeto de estudo da ciência.

Elemento fundamental na construção da iden-
tidade masculina, a forma como o pênis é visto no
contexto sociofamiliar e a percepção que o homem
tem do valor atribuído a sua posse determinam o
desenvolvimento de sua estrutura psicossexual.

Para o jornalista americano David M. Friedman,
o pênis é o órgão defmidor do sexo masculino, pois
constitui a mais evidente diferença física entre homens
e mulheres. É a presença ou ausência dessa parte do
corpo que, ainda no periodo da gestação, define não
apenas o sexo, mas também como todos os demais
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passarão a interagir com a criança que está por vir.
No caso do menino, grande atenção é dada a

seus genitais desde a confirmação do sexo. Tal re-
ferência lança as sementes para que, no futuro, ele
perceba que tem algo de muito valor: seu pênis. Já
quando se trata de uma menina, não há interesse
algum por seus genitais; ao contrário, seu sexo é
identificado pela ausência do pênis.

Segundo a teoria psicanalítica, o desenvolvi-
mento sexual infantil ocorre em três fases: oral,
anal e fálica. Antes de atingir a fase adulta ou ge-
nital, a criança passa por um periodo de latência,
que se estende até a puberdade. Nas fases oral e
anal não existe qualquer diferenciação no desen-
volvimento de meninos e meninas, enquanto na
fálica, por volta dos 3 anos de idade, há um dire-
cionamento da libido para os genitais.

Nessa etafa as diferenças entre os sexos cha-
mam muito a atenção das crianças e é fácil com-
preender por que, para elas, pode parecer natural
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VER PARA CRER:aos 3 anos as crianças se voltam
para a diferença entre os sexos; o pênis, de fácil
visualização, desperta nelas grande curiosidade

que à menina falte algo em vez de ter um corpo
diferente, pois, se o pênis é um órgão externo, de
fácil visualização, a vagina caracteriza-se como
uma parte interna e, conseqüentemente, não pode
ser vista. De acordo com a teoria freudiana, a com-

preensão infantil é de que o homem tem algo que
falta à mulher, sendo natural a associação de certa
superioridade dele sobre ela. Ter pênis é entendido
como atributo de valor dos meninos e elemento
fundamental da identidade masculina.

0Q)É na ~asefálica que os modelos de relação en-
MENTE&:CEREBRO Iwww.mentecerebro.com.br46

tre homens e mulheres são organizados, e o menino
(no caso, o futuro heterossexual, objeto deste arti-
go) tem no sexo oposto a obtenção de satisfação de
seus desejos. O fato de a mãe ser responsável pela
sobrevivência do fIlho e atender não apenas a suas
necessidadesfIsiológicas, mas também afetivas, leva
o menino a elegê-Ia como objeto de seu desejo. É
por meio do contato com ela que o garoto tem as
primeiras vivências afetivo-sexuais, alicerces para
futuras relações com a fIgura feminina.

É muito comum ouvirmos um fIlho dizendo ser

o namorado da mamãe, concretizando, nessa fala,

o desejo de ter a mãe só para si. Mas há um impe-

dimento para a realização dessa fantasia infantil,
pois essa mulher já tem outro em sua vida: o pai,



DÚVIDASECOMPARAÇÕES
Na puberdade, muitas alterações físicas ocorrem
no corpo do menino, capacitando-o para a per-
petuação da espécie por meio da reprodução. A
partir desse momento, comandos neurológicos
vindos do sistema nervoso central originam a
produção de hormônios responsáveis por trans-
formações tanto na função quanto no tamanho
dos genitais, culminando na maturidade sexual.
As sensações proporcionadas pela ejaculação le-
vam o púbere a ter outra percepção de seu pênis,
alterando, portanto, o modo como ele se relacio-
na com a própria sexualidade.

Importante aspecto do desen-
volvimento físico, o crescimento
peniano pode gerar muita ansieda-
de no garoto e, dependendo da for-
ma como passa por esse periodo,
deixar seqüelas por toda a vida.
O pênis, ironicamente, é o últi-
mo órgão a se desenvolver. Por
conseqüência, a percepção que o
menino tem dele é a de que é pe-
queno. A maneira como assimila
essa constatação pode cristalizar
uma auto-imagem distorcida,
que perdurará para sempre. É o
caso dos homens que afIrmam ter
um pênis pequeno mesmo que,
concretamente, o tamanho esteja
dentro da faixa de normalidade.

Obviamente, fatores psíquicos

como fIgura de autOrid~ue
impede o menino de ter a mãe
como sua. Ao mesmo tempo que
é amado e tido como modelo no
qual o fIlho pode se espelhar, é
também o grande rival, geran-
do sentimentos contraditórios

de amor e ódio. O garoto deseja
a mãe e quer eliminar seu rival,
mas teme ser punido com a cas-
tração, confIgurando o que Freud
denominou de complexo de Édi-
po, em referência à peça Édipo
Rei, de SófocIes (496-405 a.C.).

Segundo a teoria psicanalítica, ao temer a castra-
ção, o menino reprime a atração sentida pela mãe, o
que encerra, assim, a etapa fálica da sexualidade in-
fantil. Nessecaso, o garoto poderá identifIcar-se com a
fIgura paterna e, no futuro, buscar para si uma mulher
para amar, desf;jar e, quem sabe, constituir a própria
família. No entanto, se essa etapa for assimilada de
maneira negativa, o menino talvez se sinta castrado
em sua masculinidade e inseguro quanto a sua capaci-
dade de realizações no campo afetivo-sexual.

Todas as experiências sexuais infantis dei-
xarão profundas marcas na memória, algumas
conscientes, porém na maioria inconscientes.

o PÊNIS.culturalmente associado

à idéia de ferti lidade, é representado
neste mosaico do século I irrigando
a terra, como na lavoura

Não apenas as sensações físicas,
mas também os vínculos afeti-
vos estabelecidos desde o nasci-
mento, bem como os conceitos
e valores culturais transmitidos,
comporão um arcabouço psicos-
sexual que atingirá sua forma
definitiva na adolescência.

NA PUBERDADE. o desenvolvimento

do órgão genital provoca muita
ansiedadenosgarotos e suasdimensões
se tornam motivo de comparações
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como diferente, imprimindo nele baixa auto-estima.
Os principais alvos de comparação são, sem dú-

vida, os aspectos físicos. Não é à toa que a preo-
cupação com o tamanho do pênis se intensifique
nessa idade. Todos os garotos desejam saber se seu
órgão sexual está dentro da faixa de normalidade,
levando-os, muitas vezes, a checar, em banheiros ou
vestiários, mesmo que de maneira furtiva, os geni-
tais d~ outros homens. Em tais situações, facilmente
identificam-se os que se sentem inseguros quanto
às dimensões penianas, ainda que tal percepção não
corresponda à realidade, porque são os que evitam a
exposição física, temendo a ridicularização que pos-
sa advir dos demais.

É também na puberdade que o ser humano
adquire aquilo que o distingue dos outros seres
vivos: o pensamento abstrato e a capacidade de
fantasiar. Esse novo elemento diferencia a mani-

pulação genital infantil da masturbação propria-
mente dita, pois nessa fase as fantasias associadas
à estimulação genital caracterizam a sexualidade
adulta. A masturbação deixa de ser exclusiva-
mente uma descarga genital e passa a constituir
um modo de expressão de sentimentos.

O pênis torna-se o centro do prazer masculino.
Estimulá-Io, das mais variadas formas, é o que
os garotos fazem para atingir orgasmos cada vez
mais intensos, buscando mais estímulos físicos do
que afetivos. O visual é fundamental no processo
de excitação, podendo desencadear fortes ereções,
sendo muito comum usar revistas masculinas, ver
filmes ou acessar sites como fonte de estímulo du-

rante a masturbação.
Com a aquisição do pensamento abstrato, o jo-

vem é capaz de identificar seus sentimentos e ex-
pressar seus desejos, buscando
satisfação na relação com o outro.
O auto-erotismo característico da
sexualidade infantil é substituído

pela maturidade sexual do rela-
cionamento a dois. A atração e o
desejo sexual intensificam-se, e
ele procura, insistentemente, uma
oportunidade de contato físico, de
troca de carícias íntimas, enfim,
de exploração do corpo feminino.

A ATRAÇÃOse intensifica na adolescência e os
jovens buscam contato físico e troca de carícias

íntimas para satisfazer o desejo genital

influenciam tal percepção (como inseguranças pro-
jetadas no próprio corpo), mas muitas vezes é difí-
cil determinar o que é causa ou conseqüência dessa
distorção da realidade.

A puberdade é uma fase da vida carregada de in-
certezas, temores e inseguranças. A identidade ainda
não está totalmente formada e,
por isso, o adolescente busca nos
amigos apoio, companhia e força
para superar tantos sentimentos
novos e confusos. As roupas, o
jeito de falar, a preferência mu-
sical, as atitudes e os comporta-
mentos são ditados pelo grupo
ao qual pertence, criando, assim,
uma identidade grupal. As com-
parações entre os integrantes do
grupo são inevitáveis e podem,
de um lado, servir para o forta-
lecimento da identidade quando
há reconhecimento e aceitação
pelos demais ou, de outro, levar à
exclusão daquele que é visto
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DETALHEda representação do pênis

de um guerreiro maia, no qual eram
inseridos dois espinhos, na horizontal,

como demonstração de força



RELAÇÕESEMPOBRECIDAS
Atualmente não é preciso ter qualquer tipo de com-
promisso ou vínculo afetivo para iniciar a vída se-
xual. Não é raro que a primeira relação sexual te-
nha sido entre colegas de escola ou vizinhos, pois
o convívío próximo facilita a intimidade física. A
primeira vez pode se dar por mera curiosidade ou
para atender às expectativas de que o jovem faça
sexo o mais cedo possível, para não correr o risco
de ser criticado ou ridicularizado. É muito comum

que as primeiras experiências aconteçam na própria
casa, enquanto os pais estão fora,
dormindo ou vendo Tv. Essa situa-

ção gera grande ansiedade, pois o
casal teme ser flagrado, reduzin-
do o encontro à possibilidade de
uma penetração.

Esse empobrecimento do en-
contro sexual, com a conseqüen-
te genitalização, mantém o foco
da sexualidade masculina em seu

pênis, sua funcionalidade e sua
capacidade eretiva. Obvíamente,

tal focalizaçãoaumenta também ã
as preocupações do homem com ~
sua dimensão peniana. Caso ele %

~

julgue ter um pênis pequeno, po- 8

AVALORIZAÇÃOexcessivadaaparênciaeo imediatismo
dasrelaçõescriamexpectativasexageradassobrea
performancesexualepodemredundaremdistúrbios

derá ficar extremamente ansioso, temendo ser des-
valorizado ou até mesmo rejeitado por sua parceira.

Portanto, o que foi vivido desde o nascimento,
somado às experiências bem-sucedidas ou aos insu- ~
cessos da juventude, constituirá a identidade sexual ~
masculina. Ao atingir a maturidade, a estrutura psi-
cossexual estará consolidada, determinando como

será esse homem, bem como seus
relacionamentos no contexto so-
ciocultural no qual se insere.

Vivemos em um mundo no

qual as aparências são utiliza-
das como critérios de avaliação e
aceitação dos indivíduos. Uma sé-
rie de expectativas deve ser cum-
prida para que o sujeito se sinta
parte integrante de determinado

IMAGEM de mulher grega cultivando
uma horta de falos (c. 430-420 a.C.)
demonstra a valorização histórica do
pênis como objeto de culto
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As áreascerebraisque controlam as emoçõestambém regulam o sistema
nervosoautônomo, responsávelpela ereçãoe pela ejaculação

o sistema nervosoé essencialmenteuma rede de

neurônios,organizadaem centrosrefiexosespeciais,en-
volvidosnasdiferentesfunçõesdoorganismo.Muitos dos
centros inferiores ou periféricosoperam em uma base
automática,alheiaàvontade,emboraobedeçamaordens
dos centros superiores.Por isso,refiexoscomo micção,
defecaçãoe ejaculaçãoestãosujeitos,em algum grau,à
inibiçãoou facilitação voluntária.

Os sistemasparassimpáticoe simpático,que fazem
parte do sistemanervosoautônomo,localizadosna me-
dula espinhal e no tronco encefálico, respondempela
ereção refiexogênica.As sensaçõescaptadasna região
penianasão transmitidaspor vias neuraisao centro pa-
rassimpático,situado na região sacral (52 a 54). Uma
respostareflexa é então desencadeada.Resultado:re-
laxamentoda musculaturalisa penianae dilatação das
artérias,aumentandoo fiuxo sangüíneo,que culmina na
ereção.Já assensaçõesrecebidaspelosórgãossensitivos
e as advindasde processosmentais(fantasias,sonhose
lembranças)sãoenviadasaoscentrosnervosossuperiores
e desencadeiamasereçõespsicogênicas.

Osistemalimbico,emespecialo hipotálamo,eo córtex
sãoasprincipaisestruturascerebraisassociadasà resposta
sexualhumana.Tal sistemaé responsávelpelosaspectos
emocionaise afetivosda percepçãoconscientetanto de
prazeredesprazercomodeconfortoedesconforto;o hipo-
tálamo,especificamente,controlaasreaçõesautonômicas
do organismoeseuequilíbriohormonal.Ofato deasmes-
masáreasencefálicasque guiamo comportamentoemo-
cional também regularemo sistemanervosoautônomo
explicacomoasemoçõesseexpressam,em grandeparte,
por meiode manifestaçõesviscerais(choro,por exemplo),
em geralacompanhadasde alteraçõesda pressãoarterial,
do ritmo cardíacoou da respiração.Ocórtex,por suavez,
codificaassensaçõesrecebidaspelocorpoecomissosofre
grandeinfluênciadosaspectossocioculturais.A percepção
deumestímulosexualé,portanto,umfenômenosubjetivo,
podendoser identificadacomoprazerosaou nãoe,conse-
qüentemente,facilitar ou inibir a respostasexual.

Comoa ereção,a ejaculaçãoé mediadapelo siste-
ma nervosoautônomo.Ocentro simpático,localizadona
medula (T1 a L2), respondepela musculaturadeferente
das vesiculasseminaise da próstata e determina a pri-
meirafase (emissão)da respostaejaculatória.Jáa região
medularparassimpáticasacral (52 a 54) enervaas mus-
culaturas bulbocavernosae isquiocavernosae responde
pelasegundafasedo orgasmo(expulsão),queculminana
eliminaçãodo sêmenpelomeatourinário.
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~ "CÓRTEXCEREBRAL

Sensaçõesrecebidas
pelos órgaõs sensitivos
e processos mentais,
como lembranças e
fantasias, desencadeiam
a resposta de ereção
e ejaculação

HIPOTÁLAMOE
OUTRASESTRUTURAS
ÚMBICAS

No conjunto,
são responsáveis
pelos aspectos
afetivos e emocionais,
bem como pela
resposta sexual
humana

SISTEMANERVOSO
AUTÔNOMO

Estímulos captados
pela região genital
podem levar
à ereção reflexa,
na qual não há
controle voluntário

PÊNIS
O relaxamento
da musculatura
lisa e a dilatação
das artérias
aumentam o
fluxo sangüíneo
peniano, levando
a seu engurgitamento
e conseqüente ereção
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contexto social. Na área sexual, a crença de "quanto
maior, melhor" não está somente associada ao tama-
nho do órgão sexual masculino. Prova disso são os
implantes de silicone nos seios e, mais recentemen-
te, nos glúteos femininos, atestando que uma mulher
mais "volumosa" desperte mais desejo. Fazer uma
transposição direta para o masculino não é tarefa
difícil: homens mais musculosos e com pênis maior
também são considerados mais atraentes.

Outro fator que contribui para a valorização ex-
cessiva do corpo é o imediatismo dos encontros se-
xuais. O fato de ser, digamos, conhecido apenas por
seu papel sexual gera fortes expectativas de ambos
os parceiros sobre seus aparatos físicos e sua per-
formance. Sem intimidade não há condições para o
envolvimento, para o exercício da sensualidade ou
para trocas de experiências prazerosas. Sem dúvida,
a novidade de ter uma nova parceira pode ser muito
excitante, mas a sexualidade fica reduzida à satisfa-
ção genital. Não é à toa que o consumo de drogas,
seja para relaxar, seja para excitar, tem atingido ní-
veis alarmantes, pois, se não é possível preparar-se
naturalmente, induz-se artificialmente.

Uma pesquisa realizada entre 1983 e 2003 com o
objetivo de avaliar os motivos de preocupação mascu-
lina em relação à atividade sexual questionou 1.235

CASALexecuta uma farsa erótica,
com exibiçãodos seios da mulher e da
ereção masculina, neste outro afresco
recuperado da cidade de Pompéia

indivíduos heterossexuais e cons-

tatou que o tamanho do pênis era
o principal receio para 271 deles
(21,94010),sendo a segunda maior
queixa, perdendo apenas para o
desempenho sexual.

Homens que se preocupam ex-
cessivamente com o tamanho de

seu pênis sentem-se inseguros e
fIcam ansiosos com a possibilidade
de um encontro sexual. A tensão

gerada difIculta o relaxamento e
o envolvimento durante a rela-

ção, podendo originar disfunções
sexuais, como falhas de ereção e
descontrole t;jaculatório. Em casos
extremos, praticam a abstinência,
chegando à idade adulta sem qual-
quer experiência sexual.

Um homem que apresenta dis-
função sexual por insatisfação com o tamanho de seu
pênis, mesmo que este se encontre dentro da faixa de
normalidade, poderá obter bons resultados com a tera-
pia sexual, caso a insatisfação esteja associada a falta
de orientação ou ansiedade quanto ao desempenho se-
xual. No entanto, se a queixa em relação a seu pênis
indicar, por exemplo, problemas ligados a sua identi-
dade sexual ou à forma de se relacionar com a figu-
ra feminina ou masculina, provavelmente o processo
psicoterapêutico, que trata aspectos mais profundos da
psique humana, apresentará mais benefícios, apesar do
periodomaislongodetratamento. ~

A AUTORACRISTlNAROMUALDOépsicóloga,psicodra-
matistae terapeutasexual.Mestreem Ciênciasda Saúdepela
Unifesp,escreveuoslivrosMasturbação(ExpressãoeArte,2004)
e,emco-autoria,Sexualidadenafamília(ExpressãoeArte,2007).

PARA CONHECER MAIS

Afinal. o que é disfunção sexual erétil?: verdades e mentiras

sobre a impotênciasexual. O.L D.Berg.Dunya,2000.
Sexo: o dilemado homem.M.Costa.Gente,1993.

Uma mente própria: a história cultural do pênis.
D. M. Friedman. Objetiva, 2001.

Bases morfológicas e fisiológicas da ereção.

S. Glina e colegas (orgs.). Instituto H.Ellis, 2002.

A resposta sexual humana.
W. H.Masters e V. E.Johnson. Livraria Roca, 1984.
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A masculinidade é uma construção subjetiva, fruto de complexo
trabalho psíquico que envolve fantasias de potência e desamparo;
as disfunções sexuais revelam os impasses dessa trama de desejo

em algum ponto inibida por conflitos inconscientes

oje se observa inten-
sa valorização da vida
sexual, ao lado de alto
índice de disfunções

sexuais, tanto nos homens como
nas mulheres. Pesquisas realizadas
no Brasil apontam que 48% dos
homens têm algum grau de dis-
função erétil entre 18 e 70 anos.
No caso da ejaculação precoce, o
percentual varia de 20% a 40%.

O alto índice de consumo de
drogas contra impotência, cerca de
1,18 milhão de comprimidos por
mês, indica a obstinação do ho-
mem brasileiro pelo "desempenho"
sexual e, ao mesmo tempo, anuncia
uma espécie de destituição da sub-
jetividade em decorrência da larga
medicamentação. Resta saber o que
os impasses expressos pela inibi-
ção da sexualidade revelam sobre
a masculinidade e o dest;jo.

No I Congresso Internacional
de Psicopatologia Fundamental,
ocorrido no Rio de Janeiro em
2004, o psiquiatra e psicanalista
Marco de Tubino Scanavino cha-
mou a atenção para o crescimento
da procura de psicoterapia, "seja porque os urologis-
tas precisaram encaminhar o suplementar de pacien-
tes sem questões orgânicas, seja porque fmalmente
os homens encontraram uma justifIcativa para poder
falar de suas impotências em sentido amplo".

Dentre as considerações elaboradas por pesqui-
sas realizadas pelo Projeto Sexualidade do Instituto
de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade
de Medicina da Universidade de São Paulo (ProSex),
sob coordenação da psiquiatra Carmita Abdo, a dis-
função erétil emjovens é predominantemente psico-

gênica, enquanto em homens de
idade mais avançada é muito co-
mum ela estar associada a doen-

ças cardiovasculares, hipertensão
arterial, dislipidemia, insufIciên-
cia renal e hepática, distúrbios
hormonais. Entretanto, todas as
disfunções eréteis, mesmo que se
iniciem com um problema físico,
acabam se tomando psicogêni-
cas, o que sugere intrínseca re-
lação entre o psíquico e o somá-
tico. O fenômeno da impotência
relaciona-se com a identidade do

sujeito; por isso, problematizar o
desejo implica colocar em ques-
tão o próprio ser.

IMPOTÊNCIAPSíQUICA
Já no inicio do século XX, Freud

11 ~ observava a grande procura de
~ tratamentoparaoquechamavade
.& "impotênciapsíquica",referindo-
§ se a diferentes situações clínicas

com manifestações de disfunção
sexual nos homens. Dizia ele que,
"se o psicanalista clínico indagar
a si mesmo qual perturbação leva
as pessoas com maior freqüência

a procurá-Io em busca de auxílio, ele será compelido
a responder - deixando de lado as diversas formas de
ansiedade - que consiste na impotência psíquica".

Desde as primeiras publicações psicanalíticas,
por volta de 1893, Freud esboçava a importância
do papel desempenhado pela sexualidade na etiolo-
gia das neuroses. Em 1892, formulava teses do tipo:
1) "Não existe nenhuma neurastenia ou neurose
análoga sem distúrbio da função sexual"; 2) "Este
[distúrbio] tem um efeito causal imediato, ou então
atua como uma disposição para outros fatores...";

PERCALÇOSdo desejopotencializam
o desamparo e expõem a fragilidade
humana evocada neste nu masculino

(1914), de Egon Schiele
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3) "A neurastenia nos homens, dada sua etiologia,
é acompanhada de relativa impotência"; 4) "A neu-
rose de angústia é, em parte, uma conseqüência da
inibição da função sexual". Hoje sabemos que a dis-
tinção entre neuroses e estados considerados "nor-
mais" não é tão delimitada assim.

Os textos freudianos que abordam a questão de
modo mais direto revelam que a impotência psíqui-
ca é uma perturbação que atinge homens de na-
tureza intensamente libidinosa. Ela pode ser total
ou manifestar-se em condições menos graves. No
primeiro caso, toda a sensualidade se liga a objetos
incestuosos inconscientes, ou seja, o sujeito encon-
tra-se fIxado em fantasias incestuosas, o que resul-
ta na impotência total. No segundo, defmido como
impotência psíquica, a corrente sensual permanece
sufIcientemente forte ou desinibida para dar vazão
parcial à realidade. Sua peculiaridade está no fato
de que a corrente sensual, ativa, procura apenas
objetos que não rememorem imagens incestuosas.
São pessoas que, "quando amam, não desejam, e,
quando desejam, não podem amar" - uma situação
muito comum, primitiva e atual.

A sexualidade para Freud não se restringe às
sensações de prazer sexual dos órgãos genitais. É
por isso que ele pôde considerar uma sexualidade
infantil originada no prazer provocado pela exci-
tação de várias partes da pele, por exemplo, assim
como observar que existem diversas zonas do cor-
po e fontes produtoras de prazer, sendo que todo
esse erotismo inclui também as manifestações psí-
quicas do amor. Sexualidade seria, então, erotismo
como capacidade de realizar ligações.

Essa sexualidade infantil é determinante no

adulto, que a leva vida afora não como algo do pas-
sado, mas inerente e constituinte de seu psiquismo.
Portanto, para a psicanálise, o infantil não é igual
ao passado, ultrapassado. Ele é primitivo e atual.
Todos nós somos atravessados por ele.

VIAS HISTÓRICAS

As variações do valor psíquico das "necessidades
eróticas" indicam a complexidade da vida sexual
humana. A redução de seu valor aparece asso-
ciada às facilidades de acesso à satisfação. As-
sim observa Freud: "Nas épocas em que não havia
difIculdades que impedissem a satisfação sexual,
como, talvez, durante o declínio das antigas civi-
lizações, o amor tornava-se sem valor e a vida va-
zia". Portanto, a chamada crise da masculinidade,
muitas vezes tida como um sintoma da contempo-
raneidade, data de tempos mais distantes. Como
indagado no editorial do livro Masculinidade em
crise, da Associação Psicanalitica de Porto Alegre
(2005): "Será a masculinidade que está em crise
ou as vias clássicas de representação da condição
masculina (como a força física e a posição de po-
der social) que precisam ser repensadas?".

Há vasta literatura psicanalítica sobre o assunto,
por vezes ainda ignorada, que atesta o caráter his-
tórico do problema. Entre os primeiros estudos e pu-
blicações estão os do psiquiatra austríaco Wilhelm
Stekel (1868-1940), que nos anos 20 publicou um
compêndio sobre a impotência masculina, conside-
rada por ele a enfermidade da época, e os do psica-
nalista húngaro Sándor Ferenczi (1873-1933), que

Ao longo da história, a potência sexual sempre foi uma preocupação do homem
Há milêniosencontramosindicaçõesde substân-

ciasafrodisíacasparatratar ou prevenira impotência.
Emtempos antigos, o assuntoera discutido desdeo
âmbito religiosoaté o filosófico, influenciandoosmo-
dosdeorganizaçãodo homemnasociedade.Segundo
o psiquiatra e psicoterapeutaSérgio Campanella.a
"potência representavasimbolicamente a projeção
das motivaçõesexistenciaisdo desejo".Ou seja,sub-
jetividade e potência sexualsempreandaramjuntas.
De um lado, havia uma relaçãoentre virilidade e um
sentido de existência; de outro, entre impotência e
tristeza ou melancolia.

Já em épocasremotaso homemrecorriaa subs-
tânciasdeefeito medicamentosoparalidar coma falta
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escreveu artigos sobre ejaculação precoce e disfun-
ção erétil associando-as às inibições nas neuroses,
sempre levando em conta fatores culturais. O pró-
prio Wilhelm Reich (1897-1957), entre os anos 20 e
30, ainda como psicanalista, começou a se interessar
pela sexologia. Em 1928, por exemplo, criou, com o
apoio de Freud, a Sociedade Socialista para a Con-
sulta e a Pesquisa Sexual, constituída por centros de
atendimento a pessoas com distúrbios sexuais.

Entre todos os estudiosos da época, o psica-

de potência, então associada a uma "felicidade perdida': De
uma planta egípcia, o nepentes, os antigos fabricavam uma
bebida com poderes para dar fim à tristeza. Esta, de acordo
com Campanella, "uma vez infundida em vinho e ingerida,
resultava na dissipação de quanta melancolia houvesse e
na extirpação dos males que acometessem a alma. O se-
gredo da fórmula pertencia a Helena, mulher atraente e
desejada. A substância atuava no organismo, proveniente
do meio externo. Faz-nos pensar que, neste particular, He-
lena, e não o nepentes, constituía o objeto desejado, repre-
sentando o anseio que o homem descobre ter dentro de si
e que confere sentido a sua existência".

Se até hoje as substâncias medicamentosas só têm efei-
to se houver desejo, naquele tempo não era diferente. O que
precipita o desejosexualestá aquém de uma "pílula",podendo

fi

EXCESSOSDE PRAZEResvaziamo
amor, segundo Freud. Ao lado, orgia

romana em Satyricon, de Fellini, que
aborda a sexualidade masculina

nalista alemão Karl Abraham
(1877-1925), autor de um livro
sobre psicopatologia e sexuali-
dade, foi o que mais estudou a
ejaculação precoce. Em seu ar-
tigo sobre o tema, "Sobre a eja-
culação precoce", de 1916, que
somente agora está sendo tradu-
zido para o português, demons-
tra sua vasta experiência clínica
com as impotências masculinas.
Além da descrição detalhada
das manifestações do sintoma,
Abraham realiza construções
teóricas, metapsicológicas, con-
sideradas originais para a época
e de grande importância para a

fundamentação da clínica psicanalítica atual. Ele
observa que a resistência inconsciente que impede
o indivíduo de posicionar-se normalmente diante
do outro sexo aponta para o narcisismo, e discorre
sobre as diferentes maneiras de essa condição nar-
císica se apresentar. Afirma que o tratamento pode
fazer parte das tarefas tecnicamente mais difíceis
para o psicanalista, embora registre uma série de
casos clínicos nos quais afIrma ter alcançado a
cura defmitiva pelo caminho psicanalítico.

sersituadonaquiloqueo homemdescobredentrodesi,
o "objetocausadedesejo",conformeo psicanalistaJac-
queslacan(1901-1980).Talobjetoé fruto dasprimeiras
organizaçõeslibidinaisquesefixamno sujeito,sendode
naturezadiversadosobjetosdo mundo,idealizados,em-
borapossaseenlaçarnelesparaganharsuporte.Comoo
nomeindica,trata-sede um objetocausaquefunciona
comofetiche,umaindicaçãodequeéporaquiquevocê
chegalá,emboranuncasecheguedefato.

Se a relação entre potência e felicidade, entre
impotência e melancolia conta desdetempos remo-
tos, foi, entretanto, a partir da descoberta do in-
conscientee da invençãoda psicanáliseque se pôde
delinear de modo particularmente inaugural a ínti-
ma associaçãoentre sexualidadee subjetividade.
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A apropriação da virilidade requer complexo trabalho psíquico desdea infância
A passagemdacondiçãodemeninoparaamasculina,

emqueosujeitoseapropriadesuavirilidade,requercom-
plexotrabalhopsíquico,umaespéciedetravessia,umca-
minhoa percorrer.Essapassagemsecaracterizaporuma
superaçãoque,emsetratandodacriança,dizrespeitoao
complexode Édipo,vivido na trama da novelafamiliar
naqualcirculamafetosdeamor,ódio,ciúme,emrelação
àsfigurasfamiliaresemcena.Oprimeiroobjetodeamor
do meninoé a figura representadana função materna,
que,mesmodandoprioridadesa ele,comumentenãoo
tem comoexclusivodeseusinteresses.O meninodepara
entãocomrivais,quepodemserencarnadosnafigurado

,

"EUNÃOCONSIGO"
O conceito psicanalítico de inibição tem muito a contri-
buir para o entendimento do fenômeno da impotência
psíquica que afeta o sujeito. Anteparo mais primitivo
que o sintoma neurótico (que é a realização disfarçada
de desejo,um modo alternativo deenfrentar dilemas in-
conscientes),a inibição é uma paralisia psíquica diante
da incoerência de dest;josinconscientes,a qual redunda
na evitação de conflitos e, assim,demonstra uma limi-
tação do ego para lidar com situaçõescontraditórias.

O impedimento expressopela inibição se daria por
causada renúncia a uma ação ou atividade, cuja reali-
zação poderia produzir angústia, ou de um "empobre-
cimento" do ego. Esteocorre em estadosde depressão,
melancolia ou luto, nos quais o sujeito seencontra sem
energia para investir em atividades da vida cotidiana.

A inibição detonada como precaução contra a
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paioudeoutraspessoasquerepresentemautoridade,mas
tambémnotrabalhoda mãeou em qualqueroutraativi-
dadequedesloqueo olharmaternodofilho.

O meninobuscase identificarcomaquiloquesupõe
serseuinteresse,o desejoda mãe.Oquea figura mascu-
lina lheapresenta,comomodosdeser,crençasou marcas
quecaracterizamsuamasculinidade,passaa seconstituir
emtraçosdeidentificaçãopossíveis.Aomesmotempoque
encontraum rival na figura paternaem funçãoda mãe,
vê-sediantede outrapossibilidadedeamare se identifi-
car.Ambivalênciassemanifestam.Entreo confrontocom

o rival e o amora ele,o meninochegaao final do com-
plexoedípico,noqualo fato deabrir
mãoda primeirafigura de amorse
torna,ao mesmotempo,condiçãoe
possibilidadede levaros títulos de
propriedadeda virilidadeno bolso,
prometidospela figura masculina,
parausofuturo.Trata-se,assim,de
um longoprocessoparaqueno fim
o meninopossaseapropriarde sua
potênciasexuale ter legitimadasua
virilidade.Entretanto,nãoésuficien-
te umaposiçãoheterossexualparaa
apropriaçãodamasculinidade.

IDENTIFICAÇÕES: rumo à
condição viril, o menino
experimenta afetos ambivalentes
em relação às figuras familiares

angústia aponta, em sua base, para a condição de
desamparo humano, inerente a todos nós, e pode
se manifestar sob a forma de ejaculação precoce ou
mesmo de perda de ereção. O sujeito paralisa dian-
te de sua impotência psíquica. O psicanalista francês
Jacques Lacan (I901-1980), quando aborda a angús-
tia, diz que, "na inibição, é da paralisação do movi-
mento que se trata" - no caso, do movimento psíqui-
co. Isso porque o sujeito inibido realiza o mínimo de
movimento para ter o mínimo de difIculdade, evitan-
do deparar com conflitos que exponham seus desejos
incoerentes, ambivalentes, excessivos ou discrepan-
tes. E neste ponto um parêntese: manter o mínimo de
movimento, paradoxalmente, requer muita atividade,
implica um poder em ação, o que signifIca que a ini-
bição não é sinônimo de fraqueza psíquica. O "eu
não consigo" pode ser uma tentativa de justamente
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exercer controle, deixando o outro na impotência.
Há indivíduos nos quais predomina a evítação de

um conflito, uma imobilidade por medo, inseguran-
ça, indicando uma inibição específIca,pontual. Nesses
casos, a inibição víril vem associada a uma imobilida-
de psíquica na infância. O psicanalista francês Didier
Dumas observa que o surgimento do desejo cria nesses
sujeitos um pânico muito particular. A simples idéia
de uma relação sexual os transtorna. Hesitam, andam
em círculos e são atravessados por uma imobilidade
que vem da infância, pois quando crianças foram des-
possuídos da possibilidade de brincar. A brincadeira é
"necessária ao desenvolvimento do corpo e do espírito.
Concorre ao controle de sua própria mobilidade e pre-
para para aquela que se usa no erotismo".

Em outros, a disfunção ocorre por uma constitui-
ção subjetiva que sugere uma inibição mais elementar,
generalizada, que remete à melancolia, a uma per-
turbação na própria constituição do desejo e em seus
desdobramentos, como a fantasia. Encontramos tal

FANTASIAS.como na gravura Sonho
molhado (anônimo, 1840), expressam
os meandrosdo desejoe podem indicar
perturbaçôes em sua constituição

situação em pacientes que chegam
a uma posição na qual o "não" ao
<?utro,à vida e ao desejo adquire
uma espécie de traço identitário.

Ambas as situações indicam
um problema na condição dese-
jante do sujeito; a diferença é que
em uma delas o desejo está blo-
queado, mas existe, enquanto na
outra a própria constituição do de-
s~o encontra-se perturbada, deno-
tando um estado no qual o sujeito
deseja não desejar - uma situação
mais complicada, portanto.

As discrepâncias, os conflitos,
as hesitações e a angústia, ineren-
tes à sexualidade humana, não
devem deixar o homem aprisiona-
do em categorias classifIcatórias.
A impotência faz parte do huma-
no. Experimentá-Ia é saber-se não
todo-potente, condição funda-
mental para usufruir o prazer da
potência expresso pelo desejo. Em
outras palavras, é preciso perder a
onipotência - fruto de um com-

plexo trabalho psíquico de travessia da condição de
menino para a masculina, na qual o sujeito se apro-
pria de sua virilidade. Algo tem de ser perdido para
o menino apropriar-se de sua masculinidade, que, na
verdade, é uma construção do sujeito, pois o destjo,
rebelde a toda organização e controle, só pode se ma-
nifestar pela falta, ou s~a, pela incompletude que nos
constitui e nos torna des~antes. nec

---
A AUTORA MARCIELA HENCKEL é psicóloga, psica-

nalista, mestre pela PUC-SP e doutoranda em psicologia
clínica no laboratório de Psicopatologia Fundamental da
mesma instituição, sob orientação do Prof, Dr-Manoel Tosta
Berlinck, com pesquisa apoiada pela Fapesp,
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Masculinidade em crise. Vários autores, Comissão de

Aperiódicos da Associação Psicanalítica de Porto Alegre, 2005.

Ejaculação precoce e disfunção erétil: uma

abordagem psicanalítica.C p, França,Casado Psicólogo, 2001.

Psicopatologia e disfunção erétil. M.V.Grassi. Escuta, 2004.
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Resultado: quando os homens
saudáveis viam um video ou uma
foto com conteúdo sexual, a cir-
culação sangüínea em uma parte
do lobo frontal imediatamente

acima do globo ocular diminuía
(ver quadro abaixo). Naqueles com
desejo sexual hipoativo, isso não
ocorreu. Portanto, a região em
questão, o giro reto, ao ser ati":
vada, poderia ter participação no
controle do desejo e da excitação.

Quando esses homens tinham
diante de si uma imagem erótica,
o giro reto esquerdo reduzia sua
atividade - uma "desinibição",
no sentido real da palavra. Se
essa região é lesada em conse-
qüência de um trauma cerebral,
o sujeito perde a contenção, a
vergonha ou o senso de moral,
buscando prazeres de forma ex-
cessiva - principalmente os de
caráter sexual. Se, por outro
lado, essa região é hiperativa, a
contenção se torna tão forte que
o apetite sexual desaparece.

Em outras quatro regiões, o
cérebro se comporta de maneira
oposta: ali, as tomograflas do gru-
po de controle saudável mostra-
ram maior atividade. Três dessas

regiões, as chamadas áreas pré-
motoras, como o giro do cíngu-
10,preparamos movimentos(ver
quadro no alto). A quarta região,
localizada no lobo parietal inferior
esquerdo, torna-se ativa quando a
pessoa imagina uma ação, sem co-
locá-Ia em prática, como em uma
fantasia sexual. De fato, os indivi-
duos com desejo sexual hipoativo
relataram que, durante a apresen-
tação dos estímulos eróticos, não
pensaram no próprio corpo ou em
atividades sexuais.

Com base nisso, detectamos
duas disfunções no cérebro que
aparentemente estão associadas
à falta de apetite sexual: de um
lado, contenção excessiva partin-

l
I

do do cérebro frontal inferior; de
outro, falta de imaginação eróti-
ca, perceptível pela reduzida ati-
vidade no lobo parietal inferior e
nas áreas pré-motoras.

No entanto, isso não signifIca
necessariamente que tais disfun-
ções' causaram a falta de apetite
sexual nem que o transtorno pos-
sa ser tratado apenas com me-
dicamentos; a psicoterapia está
igualmente associada a mudanças
no cérebro. Também na área da

sexualidade, corpo e psique de-
vem ser compreendidos como os
dois lados da mesma moeda. nec

OS AUTORES SERGE STOLÉRU é

psiquiatra e pesquisador do Instituto

Nacional de Saúde e Pesquisa Médica

(Inserm), em Paris, JÉRÔME REDOU-

TÉ é neurologista do Centro de Estudos

e Pesquisa Multimodal e Pluridisciplinar

(Cermep),em Lyon,França,-Tradução
de Renata Dias Mundt
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Brain processing of visual sexual
stimuli in men with hypoactive sexual

desire disorder. S,Stolérue colegas,

em PsychiatryResearch:Neuroimaging,
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OS ENCONTROS deflagram identificações femininas e masculinas; acima, Casal(s.d.J,de Ismael Nery (1900-1934)
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livre
A .

ranslto
A bissexualidadepsíquicaé inerentea todos
os indivíduos,basesobrea qual a criança

estabeleceráosjogos de identificação
com os adultos que dela cuidam, dando
conformidadeà futura identidade sexual

adame Bovary sou eu", afIrmou o
escritor francês Gustave Flaubert

(1821-1880) ao ser interrogado sobre
sua inspiração quanto à personagem de seu célebre
romance. Essa frase fICOUconhecida entre os estu-
diosos da literatura como uma das referências da
capacidade de identifIcação de um autor na constru-
ção de seus personagens. Madame Bovary, por sua
vez, tornou-se famosa por seus anseios de realização
sexual. Assunto tabu em 1857, ano do lançamento
do livro, a história dessa mulher adúltera provocou
escândalo na sociedade francesa da época, a ponto
de seu autor ser acusado judicialmente por ofensa à
moralidade vigente.

Tal fato é ilustrativo da capacidade de identifI-
cação de um homem com os desejos femininos,
inclusive no que diz respeito aos mais
secretos: os sonhos de realização
erótica. Será que a capacida- .
de psíquica de Flaubert, de "
um livre trânsito quanto \ .}
a suas identifIcações ~'\ ~
bissexuais, promoveu o
desabrochar de sua rea- ...

lização criativa?
Considerandoque nós

não somos seres assexua-

dos, tampouco aprisionados

=-

a um sexo biológico, resta compreender como cada
um compõe as identifIcações femininas e masculi-
nas, que constituem nossa bissexualidade psíquica,
e de que modo essa composição se apresenta, à ma-
neira de Flaubert, de forma criativa na vida e nas
realizações pessoais.

MARCASDA PAIXÃO .

A bissexualidade (biológica e não psíquica) inerente
a todos os humanos foi sugerida a Freud pelo mé-
dico alemão Wilhelm Fliess (1858-1928). Há vários
comentários esparsos ao longo da obra freudiana; no
entanto, o conceito permanece envolto em ambigüi-
dades até as últimas elaborações. Somente em seus
artigos do fmal da década de 30 Freud passa a de-

signar a bissexualidade como psicológica. Antes
disso, ao discutir as identifIcações com

os pais e o complexo de Édipo,
em O ego e o id (1923), ele

A BISSEXUALlDADE.
conceito que uniu Freud
e o médico Wilhelm Fliess,
foi também ponto de

ruptura da relação intelectual ~
e afetiva entre eles. Na foto, ~

Freudentre Joseph Breuer %
e Fliess (à direita!. em 1890 ~u
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A SEDUÇÃOMATERNAé constitutiva da sexualidade
humana; cabe à mãe demarcar no corpo do bebê as zonas
de prazer e desprazer enquanto dele cuida e o alimenta

menciona que as identifIcações bissexuais, devido ao
caráter triangular da situação edipiana (pai, mãe e fi-
lho ou fIlha), deixam marcas na constituição do eu.

As identificações são marcas de paixões. Marcas do
primeiro, intenso e primitivo amor pela mãe e pelo pai.
Um recém-nascido, para que se constitua como sujei-
to, tem de ser amado. Essa parece ser a melhor tradu-
ção do que tecnicamente, em psicanálise, é chamado
libidinização. O bebê precisa, nesse momento inicial
da vida, ser, nas palavras de Freud, "sua majestade o
bebê", para depois deixar de sê-Io. Quando tal investi-
mento - amoroso e narcísico dos pais - não acontece
ou é insufIciente, ou, no pólo oposto, é demasiado,
uma multiplicidade de problemas pode eclodir.

A sedução materna é constitutiva do humano
psicossexual; nascemos de mulheres, somos primei-
ramente fIlhos de nossa mãe. A publicidade costu-
ma explorar as intensas sensações evocadas pelas
cenas de prazer da mãe com o corpo de seu bebê:
mordidas, beijos, olho no olho, prazer do colo, ama-
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mentação ~tc. Entretanto, há dificuldade no mundo
adulto em reconhecer o caráter sensual dessa inten-

sa e necessária paixão primordial.
O que se denominou sedução materna está pre-

sente nos textos freudianos de várias maneiras: a

mãe como primeira sedutora, primeiro objeto sexual
e quem libidiniza o bebê, marcando no corpo dele
uma geografIa de prazer e desprazer por meio das zo-
nas erógenas, que são, segundo defmição da médica e
psicanalista francesa Françoise Dolto (1908-1988), os
lugares de presença e de troca agradável com a mãe.

Se a primeira relação de paixão do bebê é com a
mãe (ou quem ocupa essa posição), o pai está logo
ali como importante referência psíquica. Ainda que
ele não esteja presente concretamente, como no caso
de mães solteiras ou outros, é fundamental que a
função paterna esteja inscrita no psiquismo mater-
no. Tal função visa proteger e prover, mas também
limitar e promover a separação da simbiose - inicial
e necessária - entre a mãe e o recém-nascido.

A constelação edípica exige sempre um terceiro
elemento, que faz com que em alguns momentos seja-
mos incluídos e em outros excluídos da relação dual,
em um movimento dialético sem fim. Não é possível
ser tudo para alguém; somos sempre uma parte, mes-
mo que muito importante. Toda majestade perde um
dia seu trono, e isso é condição de humanidade.

DIFERENÇA DOS SEXOS
Apesar de a sedução materna ser necessária para
que se constitua um sujeito psicossexual, ela é trau-
mática, pois atualiza o confronto entre o recém-
nascido e o mundo adulto e deflagra a evidente
defasagem maturacional entre os protagonistas (o
bebê e o adulto).

A psicanalista neozelandesa radicada na Fran-
ça Joyce McDougall descreve três traumas universais,
equivalentes a feridas narcísicas da humanidade: a al-
teridade, contraponto da onipotência; a monossexuali-
dade, contraponto da bissexualidade;e a inevitabilidade
da morte, contraponto da imortalidade.Diz que nunca
resolvemos nenhum desses traumas e que nas profun-
dezas mentais do inconsciente continuamos sonhando
em sermos onipotentes, bissexuaise imortais.

Estamos, portanto, em uma constante e muitas

(0vezes dolorosa negociação com as diferenças: em 6 I

relação ao outro, entre os sexos e entre as gerações. I
A trama identifIcatória da feminilidade e da mas-
culinidade em um adulto é decorrente do infmdo

trabalho de elaboração de tais diferenças, ou seja,
do complexo de Édipo - desse barro de que somos



feitos, que nos constitui e que levamos vida afora.
A cada encontro criativo e transformador entre hu-
manos estabelece-se um trânsito fluido de identifi-

cações femininas e masculinas, que tem como norte
o reconhecimento das diferenças.

Nascemos precocemente em uma "situação edí-
pica", como afirma a psicanalista austriaca Melanie
Klein (1882-1960), e nunca deixamos de estar impli-
cados nesse território tão caracteristico do humano. A

capacidade psíquica de reconhecimento das diferenças
entre os sexos e entre as gerações é fruto de sofisticada
elaboração depressiva do complexo de Édipo.

As figuras parentais serão sempre os grandes car-
valhos de nosso jardim, referência identificatória pri-
mordial, tomemo-nos herdeiros ou não de nossos pais,
já que dessa partilha não é possível escapar, a exemplo
da cançãoComonossospais, de Belchior,consagrada
na voz de ElisRegina: "Hoje eu sei / Que quem me deu
a idéia / De uma nova consciência / Ejuventude / Tá
em casa / Guardado por Deus / Contando vil metal...
/ Minha dor é perceber / Que apesar de termos / Feito
tudo, tudo / Tudo o que fizemos / Nós ainda somos /
Os mesmos e vivemos / Como os nossos pais...':

1

DETALHEde Ojardim das delícias

(c. 1500). de H.Bosch.Asdiferenças
entre ossexoseas pessoasem geralnos
convocam o tempo todo à negociação

ANATOMIANÃOÉ DESTINO
A bissexualidade psíquica, com-
prêendida como identificação com
os aspectos masculinos e femini-
nos dos pais, é, portanto, indis-

sociável da constelação edípica e \
de suas múltiplas facetas homo e \
heterossexuais. Estas não se ex-

cluem' mas se alternam ao longo

@do desenvolvimento, promovendo 0
uma multiplicidade de identifica-
ções. As meninas oscilam entre "o
amor dirigido ao pai e a mãe tida
como rival" e vice-versa, o mesmo
ocorrendo com os meninos - além

do fato da importância do reco-
nhecimento da existência de um

casal parental, do qual a criança
está tanto incluída como excluída.

Estamos sempre diante de
uma composição única e intrin-
cada entre masculinidade e femi-

nilidade, obra singular da história individual e de
suas articulações inéditas e contínuas. No que diz
respeito a essa temática, Freud afirmou em 1925:
"Todos os indivíduos humanos, em resultado de sua
disposição bissexual e da herança cruzada, combi-
nam em si caracteristicas tanto masculinas quan-
to femininas, de maneira que a masculinidade e a
feminilidade puras permanecem sendo construções
teóricas de conteúdo incerto".

Desejamos ter tanto a potência feminina da mãe
como a potência masculina do pai, e essa composição
não reconhece, até certo ponto, limites anatômicos. Ou
seja, anatomia não é destino, mas, convenhamos, faz
história, pois a conformação corporal, especificamente
a dos órgãos sexuais, induz fantasias. A experiência
psíquica derivada de um corpo do sexo biológico fe-
minino ou masculino é diversa. A conformação dos
órgãos sexuais, assim como as representações mentais
a respeito deles, gera sensações diferentes.

Joyce McDougall também considera a influência
das representações inconscientes dos pais na constru-
ção da identidade sexual; para ela, a isso se soma o
discurso sociocultural, dos quais os pais são uma ema-
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nação. Em outras palavras, a maneira como as fIguras
parentais compõem, de modo plástico e único, as pró-
prias masculinidade e feminilidade, incluindo aspectos
conscientes e inconscientes, e como se inserem nas
referências culturais de seu tempo representa o terreno
em que a criança é gerada, o berço psíquico sobre o
qual o bebê se constituirá como sujeito sexual.

A trama identifIcatória - masculina ou feminina -
formada na vida adulta é uma construção psíquica tra-
balhosa e sofISticada,que demanda muitas etapas, um
longo percurso até se alcançar a capacidade de realiza-
ção sexual genital - que também pode ser vista como
metáfora para toda e qualquer realização criativa e

FASC'~G :x:" :e ~ :a ,..n"a
Ca 's:o, o ceJs ':~ê~: _JO:er lama a
formaca ce...sa:: ê~ê. ;e :..e'" a jovem
era bem :Jro ~a " ~m :e seaúzi-Ia.
Ari::"1a"'''aC "" 'e:'5C":ada nesta
te,a de '6' 3 ce ~ e-o: ~ :: ..De'lS

transformador.!.aü _DCg~da vida.
A proposÜc ~ das impor-

tantes conmõ;.;.:Ç'ÕeS~eoricas tra-
zidas por :\1cGo~a.: e~~tamente
a compreensão rle If..:.en processo
criativo depende da ~~egração de
fantasias bisse.xuG:s~fanris rela-

cionadas ao casa. pa.~~.
Os eleme~~os !!2SC1.llinose

femininos. qucu:do integrados
no psiquismo, geram atos criari'.os. seja::: eles in-
telectuais, científICos ou artísticos - ~s paneno-

genicamente criados com base :la pcs&b~dade de
identificação com a potência fe ;-:~.2 e a potência
masculina, de maneira interdepend~~e. não exis-
tem um sem o outro.

Em seu livro As múltiplas faces :!e Erus (1997),
a psicanalista afuma que -criar é declarar seu di-
reito à existência separada e à identidade indivi-
dual". Direito declarado graças a um .üngo e tra-
balhoso processo de fazermo-nos um a partir de
outros, principalmente mãe e pai.

Em um artigo com o sugestivo Oth:ü -.-\bissexua-

Termo do pesquisador Robert Stoller remonta à atitude dos pais para co,." 05 filhos
o psiquiatrae psicanalista americano Robert Stol-

ler,eminentepesquisadorda sexualidadehumana,de-
nominou "identidade de gêneronuclear" a convicção
de que a designaçãodo sexoda pessoafoi anatômica
e psicologicamenteapropriada.Éa partir dessenúcleo
que masculinidadee feminilidadesedesenvolvem.

Otermorefere-sea umadensamassadeconvicções
construídaa partirdaatitude dospaisna infância,prin-
cipalmentedasmães.Segundoo próprioStoller:"fv1as-
culinidadeoufeminilidadeéumaconvicção- maispre-
cisamente,umadensamassadeconvicções,umasoma
algébricade 'se','mas'e 'e' - nãoumfato incontroverso.
Além do fundamentobiológico,a pessoaobtém estas
convicçõesa partir dasatitudesdospais,especialmente
na infância,sendoestasatitudesmaisou menosseme-

lhantesàquelasmantidaspelasociedadecomoumtodo,
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filtradas pelaspersonalidadesidiossincrà~,casaos pais.
Portanto,tais convicçõesnãosãoverdadese:e"".as:elas
semodificamquandoassociedadesse ,.,oc ':;'C2~

Para ele, nas etapas iniciais do deser o'..,eoto
constitui-se uma identidade de gênero ,,~C ear - que
serviráde basepara a futura identidadeoe gênerodo
sujeito-, sendoelaresultantedeumase'1eoe fatores
conjuntos,entreeles:a "força" biológicaque seorigina
na vida fetal (genética, neurofisiológica,l'a designa-
çãodo sexono nascimentopelos méd~COSou pais; a
influênciadaatitude parentaI, especiaf"eri:edas ",ães,
sobreo sexodo bebêe a forma como e ,e respolldea
isso; fenômenos"biopsíquicos"(condiciona"1ento.im-
printing ou outrasformasdeaprendizagem);eo desen-
volvimentodo ego corporalpor meiode quantidadese
qualidadessensoriais,sobretudonosgenitais.
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o AMORDASALMAS(1900),de Jean Delville.A

elaboraçãoda própriabissexualidadepsíquicaé um processo
transformador, que redunda em capacidadecriativa

lidade psíquica: guerra e paz dos sexos", a psicanalis-
ta belga Jacqueline Godfrind comenta a importância
de o analista ter uma elaboração psíquica suficien-
temente lúcida com a própria bissexualidade. Isso
contribui para que ele possa acompanhar seus pa-
cientes na descoberta e integração das contradições
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internas, em proveito de uma afmnação da identida-
de sexual, dentro do pleno reconhecimento do outro
sexo. SignifIca alguém capaz de viver uma relação
sexual construtiva e harmoniosa. Entretanto, mesmo
em uma situação de paz e confIança, como a descrita,
resta o risco da guerra - nosso desejo infantil e narcí-
sico de ser homem e mulher, pai e mãe.

Estamos sempre em uma negociação que implica
constantes e contínu.os lutos com o infantil em nós.
A transformação emocional e a criatividade são fru-
tos dessa negociação.

Eis o que diz o psicanalista americano Thomas
Ogden sobre as identifICaçõesbissexuais: "Quando se
tem de fazer uma eleição entre a mãe e o pai (en-

@tre feminilidade e masculinidade), não se chega a ser ()\
nem masculino nem feminino, posto que na masculi-
nidade sã e na feminilidade sã cada uma depende da
outra e também é criada pela outra. Isso é parte do
resultado da insistência de Freud (1905, 1925, 1931)
na bissexualidade fundamental dos seres humanos".

Resta-nos apenas nascer psicossexualmente, em-
balados por um movimento que tenda ao favorável
(à paz, à confiança, à criatividade) no tocante às
identifIcações bissexuais do inconsciente parental
- berço psíquico que nos recepciona e no qual pre-
domina uma parceria produtiva entre as fIguras pa-
rentais. Contudo, isso não basta. Cabe aos fllhos ser
criativos, na medida do que é possível a cada um, ao
se tornarem herdeiros dessas identifIcações.

A criatividade, compreendida como capacidade
mental transformadora, possibilita um trânsito psí-
quico singular entre feminilidade e masculinidade.
Tal capacidade é conquistada na forma inusitada
e extraordinária de ser um sujeito sexuado, capaz
de realizações. Provavelmente, ao escrever Madame
Bovary, Flaubert mergulhou em suas identifIcações
femininas e dessa criativa imersão saiu integrado o
suficiente em sua bissexualidade psíquica para res-
ponder: "Madame Bovary sou eu". nec

A AUTORA MARINA RIBEIROé psicanalista,doutoran-
da em psicologia clínica pela Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo (PUC-SP),membro efetivo do Departamento de
Formaçãoem Psicanálisedo Instituto SedesSapientiae e au-
tora de Infertilidade e reprodução assistida: desejando filhos
na familia contemporânea (Casado Psicólogo,2004).
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As múltiplas faces de Eros: uma exploração psicoanalitica
da sexualidade humana.J. McDougall.MartinsFontes,2001.

Diferençassexuais. P.R.Ceccarelli(arg.).Escuta,1999.
Masculinidade e feminilidade: apresentação do gênero.
R.Stoller.ArtesMédicas,1993.
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A categorização da bissexualidade é bastante
controversa. tanto do ponto de vista da psicologia
e das teorias de gênero. como no senso comum.
sendo recorrentemente colocada em questão

a prática, o bissexual é
aquele ou aquela que se
relaciona com homens e

mulheres simultaneamente ou ao

longo de sua vida. Costuma não
ser muito bem-visto nem pelos he-
terossexuais, que ojulgam um ho-
mossexual "enrustido" e "mal-re-
solvido", nem pelos homossexuais,
que igualmente o consideram al-
guém que não assume plenamente
sua opção de objeto sexual.

Poucos bissexuais assumem
sua bissexualidade. Nos Estados

Unidos, país em que muitas pes-
soas se organízam em categorias

identítárias ou por afinidades,
grupos de bissexuais se encon-
tram para discutir seus problemas
e defender seus interesses. No

Brasil também existem organiza-
ções, mas são em menor número,
e a participação ainda é tímida.
Isso acontece talvez pela própria
dificuldade de uma pessoa bis-
sexual se aceitar como tal, poís,
afinal, o que é a bissexualidade
quando se manifesta no exercício
da sexualidade? Considerações
sobre a bissexualidade psíquica
já foram feitas há mais de cem
anos; na prática, porém, a situa-
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COMPOSIÇÃO SURREALlSTA
(1928), de Ismael Nery.Igual atração
por homens e mulheres põe em xeque
a visão corrente de categorias sexuais

ção parece ser mais complicada.
Vejamos a história de um ho-

mem que foi casado por oito anos,
teve filhos e se separou. Quando
começou a ter alguns pequenos
casos com outros homens, disse-
ram que tínha assumido a homos-
sexualidade. Mas, em seguida,
apaixonou-se por uma mulher e
viveu com ela durante seis meses.

Os amigos gays disseram que ele
tivera uma "recaída". Já para os
heterossexuais ele apenas tinha
vivido aventuras homossexuais

e agora estava "de volta ao bom
caminho". O romance acabou e

ele se apaixonou por um homem,
com quem namorou cerca de dois
anos. Vibraram os amigos gays.
Desconforto e decepção dos héte-
ros. Novo namoro, dessa vez por
um ano, com uma linda mulher.
Recaída ou "cura dos desvarios"?
E assim a história continuou.

Mágoas e espantos em ambos os
grupos persistiram. O indivíduo
em questão não coloca em discus-
são sua identidade como homem.

Suas fantasias sexuais se dirigem
a ambos os sexos, assim como
sua prática sexual e afetiva.

Para entender a situação, po-
demos levar em conta o que o pai
da psicanálise afirmou em 1930.
Para Freud, a disposição bissexual
dos seres humanos leva todo in-

divíduo a buscar satisfação tanto
dos des~os masculinos como dos
femininos. O mesmo objeto sexual,
porém, pode não satisfazer os dois
conjuntos de exigências, que aca-
bam por interferir um no outro, a
menos, disse Freud, "que possam
ser mantidos separados e cada im-
pulso orientado para um canal es-
pecífIco que lhe seja apropriado".



Estudo demonstra que a bissexualidade feminina é mais que uma fase passageira
Paraas mulheres,a bissexualidadenão é uma fase últimos 20 anos nas pesquisasacercadas orientações

intermediária entre a hétero e a homossexualidade, sexuais,a bissexualidadeé ainda uma área muito mal

como muitos acreditam.Pesquisadoresda Universida- investigada.Oestudofoi publicadonaediçãodejaneiro
de de Utah, EstadosUnidos,soba coordenaçãoda psi- de 2008 da revistaDeve/opmentalPsychology,da Asso-
cóloga LisaDiamond,acompanharampor dez anos79 ciaçãode Psicologiados.EstadosUnidos. {Daredação}
mulheresconsideradasnão-heteros-

sexuaise observaramque a grande
maioria das que iniciaram o estudo
como bissexuaismanteve o padrão
de atraçãosexual não-exclusivape-
los doissexos.Outro tabu derrubado

pelo estudo é o de que as mulheres
bissexuaisnão se interessamou são

incapazesde manter relações mo-
nogâmicas longas. Para Diamond,
apesardosavançossignificativosdos
- - --- ----

CENA LÉSBICAinaugural do cinema
no clássico alemão Caixa de Pandora

(1928) sugere bissexualidade feminina

ATOPERFORMATIVO
Atualmente contamos com algu-
mas teorias de gênero que trazem
uma nova luz para a compreensão
da bissexualidade. A fIlósofa ame-

ricana pós-estruturalista Judith
Butler, por exemplo, inclui no con-
ceito de gênero quatro elementos:
sexo anatômico, identidade de
gênero, des~o e prática sexual.
De modo geral, a sociedade exige
coerência entre eles, mas não é o
que acontece no caso da bissexu-
alidade. Ai, desejo e prática sexual
oscilam, escapam à inteligibilidade.
Butler traz em nosso socorro a idéia

de que gênero é um ato performa-
tivo, não uma identidade estável.
A realidade do gênero, para ela,
é criada mediante performances
sociais repetidas incansavelmente.
O que chamamos de "ser homem"
ou "ser mulher" são ilusões. O que
existe é um conjunto de atos que
criam para a sociedade e também
para cada indivíduo a idéia de que

há uma essência de homem e uma
de mulher, masculino e feminino.
Quando fazemos consideraçõesso-
bre a bissexualidade, normalmente
pensamos emtermos de uma essên-
cia de homem ou de mulher,da qual
cobramos certa prática sexual, mas
que, no caso do bissexual, foge a
nossa compreensão.

A partir da idéia de Butler, a
sexualidade passa a ser uma ma-
nifestação de um corpo erógeno,
dotado de pulsões sexuais orien-
tadas por fantasias que buscam a
satisfação. Não existiria uma es-
sência, um agente, uma unidade
por trás da sexualidade. Assim,
não haveria um bissexual, um
homossexual ou um heterosse-
xual. Se a bissexualidade existe,
é porque a sociedade cobra uma
identidade x ou y coerente com
o desejo e com a prática sexual.
A matriz heterossexual compul-
sória e o próprio binarismo, seja
de sexo, seja de gênero, que nela

---- - -

está pressuposto causam o estra-

nhamento em relação à bissexua- ?;')
lidade,ou melhor,causama pró- ~
pria categoria de bissexualidade
como forma de enquadrar o que
escapa à compreensão.

Um dado relevante: hoje en-
contramos cada vez mais jovens,
no inicio da adolescência, víven-
do experiências sexuais e afetivas
sem a preocupação de participar de
qualquer tipo de categoria sexual.
Essa nova postura parece inaugurar
uma velha, mas importante idéia: a
de que somos seres humanos. ~

A AUTORA PATRICIA PORCHAT é

psicanalista e doutora em psicologia
clínica pela Universidade de São Paulo
(USP)e autora de Freudeo testedereali-

dade (Casado Psicólogo/Fapesp,2005).
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Problemas de gênero.
J. Butler.CivilizaçãoBrasileira,2003.
Undoing gender.
J.Butler.Routledge,2004.
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Iguais

o AMORde Zéfiro por Jacinto em cálice
ático, de 480 a.c. Mito grego expõe
a aceitação das práticas homossexuais
na Antigüidade.Ao lado,Rapazes
marchando (1905), de LovisCorinth
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o olhar sobre a homossexualidade
modificou-se. indo da absoluta
normalidade na Antigüidade à
noção de degeneração no século
XIX.até sua retirada recente
do campo das doenças mentais;
apesardos avanços.gays e lésbicas
ainda lutamcontra a discriminação
e a favor do reconhecimento
de seus direitos legais

á alguns anos, durante uma aula numa
universidade de São Paulo, um professor
perguntou aos alunos do curso de psico-
logia: "Homossexuais têm cura?". Diante

do silêncio da platéia, respondeu à própria questão
com ar evasivo: "Depende...". "Depende?", pergun-
tou alguém, no fundo da sala. A indagação parecia
ser justamente a que o professor esperava para con-
tinuar. "Sim, depende da doença: se estiver resfria-
do, possivelmente estará bem após alguns dias; se
for vítima de linfoma em estado avançado, difIcil-
mente será curado." A questão simulada, bem como
a solução que o professor encontrou para conduzir
sua aula, talvez seja uma forma caricata de tratar
o tema. Ainda assim, chamou a atenção de futuros
psicólogos para uma questão bastante atual: a dis-
cussão sobre a natureza da homossexualidade.

Durante muito tempo tratado como crime ou pa-
tologia, "o amor que não ousa dizer seu nome", nas
palavras do jornalista, dramaturgo e escritor Nelson
Rodrigues (1912-1980),parece mais visível que nunca:
seja como tema de inúmeros fumes, peças de teatro e
até no horário nobre da programação de TV;seja nas
paradas de orgulho gay, nas casas noturnas, nos anún-
cios de produtos e serviços especialmente voltados
para esse público. Esse cenário, no entanto, é recente.

Em 1890, o Código Penal republicano brasilei-
ro previa a punição de práticas homossexuais en-
tre homens, porém as referências eram implícitas,
permitindo ampla interpretação. Os termos usados
eram genéricos, como "paixões lascivas", "atentado
ao pudor" e "libidinagem", mas sufIcientes para cri-
minalizar homens que mantivessem relacionamento
afetivo e sexual com outros.

A falta de clareza para abordar o assunto - até
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quando se tratava de reprimir a prática - expres-
sa as dificuldades sociais de aproximação do tema.
Cinqüenta anos depois, em 1940, durante o Estado
Novo, o jurista Alcântara Machado redigiu novo Có-
digo Penal e introduziu a proposta de, pela primeira
vez, criminalizar de maneira explícita homossexuais
do sexo masculino "quando causarem escândalo
público, impondo-se a ambos os participantes de-
tenções de até um ano". O texto do artigo 258 di-
zia: "Tratando-se de anormais por causa patológica
ou degenerativa, poderá o juiz, baseado em perícia
médica, substituir a pena por medida de segurança
adequada às circunstâncias". O artigo, entretanto,
foi retirado da redação fmal.

Em seu livro Frescos trópicos, James N. Green e
Roland Polito lembram que nos últimos 150 anos a
medicina já propôs "de tudo" para a "cura" dos ho-
mossexuais: confmamento, choques elétricos, altas
doses de medicação, psicoterapia, terapia de família
e até transplante de testículos.

Embora as maneiras de encarar e tratar a homos-
sexualidade tenham se transformado sensivelmente,
o assunto ainda é abordado com ressalvas - muitas

vezes dissimuladas - e, em muitos meios, persiste a
idéia de que há um distúrbio a ser sanado. Alguns
defensores de terapias que se propõem promover a
cura de homossexuais buscam respaldo na teoria de
Sigmund Freud (1856-1939), cujas palavras foram
muitas vezes interpretadas de maneira tendenciosa.
As formulações do autor passaram por diferentes
momentos e sofreram acréscimos significativos ao
longo de sua obra. Portanto, podem ser feitas dis-
tintas interpretações, dependendo do texto que for
tomado como referência. O mais adequado seria o
estudo do conjunto de seu trabalho.

FATORESINCONSCIENTES
Em texto de 1930, no qual discute o caso de uma
moça que se apaixona por uma jovem senhora da
sociedade, Freud considera que, quando uma mulher
escolhe outra como objeto de amor, revela uma fIXa-
ção infantil - não necessariamente decepção com o
pai. Fixações, entretanto, não são exclusividade dos
homossexuais - nem se podem procurar "culpados"
por elas. As diferentes preferências - e conseqüentes
escolhas ou até mesmo negações - revelam singula-
ridades de cada sujeito. Ao falar de escolha, porém, é
importante considerar que em qualquer situação há
(atores ínconscíentes que íntTuencíam fortemente a
preferência por determinada pessoa ou prática.

Segundo o criador da psicanálise, a bissexuali-
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PRÁTICASSODOMITAS eram condenadas pela
Inquisição. Acima, tela de Pedra Berruguete

representando um auto-de-fé espanhol (1490),
em que os "hereges" eram castigados em público

dade humana existe em estado latente em qualquer
pessoa desde a infância, o que não significa que na
idade adulta todos possam se interessar por pessoas
do mesmo sexo. Essa possibilidade, no entanto, é
inerente à condição humana. Quatro anos antes de
sua moI1'e,em uma carrtr de q de éIàdlde lQ.Y5e«-
dereçada a uma mãe cujo fIlho era gay, Freud escre-
ve: "A homossexualidade não é evidentemente uma



AS AMANTES (c.1864),de Simeon

Solomon,representaa homossexualidade
feminina na Grécia antiga nas
figuras das poetas gregas Safo e Erina
- ---

600milhões de pessoas, ou seja,
quatro vezes a população brasilei-
ra. No Brasil, a estimativa é de que
esse número chegue a 16 milhões,
quase a população da cidade de São
Paulo. Alguns estudiosos, porém,
estimam que, se houvesse uma ava-
liação específIca,se descobririaque
pessoas com tendências homosse-
xuais constituem entre 18% e 27%

~~ m.. ~..' ~ ' da população mundial, quase um

~ . .' .., .' . . . terçodoplaneta.
% r > '- _ - ~ - ..,I+-. fi A psiquiatra Carmita Abdo,

§ _ .. -,_ _ . _ coordenadora-geraldo Projetode/G)
Sexualidade (ProSex) do Hospital\..J

vantagem, mas nada há nela de que se deva ter ver- das Clínicas da Universidade de São Paulo, reconhe-
gonha, não é um vícío nem se pode qualifIcá-Ia como ce que pesquisadores ainda não têm uma resposta
doença. Nós a consideramos uma variação da função defmitiva e consensual sobre como a orientação
sexual provocada por uma suspensão do desenvolví- sexual se desenvolve. Muitos cientistas comparti-
mento sexual. Diversos indivíduos respeitáveis nos lham com ela a idéia de que a origem da orientação
tempos antigos e modernos foram homossexuais e sexual é, em geral, moldada nos primeiros anos de
dentre eles encontramos alguns dos maiores de nós. vida, por complexas interações de fatores biológi-
(u.) É uma grande iqjustiça perseguir homossexuais cos, psicológicos e sociais. O que se pode afIrmar,
como criminosos, além de ser uma crueldade". com certeza, até o momento, é que os determinan-

Para a psiquiatria, a homosse-
xualidade é caracterizada por fan-
tasias e forte atração emocional,
afetiva e/ou sexual por indivíduos
do mesmo gênero. A orientação
não é limitada a um tipo específIco
de pessoa. Há homossexuais, tanto
homens como mulheres,de diferen-
tes idades, classes sociais, culturas,
etnias, nacionalidades e religiões.
De acordo com a Organização
Mundial da Saúde {OMSj,homos-
sexuais e bissexuais compreendem
10% da população mundial, um
contingente de aproximadamente

OSBANHISTAS(c.1883),doamericano
ThomasEakins(1844-1916).

Oartistafoivítimadepreconceitodevido
ao realismodeseusnusmasculinos
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tes da sexualidade humana são complexos e diver-
samente influenciados. Para compreender a origem
da homossexualidade, é preciso que sejam levados
em conta as experiências infantis, o meio cultural
em que se vive e a predisposição biológica.

RESPEITOVERSUSACEITAÇÃO
A homofobia (intolerância à diversidade sexual) pa-
rece ter adquirido contornos mais tênues nos últimos
anos, o que não toma a discriminação menos dolo-
rosa para quem é vítima desse tipo de violência.

"Alémdos casos de agressão e discriminaçãosocial,
ainda temos dezenas de registros de meninos e adoles-
centes que sofreram todo tipo de violência fisica quan-
do seus pais descobriram sua orientação: humilhação,
insultos, espancamento e expulsão de casa", afIrma o
professor de antropologia da Universidade Federal da
Bahia LuizMort, fundador do Grupo Gay da Bahia.

Realizada com mais de 2 mil entrevistados em 140
municípios de 26 estados e no Distrito Federal, a Pes-
quisa Nacional de Cidadania e Sexualidade revelou,
no segundo semestre de 2006, que 92% "respeitam o
direito de qualquer pessoa ser homossexual". O estu-
do foi feito pelo Instituto Brasileiro de Pesquisa Social
(ffiPS)por solicitação do Grupo Arco-Íris de Conscien-
tização Homossexual (GAI),do Rio de Janeiro.

Embora 85% tenham declarado acreditar que a
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sÃOSEBASTIÃO(1577-1578), por EIGreco.Osanto

mártir, que padeceu nas mãos dos romanos ao
assumir sua identidade cristã, tornou-se um ícone

gay em função de sua história e das representações
andrógenas de sua figura no Renascimento



UM MARCO.Batida policial no Stonewall
Inn, bar gay de Nova York, em

1969, deflagrou protestos de seus
freqüentadores. A rebelião

é símbolo da luta dos homossexuais

contra a discriminação e a favor de
direitos iguais. Na página ao lado, Dois

amigos, de Jacopo Pontormo (séc.XVI)

convivência com gays e lésbicas em escolas, no tra-
balho ou no ambiente familiar não traz problemas
de relacionamento, a aparente tolerância à diver-
sidade revelada pelos números se toma mais frá-
gil quando o assunto é união civil entre pessoas do
mesmo sexo: 30% afIrmaram ser favoráveis; 30%,
contra; e 37%, indiferentes. Em relação à adoção de
crianças por duas pessoas do mesmo sexo, as obje-
ções são ainda mais fortes: 52% são contrários.

Segundo os dados obtidos pelo IBPS, 56% dis-
seram que apoiariam a decisão de um familiar de
relacionar-se sexualmente com alguém do mesmo
sexo. Apenas 2% declararam que afastariam esse
parente de seu convivio e 37%, que respeitariam,
mas não aceitariam a orientação.

Controvérsias há até mesmo quanto às expressões

usadas para designar o interesse afetivo e sexual por
pessoas do mesmo sexo. O termo "homossexualis-
mo" era utilizadoaté 1985pela Classificaçãointer-
nacional de doenças (CID),publicação da OMS, na
qual aparecia na categoria de distúrbio mental (ver
quadro acima). Embora do ponto de vista gramatical
o SUfIXO"ismo" não designe, necessariamente, do-
enças (haja vista palavras como "cubismo" e "arvo-
rismo"), militantes de grupos gays acreditam que o
vocábulo "homossexualismo" traz consigo um ranço
cultural pejorativo. Foi adotada, assim, a nomencla-
tura "homossexualidade" como menos discrimina-

tória. Atualmente, alguns juristas e pesquisadores
sugerem a alteração do termo para "relações homo-
eróticas" ou "relações homoafetivas".

De acordo com a advogada especializadaem direito
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Depois de ser encoberto por séculos, o homoerotismo feminino
ganha visibilidade por meio de bandeiras políticas

No Brasil colonial,a vimentosde afirmaçãode identi-
homossexualidademasculi-'" dades,comoo feminismoe o mo-
na era punidacom a morte vimentonegro.Em28 dejunhode
na fogueiraou prisão.Já as ~ 1969,houveemNovaYorka rebe-~
relaçõeshomoeróticasfemi-, ,~ liãodeStonewall,consideradaum
ninas contavam com certa r gmarco na adoção de um modelo
tolerância. No século XIX, " ~ de "identidade gay", que provocou

até as famílias mais con- § uma polêmicaperpetuada ainda
servadorasaceitavamesses õ hoje.Aquestãoéque,quandouma
relacionamentos, conside- g pessoaseassumehomossexual,as-
rando-oscompatíveiscom ! sumetambémumacategorização.
o casamento.Alémde esse ; Estudiososdasquestõesde gênero
tipo de relação ser envolto ::; e sexualidade, como o psicanalista
emumaaurademistério,os ~ Jurandir FreireCosta,consideram
homens não precisavamse SAFO(630-560a,C),da Ilhade Lesbos, que aceitar uma "identidadeho-
preocuparcoma geraçãode em afrescode Pompéia,Suas poesiaspara mossexual"seriaapoiara idéiade
filhos bastardos, que com- mulheresderam origemao termo "lésbica" queexistemdiferençasfundamen-
prometeriamsuas linhagens. tais que fariam de pessoascom

Há váriasreferênciassobre a prática homossexual determinadascaracterísticasdesejantesseresde alguma
entre homensdesde a Antigüidade.Mas e as mulhe- forma"apartadosdo restodosmortais':
res?Se emAtenaselaseramconfinadase tinhamseus "Nomearé perigoso,mas, se não nos nomearmos,
desejos negados,na Gréciaoriental podiamviversua os outros o farão", afirma o sociólogoDenilsonLopes,
sexualidadelivremente.Em Espartae outras cidades, em O homem que amava rapazes e outros ensaios.
na mesmaépoca, treinavampara lutas armadas e vi- Apesarde haver o riscode essa posiçãorepresentara
viam separadas dos homens. A heterossexual idade era aceitação de uma divisão binária - homossexuais ver-
obrigação gerida pelo Estado, para fins reprodutivos. sus heterossexuais -, isso se justifica, pois não se pode

Historicamente, porém, só chegaram aos dias atu- lutar por direitos civis dos homossexuais se eles não
ais registros sobre as mulheres de Atenas e foram essas existirem. E o que não é nomeado não existe.
informações que constituíram nosso imaginário. Hoje, O fato é que, acompanhando essa nova identidade
o discurso lésbico se encontra atrelado ao feminista, o em fase de formação, surge um mercado homossexual

que é fácil de compreender. Segundo Denise Portinari, e sua exploração comercial contribui para a modelagem
autora de Odiscurso da homossexualidade feminina, "o de determinados padrões. O estilo light lesbian chic ou
silêncio do lesbianismo faz parte de um silêncio maior lipstick lesbians (lésbicas de batom) é um exemplo dis-
que recobre o universo feminino como um todo': Por so. A denominação surgiu no começo da década de 90,
séculos, a libido feminina foi totalmente ignorada. difundida pela mídia nova-iorquina, com a intenção de

Teorias "científicas" sobre sexo começaram a ser tornar mulheres homossexuais mais "palatáveis" para a
formuladas no século XVIIIe proliferaram cem anos sociedade heteropatriarcal. Contudo, qualquer padrão
depois, no intuito de regulamentar práticas. Nessa épo- apresentado será extremamente castrador e repressivo,
ca, era vetado à mulher o acesso ao espaço público. A na medida em que todos precisam se adaptar a ele.
ela era destinada a casa, e a maternidade deveria lhe Se, por um lado, o estereótipo da lésbica masculiniza-

bastar. Nessa época, surgiram teses como a "ovologia", da, a butch, é mais compreensível,pois é uma figura que
em pleno desenvolvimento entre 1840 e 1860. Segundo não fere "os principios heterossexuais de convivência",
essa hipótese, o prazer feminino não é necessário à fe- aceita-se melhor - ainda que de forma pejorativa - a mu-
cundação. Aceitar as relações lésbicas seria corroborar Iher "quase homem", aquela que, independentemente dos
a idéia de uma possível libido feminina, o que desesta- estereótipos, tem relações homoafetivas com mulheres.
bílizaríaa ordem"natural"da heterossexualidaderegí- Poroutro lado,é a lesbianchica femmeque o mer-
da pelo homem e instauraria o caos social. cado homossexual tenta impingir, presumindo que seja

Na segunda metade do século XX,surgiram os mo- o modelo mais aceito socialmente. Independentemente
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da questão,qual seriao "modelomaisaceito" nesteiní-
cio deséculoXXI?Vemospolíticasde inclusãoemvários
espaçossociais,de escolasa shoppings.

Homossexuaisvêmganhandoterrenona legislação
brasileira.Batalhasdegrandeimportânciatêm sidoga-
nhas,emboraaindadeparemoscomum alarmantequa-
dro deviolênciacontra homossexuais.Hojeasmulheres
homossexuaiscontamcomo DiadoOrgulhoGay,Lésbi-
co, BissexualeTransexual(GLBT)eo DiadaVisibilidade
Lésbica,amboscomemoradospor todo o Brasil.Grande
avançoparaas lésbicasbrasileiras,quepor váriossécu-
losforamcondenadasaousodeuma"burka"queastor-
navainvisíveis,castradasemseusdesejos,e Ihesretirava
o direito devivenciarrelaçõeshomoafetivas.

LÚCIA FACCOé escritora,mestreemliteraturabrasileira
edoutoraemliteraturacomparadapelaUniversidadedoEs-
tadodoRiodeJaneiro(UERJ)eautoradeAsheroínassaem
doarmário:literaturalésbícacontemporânea(EdiçõesGLS,
2003)e Guardiãsdamagia(Malagueta,2008).

RELAÇÕES LÉSBICAS explicitam a libido feminina,
que foi descartada por séculos sob a alegação de que
o prazer da mulher não importa à fecundação

....-
'--'----

...,

da família Silvia Mendonça do Amaral, autora do Ma-
nual prático dos direitos homossexuais e transexuais,
lançado em 2003, três questões afetam os homossexu-
ais de forma mais incisiva: discriminação, partilha de
bens no caso de rompimento de relação e casos de su-
cessão.Posturas mais liberais são raras nos tribunais e,
justamente por isso, tomam-se notícias nos meios de
comunicação. "Nos últimos anos, as decisões de van-
guarda tomadas pel9s desembargadores do Tribunal
de Justiça do Rio Grande do Sul têm se destacado e
influenciado outros profIssionais", acredita a advoga-
da. "Apenas direitos 'secundários' são reconhecidos e
regulamentados; não existem, por exemplo, leis admi-
tindo união estável de homossexuais, direito a herança
e partilha de bens." Para ela, se traçarmos um paralelo
com a legislação de outros países, verifIcaremos que
o Brasil está ao lado das nações que adotam postura
intermediária, com tendências liberais em relação à
concessão de direitos dos homo e transexuais.

Países como Dinamarca, Noruega e Suécia regu-
lamentam a união entre homossexuais. Groenlân-
dia, Hungria, Islândia, Bélgica e Espanha reconhe-
cem a união civil. Canadá, França, Uruguai, Bue-
nos Aires, capital da Argentina, e 26 cidades dos
Estados Unidos prevêem o contrato de união civil.
Noruega, Alemanha, Áustria, Holanda, entre ou-
tros, concedem asilo político por motivos de injus-
tiças sofridas em decorrência da orientação sexual.
No Brasil, o Supremo Tribunal Federal está prestes
a julgar o reconhecimento civil de uniões estáveis
entre casais de gays e lésbicas, ação proposta pelo
governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que
recebeu parecer favorável da Advocacia-Geral da
União (ACU), em junho deste ano, 2008. Desde
1991, a Anistia Internacional considera a discrimi-
nação ou qualquer ato de violência contra homos-
sexuais violação dos direitos humanos. nec
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nalistae editorada revistaMenteEtCérebro.
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Marginalizados, homo-orientados foram alijados do espaço público
Historicamente, em geral, homens e mulheres com em sua maioria homossexuais, enfrentaram a polícia duran-

anseios homoeróticos viveram em segredo, o que Ihes le- te dois dias evitando o fechamento do local. Em homenagem

gava a sensação de serem únicos e viverem o fardo de um ao fato, instituiu-se 28 de junho como Dia do Orgulho Gay, o

desejo secreto sem ter com quem compartilhar temores qual passou a ser comemorado com uma parada em 1970.

e sofrimentos. Alijadas do espaço público, sexualidades A partir ge então, esses bairros floresceram durante as

marginalizadas foram se restringindo a locais de encontros décadas seguintes na América do Norte e na Europa, mas na

e espaços reduzidos das grandes cidades, restando pouca maior parte do mundo jamais se constituíram. Tal restrição

ou nenhuma opção para a maioria dos homo-orientados espacial incentivou o cruísíng, a paquera gay itinerante, sem

que viviam (e vivem) em cidades médias, pequenas, na compromisso, resultado do caráter "sem lugar" da homosse-

zona rural ou mesmo na periferia das metrópoles. xualidade em sociedades conservadoras como a brasileira.

A despeito das polêmicas e imprecisões, esses terri- Nos anos 90, de acordo com os antropólogos Júlio Assis

tórios foram chamados, inicialmente, de guetos e, após a Simões e Isadora Lins França, ao mesmo tempo que os bair-

rebelião de Stonewall, em 1969, de bairros gays. Tal evento ros gays começaram a decair nos países centrais, no Brasil,

se deu em Nova York, quando os clientes do bar Stonewall, o "gueto" - ou "meio" - começou a dar lugar a um circuito

comercial complexo e geograficamente

amplo. Paralelamente, a partir de 1997,

a internet comercial iniciou o processo

de expansão no Brasil, transferindo, am-

pliando e até mesmo recriando o espa-

ço para a socialização de sexualidades

dissidentes. A rede expandiu códigos do

universo lésbico e gay metropolitano

(sobretudo de São Paulo e do Rio de Ja-

neiro) para o resto do país e o inseriu no
circuito internacional.

-

o termo "meio" evoca boates, bares ou ainda

as mais estigmatizadassaunasou regiõesde pros-
tituição. Curiosamente,na web, abundam propa-
gandas de locais dessetipo. Além disso, produtos e
profIssionais do sexo oferecemnelesseus serviços.
Nas salas dos chats voltadas para o público gay
masculino, por exemplo, há um número considerá-
vel de garotos de programa, massagistas, propostas
de apólice de seguro, planos de saúde, técnicos de
informática gays, serviços de estética, pessoas que
procuram usuários ou vendedores de drogas. Tudo
em meio a rapazes que buscam sexo imediato, na-
moro, "casamento", amizade, alguém com quem
conversar ou ir junto a alguma casanoturna. Não
resta dúvida: o "meio" pode permanecer estigma-
tizado, mas ele migrou para a web e tem nela sua
morada privilegiada em nossos dias.
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DE GUETOSa bairros gays, como
o Greenwich Village, de Nova York
(aolado).os espaçosalternativos de
socializaçãomigraram para a internet

o que estaria por trás da auto-apresentação recor-
rente como "fora do meio"?Aparentemente,a visão
dominante que associa qualquer espaço gay a lugar
"impuro", ponto de contato com fonnas de margina-
lidade social, sobretudo o poderoso mito socialmente
construído por décadas de que homossexualidade está
associada a desvio e criminalidade. Diante dessa ve-
lha imagem - cujo poder não arrefeceu -, a internet
emerge como local privilegiado, porque supostamente
"limpo" e possibilitador de uma seleção de contatos.
Utopia cibernética de um espaço em que a autonomia
do individuo se imporia às regras sociais e também
aos aspectos negativos da cultura sexual com que se
compartilham desejos,mas com a qual não se quer ver
associado, tampouco dividir qualquer ônus.

A webacenacoma possibilidadede vivenciarde-
sejos desvinculando-os de estigmas. Promessa fasci-



nante: inserir-se na rede pennitiria entrar "no meio"
como se estivesse fora dele. O acesso individual e se-

creto possibilitaria circular por espaços interditos no
cotidiano, conhecer pessoas, estabelecer contatos, tudo
aparentemente desvinculado de qualquer contradição
com a ordem social dominante. A possibilidade de es-
tabelecer contato sem exposição alçou a rede a um
papel central na vida de boa parte dessas pessoas, a
ponto de muitas delas nem conseguirem se imaginar
"desconectadas': A era da internet parece ter libertado
os homo-orientados da maioria das restrições do ar-
mário, porém um olhar mais atento aponta para o fato
de que a web não abriu a porta dele, e sim o ampliou.

VIDAS PARALELAS
Na busca de relações, a ilusão de autonomia indivi-
dual se mescla ao segredo compartilhado, confIgu-
rando uma annadilha da qual a maioria não é capaz
de escapar. Sem perceber, é nesse nexo (individualis-
mo e segredo) que se dá o contato na rede, criando
uma verdadeira vida paralela. Os duplos perfIs dos
sites de relacionamento e dos messengers revelam a
criação de uma existência paralela cuja centralidade
emocional parece competir (sem vencer) com a vida
"ofIcial" do cotidiano em que lutam para se inserir
como pessoas "nonnais", "discretas", heterossexuais.

Essas caracteristicas puderam ser verifIcadas em
etnografIa feita entre dezembro de 2007 e junho de
2008 em salas de bate-papo gay voltadas ao público
masculino de São Paulo. Durante a pesquisa, foram
entrevistados mais de cem usuários, com o objetivo de

PASTORESDE OVELHAS vivem história de amor em O

segredo de BrokebackMountain (2005), de Ang Lee,em

meio a temores e convenções sociais

I

OSCAR WILOE (1854-1900) foi condenado à

prisão por ter assumido o desejo homoerótico.
Nafoto, o escritor (aesq.)com Bosie, seu amante

compreender a fonnação de relações amorosas e se-
xuais na era da internet. De acordo com o estudo, a
grande maioria partilha a crença de que a internet lhes
dá autonomia quase irrestrita; não é mero acaso o ca-
ráter quase unilateral com que parte dos internautas
homens lida com platafonnas como bate-papo. De-
mandam descrições ponnenorizadas, mas se furtam
a fornecê-Ias, assim como exigem de seus parceiros
fotos ou câmera para conversar no messengersem ne-
cessariamente possuí-Ias ou disponibilizá-Ias. Isso re-
vela, talvez de fonna mais explícita - ainda que pouco
distinta da realidade do dia-a-dia -, como a internet
potencialíza a tendência a idealizar o parceiro sexual,
a relação amorosa e mesmo a própria inserção social,
alçando o usuário ao topo de uma hierarquia que, so-
bretudo na interação face a face, tende a ruir, cau-
sando frustração e queixas. A culpabilização do outro
pelo insucesso do encontro ou da relação mal encobre
a difIculdade em reconhecê-Io como interlocutor.

Na internet, homens costumam se apresentar
como mais jovens, altos, fortes ou másculos do que
provavelmente serão avaliados no contato face a
face. Também tendem a buscar no outro (e até exigir
dele) padrões corporais e culturais a que eles próprios
não atendem. Não se trata de fenômeno criado pela
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Marginalizados, homo-orientados foram alijados do espaço público
Historicamente,em geral,homense mulherescom emsuamaioriahomossexuais,enfrentarama policiaduran-

anseioshomoeróticosviveramemsegredo,o queIhesle- tedoisdiasevitandoofechamentodolocal.Emhomenagem
gavaasensaçãodeseremúnicoseviveremo fardodeum aofato,instituiu-se28dejunhocomoDiadoOrgulhoGay,o
desejosecretosemter comquemcompartilhartemores qualpassouasercomemoradocomumaparadaem 1970.
e sofrimentos.Alijadasdo espaçopúblico,sexualidades A partirde~ntão,essesbairrosfloresceramduranteas
marginalizadasforamserestringindoa locaisdeencontros décadasseguintesnaAméricadoNorteenaEuropa,masna
e espaçosreduzidosdasgrandescidades,restandopouca maiorpartedo mundojamaisseconstituíram.Talrestrição
ou nenhumaopçãoparaa maioriadoshomo-orientados espacialincentivouo cruising,a paqueragayitinerante,sem
que viviam (evivem)em cidadesmédias,pequenas,na compromisso,resultadodocaráter"semlugar"dahomosse-
zonaruralou mesmonaperiferiadasmetrópoles. xualidadeemsociedadesconservadorascomoa brasileira.

A despeitodaspolêmicase imprecisões,essesterri- Nosanos90,deacordocomosantropólogosJúlioAssis
tóriosforamchamados,inicialmente,deguetose,apósa Simõese IsadoraLinsFrança,aomesmotempoqueosbair-
rebeliãodeStonewall,em1969,debairrosgays.Talevento rosgayscomeçarama decairnospaísescentrais,no Brasil,
sedeuemNovaYork,quandoosclientesdobarStonewall, o "gueto"- ou"meio"- começouadar lugara umcircuito

comercialcomplexoe geograficamente
amplo.Paralelamente,a partir de 1997,
a internetcomercialiniciouo processo
deexpansãonoBrasil,transferindo,am-
pliandoe até mesmorecriandoo espa-
ço paraa socializaçãode sexualidades
dissidentes.A redeexpandiucódigosdo
universo lésbico e gay metropolitano
(sobretudodeSãoPauloedo RiodeJa-
neiro)parao restodopaíseo inseriuno
circuitointernacional.

o termo "meio" evoca boates, bares ou ainda
as mais estigmatizadas saunas ou regiões de pros-
tituição. Curiosamente, na web, abundam propa-
gandas de locais desse tipo. Além disso, produtos e
profIssionais do sexo oferecem neles seus serviços.
Nas salas dos chats voltadas para o público gay
masculino, por exemplo, há um número considerá-
vel de garotos de programa, massagistas, propostas
de apólice de seguro, planos de saúde, técnicos de
informática gays, serviços de estética, pessoas que
procuram usuários ou vendedores de drogas. Tudo
em meio a rapazes que buscam sexo imediato, na-
moro, "casamento", amizade, alguém com quem
conversar ou ir junto a alguma casa noturna. Não
resta dúvida: o "meio" pode permanecer estigma-
tizado, mas ele migrou para a web e tem nela sua
morada privilegiada em nossos dias.
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DEGUETOSa bairrosgays,como
o GreenwichVillage,de NovaYork
(aolado),osespaçosalternativosde
socializaçãomigraramparaa internet

O que estaria por trás da auto-apresentação recor-
rente como "fora do meio"? Aparentemente, a visão.
dominante que associa qualquer espaço gay a lugar
"impuro", ponto de contato com formas de margina-
lidade social, sobretudo o poderoso mito socialmente
construido por décadas de que homossexualidade está
associada a desvio e criminalidade. Diante dessa ve-

lha imagem - cujo poder não arrefeceu -, a internet
emerge como local privilegiado, porque supostamente
"limpo" e possibilitador de uma seleção de contatos.
Utopia cibernética de um espaço em que a autonomia
do indivíduo se imporia às regras sociais e também
aos aspectos negativos da cultura sexual com que se
compartilham desejos, mas com a qual não se quer ver
associado, tampouco dividir qualquer ônus.

A web acena com a possibilidade de vivenciar de-
sejos desvinculando-os de estigmas. Promessa fasci-



/

rede, pois algo similar foi identifIcado pela antropó-
loga Mirian Goldenberg em seu estudo sobre gênero e
sexualidade entre jovens cariocas, de 2004. Sua pes-
quisa foi feita mediante a distribuição de centenas de
questionários, para preenchimento individual e sob
sigilo. Pedia-se aos jovens que defmissem a si mes-
mos e o parceiro ideal. A análise fmal mostrou ampla
tendência à auto-idealização e à construção de uma
imagem do parceiro segundo os mais convencionais
valores hegemônicos. Ao contrário do que poderia
parecer à primeira vista, quando estão sozinhas (seja
ao responder ao questionário, seja ao acessar a web),
as pessoas tendem a reiterar valores e imagens hege-
mônicos em vez de se libertar deles.

Não por acaso, quando decidem encontrar alguém
pessoalmente, deparam com a chamada "desilusão': O
difícil - desejado, mas temido - encontro real é marca-
do por um processo avaliativo de cada uma das partes.
Não é raro que o primeiro encontro face a face consis-
ta em uma avaliação de quanto o parceiro é másculo,
ou seja, "passa por hétero': A avaliação da discrição do
outro apenas aparentemente se funda na "masculini-
dade", pois envolve também sinais de origens socioe-
conômica, étnico-racial e cultural. Um rapaz que seria
avaliado como "discreto", isto é, "macho", por outro
de classe média alta poderia ser considerado "suspei-
to", de acordo com padrões de um brow ou mano. A
"masculinidade" é, portanto, negociada e imaginada
de formas diferentes segundo origens e contextos. De
qualquer maneira, vigora entre esses homens uma ho-
mofobia explícita, a qual se mescla a outros precon-

CHINESES lançaram, em 2007, programa na internet
sobre gays, algo inédito na China, que, até 2001,
via o homoerotismo como doença mental. Na foto
(no a/to, ao lado). o apresentador Didier Zheng e a
artista lésbica Qiao Qiao, que "saiu do armário" ante
as câmeras. Acima, Irmãos (1997). de Liu Xiaodong

A intemet coloca sexo em palavras e toma-se novo meio de expressão sexual
A necessidade de encontrar alguém para falar de

seu desejo- seja paracriar uma relaçãoamorosaou
fazer amigos, seja simplesmente para compartilhar do-
res - converte a internet no mais novo meio de con-

trole da sexualidade. Ao colocar o sexo em palavras, a

rede se distancia das "regras" que marcavam o antigo

"meio", ou seja, o silêncio sobre o que se fazia. Mas que

não se imagine tratar-se de um avanço, pois a web, ao

trazer o sexo ao discurso, faz também com que os in-

ternautas ampliem o papel da sexualidade em sua vida

e na própria forma como se compreendem.
O filósofo e historiador francês Michel Foucault

(1926-1984) explorou em detalhes o fenômeno his-

tórico que trouxe a sexualidade ao discurso desde a

técnica cristã da confissão até a psicanálise no pri-
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meiro volume de sua História da sexualidade. Segundo ele,

o dispositivo histórico da sexualidade se caracteriza pela

inserção do sexo em formas de regulação baseadasem uma
rede de discursos. No presente, não seria exagero afirmar

que a internet é um dos meios sociais de controle sexual.

Entrar na web para falar sobre o próprio desejo cons-

titui um exercício subjetivo que pode reforçar a impres-

são de que tudo não passa de "sexualidade", pensamento
reconfortante para homens que são incentivados desde a

infãncia a separar amor de sexo. O reconforto dessa divi-

são estaria na aceitação da ordenação de sua vida amorosa

como aceitável se construida como heterossexual (e quiçá

reprodutivaJ no espaço pÚblico da vida familiar e do traba-

lho e como homo-orientada apenas em segredo, desvincu-

lada de afetividade ou compromisso duradouro.



ceitos que dirigem aos outros (e raramente notam que
também afetam a si próprios).

É a partir do encontro que se vêem diante de algo
que dificilmente são capazes de defmir em palavras
que não s~am as de expressão de insatisfação: a
suspensão da autonomia individual imaginada, que
passa a ser "negociada", e o retomo do risco que a in-
ternet parecia suspender, o de ser "descoberto': Pior, o
encontro, para ser bem-sucedido, exige a constituição
de certo compartilhamento desse risco, uma vez que a
relação iniciada com o contato pela internet cria uma
nova situação: um armário para dois. O caráter se-
creto do contato on-line passa da vivência individual
para a compartilhada no espaço público. Ao temor
da exposição a conhecidos se soma a dependência

do outro para a manutenção de seu segredo. Trata-se
de uma particularidade dificil e dolorosa das relações
entre homens, a qual complica o envolvimento, pois
aquele que se deseja (ou ama) também é aquele que se
teme (por conhecer seu segredo).

Vários usuários relataram temer que a simples
exposição no espaço público por si só possa "de-
nunciar" a homoafetividade do casal, o que corro-
bora o fato de que a maioria dos dilemas em que se
inserem as relações forjadas na web costuma emer-
gir na transposição do contato do on-line para o
off-line. É no cotidiano que temem a sobreposição
de sua vida afetiva sobre a fachada social duramen-

te construí da, na qual se imaginam ao abrigo do
preconceito e da vergonha.

HETEROSSEXUALlDADECOMPULSÓRIA

@Grande parte dos relatos de insucessos amorosos de O-meus entrevistados tem como clímax o momento em

que eles ou seus parceiros encararam tal dilema. Na
maioria dos casos, a escolha é o armário. O retomo
à internet em busca de outra tentativa não modifIca
esse script que parece se repetir ao infinito. Continuam
a coordenar duas vidas paralelas e é nesse limbo do
armário que vivem. Acreditam não estar nas margens
que associam ao "meio", mas não deixam de se quei-
xar de uma situação que descrevem como "cordabam-
ba" ou termos do gênero. O que relatam na web são
existências comprimidas entre a marginalidade que
recusam e a impossibilidade de aceitação social plena.

Assim, adentram a rede e, em segredo, circulam
por diversas plataformas que associam na constituição
de uma verdadeira vida paralela. Na web, procuram
um "território limpo" ou "masculino", em oposição
ao "meio gay", que imaginam como "território impu-
ro" associado ao "afeminamento" e à marginalidade.
Nesse espaço de socialização homoerótica, o culto da
masculinidade hegemônica nada difere da criação so-
cial de uma forma de desejo por ela. O des~o que os
guia está na masculinidade-padrão COrporifIcadana
imagem de um homem plenamente ajustado à ordem
heteronormativa. Curioso paradoxo em que o desejo
é homoerótico, mas se dirige ao homem "heterosse-
xual", ou seja, aos valores e práticas historicamente
construídos como típicos daquele que mantém a do-
minação masculina (misoginia)e a recusa das relações
amorosas ou sexuais entre homens (homofobia).

Os usuários da internet que buscam contato com
pessoas do mesmo sexo conhecem opoder de seu dese-
jo, daí temerem em si próprios - e no possível parceiro
- tudo que possa denunciar um erotísmo que afron-
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A SAíDAdo armárionãoéapenasum ato de
coragemindividual;antesdisso,dependedocontexto
sociale histórico em relaçãoàssexualidades

taria a crença na heterossexualidade como a própria
ordem natural do sexo. Por mais paradoxal que pare-
ça, podemos chamar esses usuários de homofóbicos,
pois são marcados pelo medo de serem descobertos,
de tomarem-se vítimas de seu desejo, de serem traídos
por aqueles que amam. O cerne desses medos é de que
a atração por pessoas do mesmo sexo os leve necessa-
riamente a confrontar a ordem social, perdendo o pri-
vilégio do gênero masculino, o que, de certa maneira,
os exporia a serem humilhados e (mal)tratados como
mulheres. É esse temor que os guia na busca de um
ideal de parceiro amoroso (heterossexual) que se con-
trapõe às reais possibilidades que talvez os retirassem
da recorrente queixa de solidão.

Todosos homens com quem teclei que se afmnavam
bissexuais ou tinham relacionamentos com mulheres

expressaram vivência de "solidão" similar à dos que se
auto-identificavam como gays. A aparência heterosse-
xual em sua vida cotidiana não os protege da sensação
de "estranhamento", tampouco os liberta dos mesmos
temores de outros homens que se relacionam apenas
com pessoas do mesmo sexo. Isso permite ir além das
elusivas identidades sexuais e inferir - diante da he-

terossexualidade compulsória que ainda fundamenta
nossa vida social - que desejos ou práticas homoeró-
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ticos sempre geram "mal-estar" e relativo sofrimento.
Trata-se de dores socialmenteengendradas, as quais, às
vezes,geram históriasde depressãoque podem levar,de
forma esquemática, os das classes média e alta para a
"terapia" (psicanalítica)e o uso de antidepressivose os
das classespopulares para conversões religiosas.

Os relatos colhidos na pesquisa apontam o fardo de
viver em segredo como o que compele esses homens
ao emprego das plataformas de internet. O acesso in-
dividualizado e secreto tende a levá-los a criar uma

verdadeira vida paralela, na qual encontram amigos e
ocasionalmente têm experiências sexuais prazerosas,
porém raras histórias de amor bem-sucedidas.

A pesquisa aponta a manutenção do armário, mas
também a recorrente reclamação de que ele causa soli-
dão e infelicidade.Nessasqueixas, emerge certo incon-
formismo em relação à heterossexualidadecompulsória
e a possibilidade de criação de subjetividades que ve-
nham a resistir a ela. Possibilidade a ser avaliada no

futuro,já que hoje só se pode afirmar que a rede inten-
sificou o cruising (pegação ou prática sexual anônima
em locais públicos)e pouco contribuiu para auxiliar a
constituição de relaçõesamorosas mais satisfatórias.

A internet ampliou o armário duplamente: por ter
introduzido nele muitos indivíduos que jamais ex-
plicitariam desejos por pessoas do mesmo sexo, mas
que o fazem agora graças ao anonimato, e porque a
maioria das relações nela foljadas já floresce dentro
de um armário compartilhado. Em suma, a web não
resolveu nem extinguiu a principal fonte de preocu-
pação, sofrimento e solidão daqueles que compar-
tilham desejos homoeróticos: o segredo. O armário
continua a ser o mecanismo de controle de sua vida,
que te~tam preservar em um espaço intermediário e
comprimido entre a manutenção de uma fachada so-
cialmente aceita e uma existência paralela na qual
aceitamalocarseusdesejos,prazerese sonhos. ~
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A noção de gênero, hoje bastante difundida socialmente e que, à pri-
meira vista, se refere às diferenças entre homens e mulheres, sofreu uma
série de modifIcações ao longo do tempo, na esteira dos movimentos fe-
ministas da década de 70, no combate à discriminação e em prol da diver-
sidade sexual. Embora no senso comum possa ser confundido com sexo
no sentido biológico do termo, gênero' não se limita aos cromossomos
sexuais, podendo inclusive opor-se a eles, como no caso da intersexuali-
dade (muitas vezes denominada ambigüidade genital ou hemafroditismo,
termos que vêm caindo em desuso)e dos transexuais. Por sua complexida-
de e por ter a função sociopolítica de "signifIcar"subjetivamente papéis e
identidades, redundando em direitos e cidadania, o conceito dá margem a
muitas confusões e controvérsias - ainda mais quando associado a outros
igualmente complexos, como papel ou identidade sexuais.

A recente Teoria Queer, por exemplo, coloca em questão a própria
noção de identidade, afIrmando a variabilidade dos papéis sexuais, o
livre trânsito entre os gêneros. Culturalmente construídas a partir do
modelo heteronormativo do casal reprodutor, as identidades se fixaram
no binarismo (masculino/feminino), deixando de fora as outras sexua-
lidades existentes, as quais só podem se manifestar sob a forma da
transgressão. Trata-se de "formas híbridas e diferenciadas de identidade
que constroem a masculinidade em corpos femininos ou a feminilidade
em corpos masculinos", nas palavras do sociólogo Richard Miskolci, um
dos articulistas desta edição. Ele se refere especialmente aos travestis e
transexuais, que "modificam seus corpos criando neles gêneros distintos
dos esperados em corpos biologicamente masculinos ou femininos".

O ponto nodal do pensamento queer, entretanto, é a recusa de ca-
tegorias universais, o entendimento do gênero como algo da ordem
do imaginário, ato performático, mutante e variável. Em conseqüência,
entra em choque com movimentos como o LGBTT,que se apóiam jus-
tamente nas identidades sexuais (lésbicas, gays, bissexuais, travestis e
transexuais) para firmar posições e lutar por seus direitos.

À parte essa discordância, porém, todos estão de acordo quanto à
constante revisão crítica dos parâmetros de normalidade e desvio no
que se refere à sexualidade, dado que nela nada é natural. Ao contrário,
é um amálgama sempre único de aspectos biológicos, sociais e subjeti-
vos, submetido a saberes e discursos, na forma de dispositivos de con-
trole (como tão bem demonstrou o filósofo francês Michel Foucault:.
que se transformam ao longo do tempo e divergem entre as culturas.

Além desses aspectos ligados à identidade e gênero, os autores d~
terceira edição de Sexos discutem as relações nem sempre harmônicas
entre sexo e sociedade, que transparecem sob a forma do ocultamen;:~
ou do excesso, a diversidade sexual, o preconceito, os direitos seX"ua;s.
a homoparentalidade, as relações entre sujeito e corpo na contempora-
neidade, bem como a sexualidade depois dos 50 anos, tema cada ' ez
mais em pauta, em função dos avanços médicos e tecnológicos e d~
conceitos renovados de saúde e bem-estar.

Graziela Cos:~ P '=:~
Editora
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A maior conseqüência desse ostensivo aumento
foi a proposição do controle da natalidade, desde
a primeira metade do século XIX, sob o impacto
da enunciação do teórico inglês Thomas Malthus
(1766-1834) a respeito da relação entre o aumento
da população e os limites das possibilidades de ali-
mentação. Segundo ele, o crescimento populacional
se daria por progressão geométrica, ao passo que
o aumento das fontes de alimentos seguiria uma
progressão aritmética, o que resultaria na fome em
larga escala, sendo necessário instituir o controle
da natalidade e a redução da prole, para impedir o
advento de tal catástrofe social. Pode-se depreender
da reflexão malthusiana a enunciação de uma nova
imagem escatológica de fIm do mundo. Com isso,
os instrumentos anticoncepcionais começaram a se
disseminar no século XIX, não sem a oposição radi-
cal da Igreja Católica, como ocorre ainda hoje.

INTERDiÇÕESDOCRISTIANISMO
É preciso destacar que, anteriormente a essa rup-
tura histórica, o que caracterizava a imaginação
das sociedades ocidentais era o temor (e o terror)

de desaparecimento causado pelo alto nível de
mortalidade. Essa obsessão dominava a existência

de nossos antepassados. Para combater a situação,
era preciso incrementar a taxa de natalidade e as
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NATRADIÇÃOCRISTÃ.asensualidadefemininafoi posta
sobsuspeitaea luxúriatornadaum dossetepecadoscapitais.
Acima,A tentaçãodeSantoAntônio (1878),de FélicienRops

relações sexuais com fins reprodutivos. Por conta
disso, as regras que ordenavam as trocas sexuais
passaram a ser rigorosamente codifIcadas, com o
intuito de possibilitar a reprodução social e garan-
tir a manutenção da sociedade.

O cristianismo foi um acontecimento moral e po-
lítico decisivo nesse sentido, porque forjou regras es-
tritas para os intercâmbios sexuais, que marcaram de
maneira indelével a tradição ocidental. Em primeiro
lugar, pela interdição do prazer sexual como tal, na
medida em que este deveria estar a serviço da repro-
dução, como imperativo superior. Resultado, a luxú-
ria foi transformada em um dos sete pecados capitais,
as delícias da carne, colocadas sob suspeita, e a sen-
sualidade, inscrita no registro do pecaminoso.

As conse9.üências foram diversas. As mulheres
se tomaram objetos de controle sOGial,p~lo fato de'
seus corpos serem matrizes da reprodução sexual.'

NAGRÉCIAantiga, a iniciação sexualdos adolescentes,
ou efebos,era pública e incluía a relaçãocom os mestres,
como ilustra o desenho ao lado (séc.VI a.c.)



COMA IDADEMÉDIA,afigura
da mulherficouassociada

à feitiçaria,título daobrade
KonstantinSomov(1869-1939)

Com isso, a sensualidadefemini-l
na literalmente se demonizou e a

mulher se "inscreveu no registro
moral e pOTIticoda. periculosida-,
de! Não por acaso, sua figura foi
identificada, na Idade Média, com
a da feiticeira, sendo a feitiçaria
transformada em um crime seve-

ramente punido com a morte pela
Inquisição. Por serem considera-
das passíveis de possessão demo-
níaca e desafiantes de Deus, as
mulheres arderam nas fogueiras
punitivas da virtude. O fogo sen-
sual, enfIm, foi queimado em pra-
ça pública para que a exemplari-
dade do castigo pudesse inibir as

demais 'pecadoras em potencial.
Em paralelo, o casamento e

a monogamia foram instituídos
como formas decisivas para a
r~gulação social- da sensuali-
dade e a.inscrição desta no re-
gistro da "reprodução -sexual. A
moral do jamiliarismo se disse-=-
mi-tlou em .nossa tradÜfãosím --
bólica, de.mane.ira qu~ a família -
como ..i.nsti.tui~ãosoGialpassou -
a ocupar.posição e-stratégica na -
tragição oGidental.-

A homossexualidade - prática

sexual disseminada na tradição pagã e na cultura an- Tal paradigma moral e essa gramática civilizató-
tiga, como se sabe, principalmente no universo mas- ria regularam as relações entre sexo e sociedade a
culino - também se tomou objeto de interdição funda- partir do cristianismo, marcando nossa tradição até
mental. Se na Antigüidade as relações entre as fIguras o fmal do século XVIIIe o início do XIX, de maneira
do mestre e do discípulo eram permeadas pelo ero- indelével. A suspei'i'ão sobre a sensualidade, col-o-
tismo homossexual, articulando de modo decisivo os cada_sob o signo insofismável do pecado, buscava
registros do saber e da sensualidade, com a emergência' inscrever a experiência do prazer no campo ~
do cristianismo, a homossexualidade foi demonizada e ' da ,reprodução sexual, de forma que o casamem6' 1r
transfolJIlada em_prática antinatural. ,Eisso não ape-monogamia e a..família se desenvolveram ~ ~
nas porque contrariava as essências substanciais do .pilares institucionais modernos do Ocidente. ~~esse
que seriam ou deveriam ser as noções de masculino e ~ontexto, as figuras da. mulher e do ~QS~ a.
feminino, mas porque implicava uma profusão de sen- tomaram-se. objetos de vigilância e controle social
sualidade que se opunha decisivamente à reprodução ~stritos, dado que repn~s~ntava-mperigo social por
sexual e ao ideário monogâmico da família. ~x@rGitarem.as"delícias da carne':
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SEXO E SOCIEDADE

NORMALIZAÇÃODOESPAÇOSOCIAL
O advento. da madernidade na Ocidente imp.1icau
a medicalização da espaça sacial. O ideal anteriar
de salvação fai substituída pela da cura e da pra-
mação. da saúde, cama analisau a fIlósafa francês
Michel Faucault (1926-1984) em O nascimento da
clínica (1963). Nesse nava mundo., marcado. pela
morte de Deus, cama prapôs Friedrich Nietzsche
(1844-1900), não. existiria mais qualquer lei simbó-
lica absaluta que pudesse efetivamente canstranger
as ações humanas. Os hamens seriam destinadas
à transgressão, uma vez que não. haveria mais ne-
nhuma interdição. de farma absaluta. Fiadar Das-
taievski (1821-1881), leitar atenta de Nietzsche, di-
ria então. em seu romance Crime e castigo: "Se Deus
está marta, tudo. é permitida".

Em apasiçãa à queda decisiva da lei simbólica e à
inquietude disseminante pravacada pela transgres-
são.,entrou em cena a normalização da espaça sacial,
que teve na medicina seu aperadar estratégica nm-
damental. Cam.~rniffi,~fatpar. meia da medkalizaçãa
da espãça sacial que .faram elabaradas as canceitas
de normal, anormal e patológicQ~as quais passaram
a esquadFinhar a ~spaça-so~ial ~os compartamentas ...

da papúlação., agara rigarosamente classificadas em .
distintosregistros.

As práticas t6rapêutica ~ _preventivafaram, ,
e-ntãa,i-nsÜt'uíãas p'e1a_.discursa da _medicina para r

r~gJllar e~--GontFOlar--saGoiã1in6nte.ã_papulaçãa, nas '
dif~t:ntes e-eomplementares eampõs-da clínica e ..
da higien6. sacial] A palícia médica se canstituiu
cama prática e instituição., ao. lado. da palicia pro-
priamente dita, para realizar a vigilância astensiva
da papulaçãa cam a intuito. de cantrolar a peri-
culosidade sacial em estada nascente. As demais

ciências humanas, que se desenvalveram ao. langa
da século. XIX, tamaram par madela a paradigma
teórica e palítica da medicina, que se transfarmau
em referência antrapalógica par excelência.

Esse pracessa de medicalizaçãa da espaça sacial
fai cantemparânea à inversão. das taxas de natalida-
de e martalidade e a ela carrelata. O aumenta da pa-
pulaçãa fai a resultada mais evidente de tal fenôme-
no., canstituinda uma prablemática eminentemente
nava para a tradição. da Ocidente. Ctintralar-ativa,..
mente a.incrementa papúlaClanal se tamou uma -

AS RELAÇÕES entre sexo e sociedade se modificam ao longo das

épocas,definindo padrões de relacionamento e comportamentos,
como mostram essescasaisdos séculos XIX e XX

10 MENTE&CÉREBROIwww.mentecerebro.com.br



\/0 século XIX, o poder feminino ficou
reduzido ao espaço doméstico

SegundoFreud,no ensaio"Moral sexual'civiliza-
da' e doençanervosamoderna"(1908),as mulheres
pagaramum preçobemmaisalto do que os homens
naconstituiçãodacivilizaçãomoderna,emfunçãodos
sacrifícioseróticoseexistenciaisa queforamsubmeti-
das.Poressarazão,ahisteriaeadepressão(oumelan-
colia)tornaram-seasduasformaspsicopatológicasque
melhor representaramas perturbaçõespsíquicasdas
I"1ulheresrecenseadaspor Freudnostextossobrea se-
xualidadefeminina.Se,nahisteria,a figura da mulher
secontrapunhaativamentea
sua reduçãoà maternidade,
fia melancolia,a hemorragia ....
'ib"d"'1a ganl,ava destaque.
Se,épe., eja~co'ia,sejapela
~s.-~ ~ ~...~~'"'ã sernore

:.'$=-~: -= ~

questão axial damodemidade, até. mesmo porque o
desloeamel'l'tõdã jJopulação do campo para a c-idade
se.iniciou-no meS"droperíoâo, -enrrazão"do aumento
das trocas'"co-mercíaís e aã concentração das ativi-
daaes produtivas nas áreas urbanas, assim como da'
posterior -emergênc-ià da sociedade industrial Por-
tanto, a vigilância da população urbana pela polícia
e pela medicina visava não apenas controlar a peri-
culosidade social, mlls também as fontes de doença e
de situações de insalubridade.

Além disso, a gestão política da população se im-
punha de maneira imperativa porque a qualidade de
vida das pessoas passou a ser a maior fonte de ri-
queza das nações, ao lado da extensão de território e
dos recursos naturais, como comenta Foucault em A

vontade de saber (1976).
Quãiss&iam. 'os. .sig-

nos dessa-sl!J>osta~q~aIi"
dade ~dS~yi~a?A_saúde e
a ed1jÇflçg.p..diq'loptilação.
Foi-em. aecõrrenda. ãelas

que- 'à' .m~die'a1izaçãodo
espaço "SõciaJ..se efetivou,
assim--Goma:'-se instituiu

o lillSino obrig,atório, de
maneira ampla, g8ral e
irre..strita.Uma população '
bem-quaIíficada seria en-
me 3f]pda bem-educada e
sa ..t13:'I.~~.se,
~~.'e'~re
a~~,(G, come ~os

~ ~~.'e1S da :::Gdercl-

-::-'~5 a ~ ~.-=.

=:: ,,_:O"'~ X' ~-: :;;
~".sÇ~'ção oe ,G ~~
,,5se""'130aaê ~.s, c"ce
a ,uX':'ria poda se' c..ü .ra::<;
COrr'a garantia do CO"~""Oe
sanitáriodasdoençassex...al-
mentetransmissíveis,a cargo
da nova gestão médicado
espaçosocial.A obrigatorie-
dadedosexamesmédicosdas

prostitutasera condiçãoes-
sencial para o exercicioda
profissão.Assim,enquantoa figurada mulhereraca-
racterizadapelapassividadee pelomasoquismo,a do
homemdistinguia-sepelaatividadeepelosadismo.

Dequalquer maneira,o poderfeminino se rea-

lizaria deduasformas,na gestãodo espaçodom~s-
tico e nas relaçõesda família com as instituições
médicae escolar.Cabiaà mãe,então, relacionar-se
com tais instituições, tendo em vista a promoção
da saúdeeda educaçãodascrianças,namedidaem
que essesindicadoresseriam os signos insofismá-
veis da qualidadedevida da população.

ROTINAFEMININAeseparaçãodecômodosemCriança
emulheremuminterior(séc.XIX),dePaulMathey

ARTE ERÓTICA E CIÊNCIA SEXUAL
Se a partir dos séculos XVII e XVIII a famílía ex-
tensa foi sendo progressivamente desconstruída e
a família nuclear burguesa, engendrada, apenas na
virada do século XVIII para o XIX é que essa trans-
formação se realizou por completo. C.o_misso, o -nú-
cle'o:ofarpiliar"p'a'sstJua ser representado _por duas
geraçóes, ã dõ'Spais e a "dos"filhos, excluindo, assim,
os avós; "a-panmtela.e os agr~gados. Em paralelo, o
poder ãbsõljifo {ta figura paterna foi reduzido, sen-
do diviãiâ'b com a. fIgura materna. A mãe come-
çou a oGuparuma posição.privilegiada no espaço
privaã'o da família, "fIcando o pai circunscrito ao
eipàço público"!Nessa transmutação e redistribui-
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o PRosríBULOsetornou local legitimado socialmente

para os homens exercitarem os prazeres da carne;
acima, prostituta em bordei francês (C.1855)

ção de poderes, o pater potestas (poder paterno) ,
progrl'!ssivamente-se-d~sconstruiu~

Contudo, ~m tal ..processo, a fIgura da mulher"
fI(:ou reduzida à condição de .mãe. A sensualidade-
f~minina continuou a se inscr~v~r no registro da -
r@produção sexual, como Mlineado na tradição dó'"
cristianismo,.~ forjou-se, ~ntão, o mito do amor e
do in~tY!llimaternos. Houve, entretanto, a radica-
!ização dos -pressupostos CJ.:istãos:o poder social
conquistado pela mulher nesse contexto históri~
co te.v~ como contrapartida o sacrifício erótico da-
mulher (!verquadro na pág. 11).

Os pais tinham de se sacrificar em nome dos
fIlhos, dado que as crianças eram a representação
efetiva do futuro e da riqueza da nação. Tudo girava
em torno delas. Por isso mesmo, como afIrma Freud
em Introdução ao narcisismo (1914), a criança foi
erigida e ungida à condição da soberania, ocupando
enfIm o lugar de "sua majestade".

Nesse panorama, foram criados os exames pré-
nupciais, com o objetivo de detectar possíveis doen-
ças dos futuros cônjuges, diagnosticar e prevenir
anomalias. Tudo isso para que não se comprome-
tesse a saúde da futura prole. A obstetrícia e a gine"t.- ...
cologia, como novas especialidades médicas, foram
desenvolvidas para debelar possíveis enfermidadeS'
das -mulheres. Da mesma forma, a puericultura e .
a pediatria também surgiram para garantir a saú-:;;
de das. crianças ao longo da infância, de maneira a .,
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preservar a qualidade de vida da futura população..
Ao mesmo tempo, crianças e adolescentes co-

meçaram a ser rigorosamente acompanhados em
nome da dita qualidade de vida. Se no registro
escolar foram instituídos indicadores de desenvol-
vimento intelectual da infância e da adolescência,
visando formular devidamente programas escola-
res do nível mais simples ao mais complexo, no
registro moral as práticas eróticas de crianças e
adolescentes eram agora vigiadas.

A masturbação infantil passou a servigorosamen-
te controlada pelos adultos, uma vez que era consi-
derada fonte de múltiplos males, somáticos e morais.
Não apenas a fragilização do organismo infantil seria
promovida pela masturbação, mas as doenças nervo-
sas seriam também as conseqüências nefastas dessa
prática. Uma verdadeira cruzada antimasturbatória
entrou em cena, em nome da saúde e da moral infan-
til. Ainda que a normalização sexual se disseminasse
na população como um todo, as crianças"foram os
alvos estratégicos desse processo.

Os espaços domésticos ocupados por pais e fi-

COMPLEXODEÉDlPO,de IsmaelNery (1900-1934). No

séculoXIX,em nomeda saúdeinfantil, ascriançasdeixamde
presenciaras intimidadesdospais,tidascomo traumatizantes
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VISITANTEpassapor fotos de AndreiStarkov,do
Cazaquistão.No séculoXX,novasconfiguraçõesda
sexualidademodificamasnoçõesdepúblicoeprivado

lhos foram diferenciados, dado que as crianças não
poderiam mais presenciar as intimidades dos adul-
tos, para que não fossem estimuladas à masturba-
ção e marcadas traumaticamente em sua imagina-
ção pelo erotismo parenta!. A promoção do ideal
da pureza infantil, no que conceme às questões da
sexualidade, seria a condição de saúde física e boa
formação moral, tendo em vista a constituição de
uma população saudável e o controle efetivo de
futuras perturbações nervosas.

Foi em decorrência disso que se constituiu uma
sexologia no Ocidente, voltada para a produção
de uma população qualificada. Dessa maneira, em
oposição radical às outras tradições civilizatórias,
orientais, por exemplo, onde existia a arte erótica
- como gramática de transmissão da experiência
sobre o sexual -, o Ocidente construiu no século
XIX uma ciência do sexual.

O surgimento da psicanálise, na .passagem do sé-
culo XIXpara o XX; foi o contraponto desse processo.
Ao formular a existência de-uma sexualidade infantil,
de tipoperverso~polimorfa,Freud separou o"registroda
sexualidade,-voltadopara o gozo e o prazer, do registro ~ I

da reprodução sexual.lAssim, a figura da criança per-
deu para sempre a marca da pureza, estando permeada

[ ...

desde cedo pelo erotismo. Com isso, foi inaugurado
outro tempo nas relações entre sexo e sociedade, que
atravessa ainda hoje nosso horizonte político e social.
Foi sobre esse solo que se inscreveram as transforma-
ções radicais ocorridas no século XX, nos registros do
erotismo e dos laços sociais, esboçando outras figura-
ções para o masculino e o feminino. Com isso, deli-
neou-seuma novaordemfamiliar. nec

o AUTOR JOEl BIRMAN é psicanalista,membro do Espa-
ce Analytique e do EspaçoBrasileirode EstudosPsicanalíticos,
professor titular do Instituto de Psicologia da Universidade
Federaldo Rio de Janeiro, professor adjunto do Instituto de
Medicina Social da Universidadedo Estadodo Rio de Janeiro,

pesquisadordo ConselhoNacionalde Pesquisa(CNPq)e diretor
de Estudosem CiênciasHumanaspela UniversidadeParisVII.
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o nascimento da clínica.

M.Foucault.ForenseUniversitária,2008.
História da sexualidade: a vontade de saber.

M. Foucault. Graal, 2007.

História da vida privada: da Renascença ao Século das Luzes.

P.Aries e Roger Chartier. Companhia das Letras, 1991, vol. 3.
Três ensaios sobre a sexualidade (1905).

S. Freud,em Obrascompletos,lmago, 1977, vol. 7.

Moral sexual "civilizada" e doença nervosa moderna (1908).

S. Freud, em Obrascompletos, Imago, 1977, vol. 9.

Sobre o narcisismo: uma introdução (1914).

S. Freud, em Obroscompletos, Imago, 1977, vol. 14.

Feminilidade (1932).

S. Freud, em Obras completos, Imago, 1977, vaI. 22.
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UM CERTO MÉTODO

O modo pelo qual Foucault
aborda o tema da sexualidade é
indissociável de sua concepção
metodológica de investigação
de documentos históricos, cujo
principio é não tomá-Ios como
registros de uma verdade imu-
tável. Também não os conside-

ra objetos passivos, disponíveis
para uma ciência constituída,
que deteria uma única chave ca-
paz de abri-Ios e decodifIcá-los.
Se consultarmos a história como
se ela fosse feita por panoramas
imóveis ou linhas contínuas, em
que o objeto de estudo aparece-
ria sob formas fIxas, correspondentes a datas es-
tabelecidas pelos estudiosos, não encontraremos
fundamento para uma única noção de sexualida-
de, muito menos como sendo uma noção existen-
te em todas as épocas. "A história contínua é o
correlato indispensável da função fundadora do
sujeito: a garantia de que tudo que lhe escapou
poderá ser-lhe devolvido", afIrma Foucault em A
arqueologia do saber (1969). O autor denuncia as-
sim duas ilusões que se complementam: a de que
é possível adquirir um saber capaz de percorrer a
história, como se esta fosse um fIO que se desen-

i.I..

,

FREUD(aolado,por WilhelmVictor
Krausz,1936)foi espectador das
conversões histéricas no teatro

charcotiano, por vezes similaresa
ataques demoníacos. A experiência
foi decisiva para o nascimento da
psicanálise.Abaixo,ilustraçãode Paul
Richer para o livro Osdemoniacos
na arte (1887),emco-autoriacom
Jean-Martin Charcot

o TÂMISA(1876). de James Jacques Tissot. Discurso repressivo confere centralidade à sexualidade
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rola sem interrupções, e a de que há um sujeito
conhecedor, um sujeito do saber, que chegará à
visão nítida e à posse daquilo que lhe dá unidade
e identidade.

Os documentos que o fIlósofo analisa não são
necessariamente relatos de historiadores, sociólo-
gos ou antropólogos. A descrição da punição de
um matricida no início do século XVIII e o projeto
de construção da torre de vigilância de uma pri-
são, encontrados no livro Vigiar e punir (1975),
possibilitam uma análise do poder não como um
conceito abstrato aplicado aos estados das coisas,
mas como uma rede de relações em que é gerado.
Textos do século IV a.c., comentados em O uso dos

prazeres (1984), segundo volume de História da se-
xualidade, permitem entrever a maneira pela qu~
foi problematizada a atividade sexual na cultura
grega clássica por médicos e filósofos.

Foucault nos faz entender que o documer:~c
não é um instrumento de resgate de uma história
plena, mas algo que permite interrogar as relações
de poder e saber em uma sociedade, assim como
que elas produzem. Embora o método foucauld.a-
no tenha passado por transformações. inc~...s ..
ao longo dos livros que compõem HisTóri=~ "r-
xualidade, ele jamais deixou de lado a i~'.es- ;...-
ção das tramas de poder e saber nem a ana .se::::-
discursos gerados por elas.



..

CASAMENTO.1897. Noséculo
XIX,o interessepelamonogamia

heterossexualdeu lugarà
sexualidadedoscriminosose loucos

-

ABALOSNA HISTÓRIA
Em A vontade de saber

(1977), primeiro volume
de História da sexualidade,
Foucault retoma sentidos e
efeitos da mentalidade vito-

riana e da repressão da se-
xualidade. Entretanto, não
nos permite permanecer no
fascínio d,espertado por sua
apresentação bem escrita de
uma história da qual já ou-
vimos falar. Passo a passo,
ela é abalada pelas dúvidas
advindas de seu método de

filosofar. Que civilização é
esta que se acusa de uma es-
pécie peculiar de pecado, o
de ter considerado a sexua-

lidade como tal? Gomo pro~
fetas, seus porta-vozes, in-
terpretando ldéIas da psica-
nálise e da medicina" anun~
ciam o fiml- da repressão da
sexualidad~ e o advento de

um novo sujeito. UJ'rnapr~'&são de fé~mpaTável
à dos -franciscanos, que -"Sonhavamcom uma l10va
Cidatle.? Há um discur-so-sobre-os~xo que assume
a fo.mla-de-pre-galfão, uma velha forma que conta
até com, os p.r,ópr,ios"teólogos".

A multiplicação de aparentes reações discursivas
ao mundo vitoriano apresenta-se como se clamasse
pela verdade sobre o sexo, visasse denunciar e su-
perar a hipocrisia. Foucault analisa os discursos elo-
qüentes sobre a proibição de falar. Mas seu objetivo
não é o de apontar paradoxos e contradições, e sim
condições de surgimento destes e de outros discur-
sos. Em vez de listar o discurso psicanalítico dentre
aqueles que romperiam com a moralidade repressora,
esboça uma rápida e cruel caricatura sobre a valo-
rização da confidência sexual, que, a partir de certo
momento, caracterizaria nossa civilização. Tudo se
passaria como se o desejo de falar e a expectativa de
a fala ser objeto de grande interesse tivessem levado
alguns "a colocar suas orelhas em locação".

L
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ANÁUSEDEDISCURSOS
Foucault tem, portanto, uma visão crítica dos
discursos sobre processos de subjetivação relaciona-
dos a afirmações sobre a sexualidade, muitas delas
tidas como libertárias. Apesar de suas concepções,
inseridas em problematizações e questionamentos
bastante complexos, estarem aqui apenas indicadas,
é possível- constatar que sua critica não -se-derem
na me.ra.substituição de questões, como as que se
referemà-repres5ão da-se.:rualidade,por uma análise
das n:lac;õe-sd~poder e.sabt;r.

O método foucauldiano põe em dúvida co-
nhecimentos e opiniões estabelecidos, apresenta
problemas. No que diz respeito ao fato de haver
tantas.falas.sobre. o sexo, ele mostra que é preciso
perguntar- qüem está falando, a-partir de que luga'f
e de-que ponto de vista, quais são as instituições
que.provocam e pressionam para-qu~se- fale e quais
as qu~ acumulam, conservam e.propagam o que é--
dito:Essa é uma das formas pelas quais FoucauW



analisa o ':fato discursivo" global, "a colocação
do sexo em discurso". (j)fIlósofo opõe três dúvidas
consistentes em relação à "hipótese repressiva", que,
segundo ele, teve grande destaque e prestígio nas
interpretações da sexualidade ao longo da história.
São elas: (1)A repressão do sexo seria realmente uma
evidência histórica? (2) Em uma sociedade como a
nossa, a mecânica do poder funcionaria mesmo de
modo essencialmente repressivo? (3)Existiria de fato
uma ruptura histórica entre a idade da repressão e
sua análise critica?

As dúvidas foucauldianas não objetivam des-
tituir a validade da hipótese repressiva, e sim
"recolocá-Ia numa economia geral dos discursos
sobre o sexo no seio das sociedades modernas a

partir do século XVII". Foucault observa que até
certos discursos sobre a repressão admitem que
no século XVII teria havido relativa tolerância em

relação a falar sobre sexo, a referir-se ao assunto
por meio de ditos e gestos. Já no século XIX, a se-

FAMíLIApaulistana, c. 1900.
Naera vitoriana, a sexualidade
voltou-se para o lar,
legitimandoo casal procriador

xualidade teria se mudado para
dentro de casa, onde o casal vi-
toriano, procriador, pôde impor-
se como modelo de legitimida-
de, ditando a lei e dominando o
princípio do segredo.

ERADAMULTIPLICAÇÃO
Ao rever a forte sustentação do
discurso sobre a repressão mo-
derna do sexo, o filósofo mostra,
por um lado, que a crítica do ca-
pitalismo, ao situar a repressão
a partir do século XVII, faz com
que esta coincida com o início do
predomínio daquele sistema e as
caracteristicas da classe burguesa,
e, por outro, assinala que é preci-
so levar em conta o que chama
de beneficio do locutor, pois, se o
sexo é assunto condenado ao mu-
tismo, o fato de falar dele ou mes-
mo reprimi-Io na fala adquire um
ar de "transgressão deliberada".

Os três volumes de História da
sexualidade não foram escritos nem se desenvolvem

em ordem cronológica, o que pode ser casual, mas
está de acordo com as criticas do autor a concepções
da história como linha contínua. Desde o primeiro,
A vontade de saber, encontramos fundamentos para
derrubar velhos mitos, veiculados por inúmeros dis-
cursos sobre o sexo e o sujeito.

As pesquisas de Foucault destacam três grandes
códigos explicitos que regeram as práticas sexuais
até o final do século XVIII: o direito canônico, a
pastoral cristã e a lei civil. Nesse sistema de alian-
ças, matrimonial e familiar, os códigos tinham coma
foco as relações matrimoniais e sobrecarregavam
o sexo conjugal com regras e recomendações. :.~as
haveria um "resto", em uma penumbra deixada de
lado. Constatam-se a ausência de considerações ou
prescrições taxativas a respeito da sexualidade das
crianças e nenhuma clareza a respeito da prática da
masturbação ou de enquadramento da sodomia, que
foram objeto de inúmeras prescrições em outras épo-
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DISPOSITIVOS DA SEXUALi:.JMDE

casoEvidencia-se o predomínio da
aliança matrimonial no centro de
relações de poder, mas não há cla-
ras distinções entre transgressões
das regras da aliança e os desvios
em relação à genitalidade.

No fim do século xvrn e du-
rante o XIX, caracteristicas do
quadro esboçado sofreram gran-
des modificações, sobretudo por
multiplicação. Multiplicação dos
discursos.. dos saberes, das es-
peciílliz<!,çõésprofissionais, que.'
passaram-a classificar e vigiar a I
scxualtdade, educá-Ia e submeter "
os "desvios" gbservados e classi- ,
ficados a tratamentos. t

Uma "explosão discursiva" sp-
bre sexo :teria acarretado nítidas
transformações: certa perda de
interesse, "Umfalarmenos da monogamia heterosse-
xual. ~m um movimento centrifugo, as interroga-
ções daqueles que desempenhavam papéis gerados
pelo poder vigente incidiram sobre o que era exte-
rior ao casal constituído. Profissionais passaram ai
investigar a sexualidade das crianças, dos loucos, I
dos criminosos, dos homossexuais e dos doentes
nlentaisrecém-de.fmido!il (ver quadro na pág. 17).

TURMA DEJOVENSem 1870, nos

Estados Unidos, época em que

a educação religiosa voltava-se

para a "pastoral da carne"
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Para Foucault, as estratégias
de saber e poder dizem respeito
à própria produção da sexua-
lidade. Talvez, como ele chega
a afirmar, a s~xualidade possa'
ser considerada apenas um dis-
positivo histórico. Não ~xistiria,
assim, a, "realidade. subterrânea"
que de..veI:Íamosdes~obrir. Pode-
ríamos, isto simcEor meio de,.dd-
cumcntos, registros de discursos,
encontrar "grandes estratégias de

I

saber e de poder!!.dispostas etn

~ rbde na s~perfície do que se toma
.~ por realidade. Em sua trama se-

riam gerados regras, mecanismos
e modos de funcionamento, en-
cadeados uns aos outros: a esti-

mulação dos corpos, a intensifi-
cação dos prazeres, o reforço dos

controles e das resistências, a formação dos conhe-
cimentos e a própria incitação ao discurso.

. i

i i \
1I I

j
i
j

MENINALUTERANA,1919.

A contrapartidado discurso
coercitivosobreo sexoéa
produçãodiscursivadaconfissão

VIGIAR: colete para prevenir
a prática da masturbação,

tida como desvio,em ilustração
deJ.B.J.Thillave,1815

o QUEÉ FEITODAPSICANÁLISE?
Apesar de pôr em xeque a hipótese repressiva como
hipótese única ou supervalorizada nos discursos so-
bre a sexualidade, Foucault não reduz a psicanálise
a uma teoria que se baseia exclusivamente nela. Por
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PORNOKRATES,de Félicien Rops (1878). A moral
vitoriana fixa a idéiade quequalquer prática sexualfora

da genitalidade pertence ao campo das perversões

outro lado, apesar de denunciar o aspecto confessio-
nal da clínica psicanalítica, não considera que seu
efeito consista apenas em propiciar mais um meca-
nismo para que se fale.

A psicanálise teria se desenvolvido no espaço
de manobra aberto por especialistas como o médi-
co francês Jean-Martin Charcot (1825-1893), figura
central das novas estratégias, que teria consegui-
do realizar a separação paradoxal entre o doente e
sua família (que pedia sua arbitragem e cuidados).
Ao colocar os histéricos e outros pacientes desig-
nados pelas classificações vigentes fora do sistema

de alianças, a ação do médico foi a de observar sem
escutar. A proposta de Charcot acabou sendo levada
ao limite pela psicanálise; que se ocupou da sexua-
lidade sem recobri-Ia com modelos neurológicos,
subtraindo-a do jugo familiar. Mas, ao lhe oferecer
a fala e a escuta no âmbito da confissão, tê-Ia-ia
reinserido de forma nova no sistema de alianças.

Em tal sistema, a psicanálise teria encontrado o
princípio de formação e a inteligibilidade da sexua-
lidade. Assim, pôs em foco o histórico familiar, o pa-
rentesco, a interdição do incesto etc. FoucaUlt,por sua
vez, desenhou movimentos inversos do curso dos dis-
positivos da aliança e da sexualidade, no cristianismo
clássico e na psicanálise,que teriam invertido posições.
Para ele, por meio da pastoral cristã, a lei da aliança
impõe à carne seu código e regramento jurídico e, por
meio da psicanálise, a sexualidade dá vida e carne às
regras da aliança, "saturando-as de desejo':

Dos inúmeros textos, palestras e entrevistas de
Foucault em que a psicanálise é mencionada, so-
bressai a seguinte avaliação: a psicanálise é um dos
novos saberes que afastam definitivamente a visão
de um sujeito uno, conhecedor de si, como o car-
tesiano. Os filósofos até então teriam localizado os

limites do conhecimento, a finitude do sujeito e os
erros induzidos pelos sentidos. Com o surgimen-
to de um novo modo de conceber o sujeito, como
separado de si, as demarcações das causas do erro
por filosofias iluministas e racionalistas do passado
deixaram de trazer respostas sobre o que caracteri-
za a existência. De acordo com o autor de História

da sexualidade, Freud possibilitou, posteriormente
ao psicanalista francês Jacques Lacan (1901-1980),
uma visada inteiramente outra sobre o sujeito, que
estaria para sempre barrado em relação ao conheci-
mento de si e seria portador de um discurso sobre o
qual não tem pleno domínio. nec

A AUTORA CAMILA SALLES GONÇALVES édoutora em
filosofia,psicóloga,psicanalista,membro do Departamentode
Psicanálisedo Instituto SedesSapientiaee do conselhoeditorial
da revistaPercurso,e autora,entreoutros,de Desilusãoehistória
na psicanálisedeSartre(NovaAlexandria/Fapesp,1996).
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Problematização do sujeito: psicologia. psiquiatria
e psicanálise. M.Foucault, em Ditos eescritos,

M.Barros da Mota (org.), vol. 1, ForenseUniversitária, 2006

A ordem do discurso. M. Foucault. Loyola, 2008.

Foucault. G. Deleuze. Brasiliense, 1988.

Foucault. A.Guedez.Melhoramentos, 1977.

Recordar Foucault: os textos do colóquio Foucault.

R.Janine Ribeiro (org.). Brasiliense, 1985.
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O
termo "gênero" está hoje bem difundido, in-
tegrado nas linguagens da mídia, das políti-
cas públicas e das reivindicações de grupos
que lutam pelos direitos sexuais. Ele assume

vários signifIcados, associados à discriminação sofrida
pelas mulheres, aos comportamentos tidos como mas-
culinos ou femininos ou aos estilos corporais de pessoas
que, como as travestis, resistem em ser classifIcadas
como homens ou mulheres. Tal diversidade semântica
relaciona-se com a própria história dessa ferramenta
conceitual, de grande impacto na teoria social, que foi
intensamente utilizada a partir dos anos 70 nas lutas
políticas pelos direitos das mulheres. Em suas novas
formulações, o vocábulo "gênero" também é incorpora-
do às reivindicações de transgêneros e transexuais.

Segundo a bióloga e historiadora da ciência Donna
Haraway, o termo foi introduzido pelo psicanalista
americano Robert Stoller em 1963, ao tratar do pa-
radigma da identidade de gênero, conceito formulado
por ele no marco da distinção entre natureza e cultura.
Se o sexo estava vinculado à biologia (hormônios, ge-
nes, sistema nervoso e morfologia), o gênero teria re-
lação com a cultura (psicologia, sociologia). O produto
do trabalho da cultura sobre a biologia seria a pessoa
marcada pelo gênero, homem ou mulher.

Para as feministas, tal distinção foi útil para des-
tacar o caráter não inato das noções de masculini-
dade e feminilidade, o que lhes permitia sublinhar a
natureza eminentemente social da subordinação das
mulheres, apontando para sua possível transforma-
ção. As elaborações delas, porém, diferenciavam-se
do paradigma da identidade de gênero pela ênfase
no caráter político das relações entre os sexos e pelo
fato de que a produção da diferença entre homens
e mulheres oprimia não apenas estas últimas, mas
também as pessoas que não se inseriam em arranjos
heterossexuais. Em um segundo momento. as for-
mulações feministas, em diálogo com as teorias do
"Terceiro Mundo" e com o pensamento queer, reela-
boraram a noção de gênero, desestabilizando a idéia
d~ 'l\)~ ~h: ~~ 1~1~1h)'à'àp~ll'à~a~ 1~\ações en'in no-
mens e mulheres, feminino e masculino.

OS PAPÉISSEXUAIS

Nas ciências sociais, uma duradoura tradição de pen-
samento operou com a idéia da diferença sexual como
princípio universal de diferenciação e classifIcação. Esse
aspecto influenciou a produção de autores(as) que traba-
lhavam com a percepção do caráter cultural da diferença
sexual. Grande parte dela foi realizada em plena difusão
do conceito de papel social, a partir dos anos 30.

A teoria dos papéis sociais prioriza os fatores q\Àe
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AS IDENTIDADESdegênero
tendema seadequara interesses

heterossexuais,inserindoasexualidade
no domínioexclusivoda reprodução

influenciam o comportamen-
to humano. Nessa perspectiva,
os indivíduos ocupam posições
na sociedade e, nelas, desem-
penham papéis, com base não
só em normas e regras sociais,
como também no desempenho
alheio. À maneira do teatro, o

desempenho dos papéis resul-
ta das prescrições sociais e do
comportamento dos outros, e
a variação das atuações individuais se expressa
dentro do quadro criado por esses fatores. Assim,
homens e mulheres cumprem papéis sexuais cul-
turalmente construídos em posições que derivam
do sexo biológico a que pertencem..

A antropóloga americana Margareth Mead (1901-
1978) é uma das mais importantes autoras que tra-
balharam com a perspectiva dos papéis sexuais. Ela
se tomou muito conhecida por ter documentado os

diversos modos como "outras" culturas lidam com

a diferença sexual, apontando para seu caráter de
construção cultural. Mead problematizou a idéia de
que noções de feminilidade e masculinidade são fI-
xas. Entretanto, ela e outros autores analisaram as
relações entre os sexos segundo idéias relacionadas
com a estabilidade social, minimizando sua dimen-
são política. Nessa produção, a preocupação com a
subordinação feminina foi marginal.

I

L

Segundo antropóloga americana, o temperamento inato ao sexo não é universal
Nosanos30, MargarethMeadcomparoutrês socie-

dadesprimitivasda NovaGuiné,visandoobservarcomo
as atitudessociaisse relacionavamcom as diferenças
sexuais.A partirdosresultadosobtidosnapesquisa,con-
cluiu que a crença,então compartilhadana sociedade
americana,em um temperamentoinato ligadoao sexo
não era universal.Segundoela,toda cultura determina
de algum modoos papéisdoshomense das mulheres,
masnão o faz necessariamenteem termosde contras-

te entre aspersonalidadesprescritasparaosdoissexos
nememtermosdedominaçãoou submissão.

Entre os povos estudadospor Mead, os monta-
nhesesArapesh,agricultores e criadores de porcos,
eram (homense mulheres) maternais, cooperativos,
sociáveis,pouco individualistas e orientadospara as
necessidadesda geração seguinte. Em síntese, um
povocomcaracterísticas"femininas".

Já os ferozescaçadoresde cabeçaMundugumor,
agricultorese pescadores,eram o extremooposto.De
acordo com a autora, desprezandoo sexocomo base
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parao estabelecimentodediferençasde personalidade,pa-
dronizaramo comportamentode homense mulherescomo
"ativamentemasculino,viril e semquaisquerdascaracte-
rísticasedulcoradasqueestamosacostumadosa considerar
indiscutivelmentefemininas'~Essepovo era formado por
indivíduosimplacáveisque se aproximavamde um tipo de
personalidadeque,na cultura americana,sóseencontraria
emhomensindisciplinadose extremamenteviolentos.

NosTchambuli,porsuavez,pescadoreslacustreseaman-
tesdasartes,haviaumainversãodasatitudessexuais:a mu-

lher seriao parceirodirigente,dominadore impessoal,e o
homem,menosresponsáveleemocionalmentedependente.

Para Mead, o fato de que traços de temperamento
tradicionalmente considerados femininos fossem, em

uma tribo, erigidoscomo padrão masculinoe, em outra,
prescritos para a maioria das mulheres e dos homens
demonstra não haver base para considerar tais aspec-
tos comportamentaisvinculadosao sexo.Essaconclusão
seria reforçada pela inversãoda posiçãode dominância
entre os sexosno terceiro povoestudado.



o SISTEMASEXO/GÊNERO
O conceito de gênero se disseminou com força inu-
sitada com a antropóloga americana Gayle Rubin.
Seu ensaio O tráfico das mulheres: notas sobre a
economia política do sexo, de 1975, tornou-se refe-
rência obrigatória na literatura feminista.

O debate feminista da época girava em torno
da natureza e das causas da subordinação social da
mulher. Foi aí que Rubin elaborou o conceito de sis-

HOMEM Tchambuli, cultura em que há uma inversão
de papéis tradicionalmente masculinos e femininos

ARRUFOS(1887), de Belmiro Barbosa

de Almeida. A subordinação da mulher

no cenário doméstico e social foi posta

em questão nos anos 70 pelo feminismo

tema sexo/gênero - conjunto de
arranjos por meio dos quais uma
sociedade transforma a sexuali-
dade biológica em produtos da
atividade humana. Perguntando-
se sobre as relações sociais que
convertem fêmeas em mulheres
domesticadas, a autora localiza
essa passagem no trânsito entre
natureza e cultura, no espaço da
sexualidade e procriação.

A discussão acerca desse trânsito e de como se
operam tais arranjos foi desenvolvida por meio da
leitura critica de diversos autores, particularmente
das formulações do antropólogo francês Claude Lévi-
Strauss, que elaborou importante teoria do parentes-
co. De acordo com ele, o princípio da organização
social reside na proibição universal do incesto, que
obriga os humanos a se reproduzir observando tabus
e obrigações. Essa proibição marca a passagem da
natureza à cultura, da vida animal à humana e exige
casamentos fora do grupo consangüíneo.

O casamento seria então o dispositivo legal mais
importante das famílias para estabelecer alianças
entre elas. O sistema de parentesco e as regras matri-
moniais são expressões de uma regra - o intercâm-

@;bio de mulheres -, a qual determina a troca delas ~
entre grupos consangüíneos de homens. As regras
não mudariam se grup~s de mulheres trocassem ho-
mens; o que jnteressa é a troca mediante a qual se
estabelecem alianças entre famílias e grupos.

Além da proibição do incesto, um instrumento
adicional garante a fundação da família. Trata-se da
distribuição de tarefas de acordo com o sexo, que varia
entre as culturas, mas universalmente institui funções
.diferenciadas para homens e mu~heres. A divisão se-
xual do trabalho faz com que a menor unidade econô-
mica viável contenha pelo menos um homem e uma
mulher e, assim,estabelece a dependência mútua entre
os sexos para garantir a união entre eles. De acordo
com Rubin, na formulação de Lévi-Strauss,tal divisão,
fundamental para o parentesco, cria gênero, porque,
para garantir o casamento, instaura a diferença,a opo-
sição entre os sexos. Com esse fIm, no plano da cultu-
ra, exacerba as distinções biológicas entre eles.
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Ainda segundo a autora, a divisão sexual do tra-
balho pode ser vista como tabu contra a uniformi-
dade de homens e mulheres, que separa o sexo em
duas catego'rias excludentes. Todavia, ela também
deve ser considerada tabu contra outros arranjos se-
xuais, que não aqueles que tenham pelo menos um
homem e uma mulher, o que obriga o casamento
heterossexual. Assim, o tabu do incesto pressuporia
um anterior, o da homossexualidade.

Rubin pensa o intercâmbio de mulheres como
um conceito que situa e explica a opressão das mu-
lheres nos sistemas sociais. A assimetria de gênero,
a diferença entre aquele que troca e o que é trocado,
acarreta a repressão da sexualidade da mulher. Mas
é importante perceber ser esse o efeito de um siste-
ma que, reprimindo a sexualidade da mulher, anco-
ra-se na obrigatoriedade da heterossexualidade.

O ponto mais importante da formulação da
antropóloga sobre a diferença sexual é pensar o
gênero em uma dimensão política, articulado à se-
xualidade. Para Rubin, gênero não é apenas uma
identificação com um sexo, mas a obrigação do
desejo sexual de se orientar para o outro sexo. Ela
percebe, assim, a opressão dos homossexuais como
produto do mesmo sistema.

CRíTICAS FEMINISTAS

O sistema sexo/gênero de Rubin foi objeto de diver-
sas criticas, principalmente por parte das feministas.
Tais críticas estão associadas a dissensões dentro do

próprio movimento e a um deslocamento dos prin-
cipais quadros teóricos seguidos pelo pensamento
feminista, que, por muito tempo, destacou a iden-
tidade das mulheres, concedendo menos atenção às
diferenças entre elas, com o objetivo de criar um
sujeito político. Na década de 80, porém, essa "iden-
tidade" foi contestada, principalmente por mulheres
negras dos Estados Unidos e do "Terceiro Mundo".

As perspectivas de várias autoras coincidem em
fazer esforços mais radicais para eliminar qualquer
naturalização na noção de diferença sexual. Elas
convergem na tentativa de analisar criticamente os
procedimentos por meio dos quais o gênero é con-
cebido como fIxando identidades. Essas abordagens ~
contrapõem a idéia de fluidez à de.(relativa) fixidez ,
do gênero ancorado tml bases biológieas; pre-se.nte
nas primeiras formulações, e a noção de múltiplas '
configurações, nas quais o poder opera de maneira ' I
difusa à idéia de dominação/subordinação universal I I
das mulheresrFlnaImente, na leitura dessas relações '
de poder, tais perspectivas contestam o privilégio
conferido ao gênero na conformação da identidade,
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chamando a atenção para a intersecção entre múlti-
plas diferenças e desigualdades.

Para as feministas negras, a teoria de Rubin ex-
plicava a complementaridade dos sexos, a heteros-
sexualidade obrigatória e a opressão das mulheres
mediante o intercâmbio de mulheres no parentesco.
Elas observaram, porém, que houve grupos inteiros
de homens e mulheres, como os escravos africanos,
cuja posição no parentesco dependia da relação com
os sistemas de parentesco de um grupo dominante.
Diferentemente das brancas, as negras, quando es-
cravizadas, não se constituíam como mulheres, mas
simultaneamente, em termos sexuais e raciais, como
fêmeas, próximas dos animais, sexualizadas e sem
direitos, em uma instituição que as excluía do siste-
ma de casamento. Neste, só as brancas eram consi-
deradas mulheres, no sentido de esposas potenciais
e veículos do nome de família.

No sistema sexo/gênero, a categoria de gênero
obscurecia ou subordinava todas as outras. Daí a exi-

gência delas de que o gênero fosse pensado com base
em sistemas de diferenças, nos quais distinções entre

FEMINISTAtira sutiã emprotestoao concurso de
MissAmérica,1968.Olugardamulhereapolíticadasrelações
entreossexosestãonagênesedo conceitodegênero



feminilidade e masculinidade se entrelaçam com dis-
tinções de raça, nacionalidade, sexualidade e classe.
Para esse grupo engajado na política das diferenças, o
problema residiria no gênero como identidade global
(e central). Nessa perspectiva, seria impossível pensar
em "identidade de gênero" sem levar em conta as im-
bricações dessa categoria com outras diferenças.

Outra importante linha de criticas ao sistema
sexo/gênero partiu de autoras interessadas em com-
preender como foi criada a distinção sexo/gênero
no processo de construsão JlQ ÇQ.nh.«~sLmento. Nessa

abordagem, Donna Har,?way destaca .um .prob1t~ma
central. .Ao.insistir na construção social do gênerof
as feministas deixaram. de.situat. em uma perspectiva
históricTào processo -mediante.o. qual termos @omo
"seXo"e..".natureza" adquiriram o caráter de elemen-
tos ffxos~gnteriores Làcultura. Ness6-procedime-nto,
p~rtlra-"Se.à p'ossibilidade de compr@@.nde-rEOmoos
corpos,.S"êxu1rliZádos.e"racializados", surgem como
objetos de:-.Gon1J.ecim~ntoe. espaços de- int~rvenção
na biologia. Ao mesmo.tempo, mantinham-se intac-I
tas ClSidéias relaeionadas Gom~as-id«mtidadesessen....

ciais, como "mUlheres"ou '~homens",-pois,empora ~

na distinção entre;>pçp e gênero este último apareça
como.reYat4vamentevariável, ele ainda mantém vin=-
c-u1açõe's"C'omo séxo, eonsiderado fixo.

A saída. seria.situar em'uma perspectiva histórica '
a produção de' categorias como natureza, sexo, car-,
ne, corpo e raça, compreendendo-as como noções não
inocentes, criadas em momentos especifIcosda produ~
ção "d~connecimento. Se~uindo tal caminho, o gêne-
ro poderia alcançar poder explicativo e político. Mas,
nesse percurso, a oposição binária e universalizante
entre sexo e gênero seria quebrada.

DIVERSIDADESEXUAL: hoje,
categorias estanquesde masculino e

feminino estãoem questão e a oposição
entre sexo e gênero foi quebrada

Essecaminho foi seguido,so-
bretudo, por feministas que dia-
logam com linhas de pensamento
queer e vinculadas à "Nova Po-
lítica do Gênero", movimento de
reivindicação de direitos sexuais,
incluindo os de transgêneros e
intersexos. Nessas abordagens,
a distinção entre masculino e
feminino não esgota o campo
semântico do gênero. Para a fi-

lósofa Judith Butler, a existência de transgêneros
e transexuais sugere que o gênero se desloca além
desse binarismo naturalizado. Por esse motivo,
propõe não fundir o termo com masculino/femi-
nino ou homem/mulher. Para ela, algumas déca-
das atrás, a discriminação de gênero se aplicava
tacitamente às mulheres. Hoje, tal discriminação
continua existindo, em particular quando se trata
de mulheres pobres e/ou "de cor". Entretanto, atin-
ge também transexuais e transgêneros, sujeitos à
violência devido a sua identidade de gênero.

Essas formulações parecem distanciar-se irreme-
diavelmente do pensamento feminista que criou as pri-
meiras formulações do conceito de gênero. Noentanto,
elas elaboram algumas das idéias mais interessantes
presentes na história desse conceito: a percepção de
Gayle Rubin de que a produção de identidades de gê-
nero (que aparecem como) estáveis e coerentes respon-
de aos interesses da heterossexualidade e da regulação
da sexualidadedentrodo domínioreprodutivo. nec

A AUTORA ADRIANA PISCITElll é antropóloga,pesquisa-
dorada Unicamp,autora do livro Jóiasdefamília:gêneroeparen-
tescoem históriassobregrupos empresariaisbrasileiros(Editora
da UFRJ,2006) e co-organizadoradeSexualidadesesaberes,con-

vençõese fronteiras(Garamond,2004).
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Gênero, uma categoria útil para a análise histórica.
1. Scott, em Revista Educação e Realidade, vaI. 20, 1995, págs. 71-99.

Gênero para um dicionário marxista: a política sexual de

uma palavra. D.Haraway, em cadernospagu, n 22

jan.-jun. 2004. Disponível em: www.scie1ob.

Tráfico sexual: entrevista de Gayle Rub'" a.-c.'";: :...;~
J. Butler,emcadernospagu.\/01.2' ~.-: ~ = -_ _
Disponívelem:www.scieio.br
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á muito o sexo é motivo de interesse e objet~ Ge
---' reflexão moral, ética ou religiosa. No Oriente. ê
~ atenção às práticas sexuais criou uma verdadeira

ars sexualis em que o sexo era visto como algo
a ser exercitado por meio de técnicas que buscavam extrair
dele mais prazer, utilizá-l o como forma de autoconhecimen-
to ou espiritualidade. Segundo o filósofo francês Michel
Foucault (1926-1984), foi apenas no Ocidente que se desen-
volveu uma scientia sexualis, um saber sobre o sexo que o
vinculava a uma verdade sobre o sujeito.

A origem da associação entre sexo e verdade individual
está no cristianismo e no ato da confissão, mas encontrou sua
fOl:macontemporânea e agnóstica na prática psicanalítica. O
paralelo critico não deixa de ser esclarecedor: enquanto no
passado se confessava a fraqueza da carne ao padre, desde
o final do século XIX confidenciam-se segredos sexuais ao

terapeuta. Ao falar sobre seu
desejo, a pessoa se reconhece
como sujeito sexual e passa a
ver no sexo o cerne de si mes-
ma, sua identidade sexual.

Já em 1844, na obra
Psychopathia sexualis, do psi-
quiatra alemão Heinrich Kahn,
encontrava-se a afirmação
de que toda a vida psíquica
humana girava em tomo da
sexualidade. Essa assertiva

permitiu estabelecer um vin-
culo entre os sujeitos e suas
práticas, de modo que o de-
sejo veio a ser o ponto nodal
daquilo que Foucault denomi-
nou sexualidade. Segundo ele,
ao contrário do que afirmam ·
o senso comum e ,mesmo os

saberespsi, a sexualidade. nãõ
se refere aos pensamentos ou?

atos sexuais, mas a um dispositivo histórico do poder que
regula soc-ialmente.as subjetividades e-os corpos.

Discursos educativos, governamentais e midiáticos se
articulam em práticas sociais que nos formam desde a mais
tenra infância para crermos que somos o que desejamos.
assim como também nos ensinam (e até obrigam) a ver os

S outros a partir da identidade sexual que se atribui a eles.

~ Daí a crença generalizada, ainda que altamente contestá-
'7 vel, de que nada do que somos escapa a nossa sexualidade
~ - leia-se: a nossa identidade sexual.
~ A sexualidade, como forma de controle, cria jdenri~

i sexuais estanques- gue alicerçam a própria ordem soda: ::,-
~ presente. ,Isso não se dá sem contestações visíveis na ~
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o HOMOEROTISMOmasculino

é bem representado na arte grega
antiga, ao contrário do feminino,

como excepcionalmente se vê acima

.
...

ra como as pessoas transgridem
cotidianamente essas identidades,
vivenciando novas formas de ser
homem ou mulher ou mesmo ex-

perimentando formas moridas e
diferenciadas de identidade que
constroem a masculinidade em

corpos femininos ou a feminili-
dade em corpos masculinos. No
presente, gays e lésbicas rompem
com o esperado socialmente ao
eleger pessoas do mesmo sexo
como parceiros, enquanto travestis
e transexuais modificam seus cor-

pos criando neles gêneros distintos
dos esperados em corpos biologi-
camente masculinos ou femininos.

Em vez de uma sociedade completamente orga-
nizada segundo um binário sexual compulsório, vi-
vemos em uma era de multiplicação de sexualidades,
reinvenção dos gêneros e sua defmitiva desvinculação
do sexo biológico. Por mais que vigorem a heteronor-
matividade e a dominação masculina, formas contes-
tatórias e diversas ganham visibilidade e expressão.
Elas nos incitam a refletir sobre o fato de que as iden-
tidades sexuais têm uma história, foram culturalmen-
te construídas e que os modelos de masculinidade, de
feminilidade ou ainda do cultuado casal heterorrepro-
dutivo nunca passaram de normas que nossa socie-
dade instituiu compulsoriamente. Diante disso, pode-
mos voltar nosso olhar critico para o passado e refazer
a história da sexualidade em novos termos, ou s~a,
como a da ascensão e queda das identidades sexuais.
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A IDENTIDADEhomossexual,

quando criada,abrangiatoda sortede
inconformismossexuaise de gênero,
sendovista comoanormale criminosa.

Acima, as travestis Zazá (esq.)e
Tabu,objetos de estudo de alunos de
criminologiade SãoPaulo,nosanos30

OSMOVIMENTOScontraadiscriminação
de homossexuaisganharam força nos
anos 60, como a sociedadeamericana

Mattachine,cujos membrosprotestaram
diante da CasaBranca(ao lado),em 1965

INVENÇÃO DA HOMOSSEXUALIDADE
Sem alarde, mas de maneira poderosa, foi no terço
final do século XIX que emergiu a forma contempo-
rânea da sexualidade, graças à invenção da homos-
sexualidade como categoria que abrangia diversos
tipos de inconformismo sexual e de gênero sob um
mesmo rótulo. Saíam de cena as amizades român-

ticas entre pessoas do mesmo sexo, assim como a
vasta marginália de sodomitas, pederastas e efemi-
nados. Todos foram resumidos na identidade então

recém-criada do homossexual, apontada por discur-
sos psiquiátricos ejuridicos como anormal, crimino-
sa e doente. Foi assim, em um processo inter.~rela-
cionado, que a patologização da homossexualidade
permitiu instituir como natural e "saudável" sua
irmã gêmea, a heterossexualidade.



POLÊMICA:ativistalésbicaprotesta durante manifestação
de evangélicos,contrários à aprovação do projeto
de lei 122/06, que torna crime a homofobia no Brasil

o corte da sexualidade instaurou-se com a cria-

ção do binário hétero-homo e sua manutenção reve-
lou-se um processo contínuo de reiteração da norma
heterossexual por meio da persistente recusa e per-
seguição das relações entre pessoas do mesmo sexo.
A heterossexualidade naturalizou-se a ponto de ser
encarada pela maioria das pessoas como a própria
ordem natural do sexo, enquanto a homossexuali-
dade tomou-se o princípio da diferença sexual e so-
cial, o fundamento de um novo sistema baseado na
\.~~~\.~~~\...t.~"b.<;) ~<;) ~~~<;) 't 'tI.'d 'dTh1>\).\,\~~, 'd. 't'd.tl'd.

indivíduo, de uma orientação e identidade sexuais.

A homossexualidade revelou-se fundamental na
articulação da diferença, na produção social do de-
sejo e na própria construção social da subjetivida-
de. A invenção do termo "homossexual" deu-se em
uma carta-protesto do jornalista e escritor austro-
húngaro Karl Maria Kertbeny (1824-1882) contra a
provável criminalização das relações entre pessoas
do mesmo sexo nos estados alemães do Norte, em
1869. No ano seguinte, o então chamado "homos-
sexualismo" foi "medicalizado" no texto "As sensa-

ções sexuais contrárias", do psiquiatra alemão Karl
Friedrich Otto Westphal (1833-1890). No eixo cri-
me-patologia, formas muito diversas de relações en-
tre pessoas do mesmo sexo e maneiras heterodoxas
de manipular os gêneros foram sintetizadas sob uma
mesma identidade socialmente perseguida.

Portanto, a homossexualidade foi criada como
sendo, ao mesmo tempo, uma condição psicológica,
um desejo erótico e uma prática sexual, ou seja, a
unificação de três coisas completamente diferentes.
A originalidade do conceito estava na recusa de dis-
tinguir os parceiros do mesmo sexo que se engaja-
vam em relações sexuais ou classifIcá-Ios como um
sendo mais (ou menos) homossexual do que o outro.
A categoria homossexualidade rearranjou e reinter-
pretou formas anteriores de organização erótica e,
sobretudo, separou sexualidade de gênero.

A transformação causada pela invenção do ho-
mossexual só pode ser mais bem compreendida se
lembrarmos que, durante séculos, o perseguido so-
cialmente era o inconformismo de gênero e não as
relações sexuais entre homens. Segundo o sociólo- ~go e historiador da sexualidade americano David V
M. Halperin, a figura mais perseguida no Ocidente
foi a do efeminado, o qual não era descrito como o
compreendemos atualmente. No passado, era aque-
le que preferia a companhia das mulheres à dos
homens e devotava-se ao amor delas em vez de à

prática da guerra. Assim, um playboy de nossos
dias, a despeito da aparência hoje tida como más-
cula e de fazer sexo com muitas mulheres, seria
considerado efeminado entre gregos, romanos e
até mesmo durante o Renascimento.

No ponto de viragem causado pela invenção do
homossexual, a homo e a heterossexualidade passa-
ram a ser vistas como formas mutuamente exclusivas

da subjetividade, diferentes tipos de sexualidade hu-
mana. Nessa nova ordem binária, a escolha do objeto
sexual se associou a uma noção de orientação sexual,
~ \) 't\)ltl1>\)11.'d.ltl~ll'tt)t()m~çou a ser conslCleraCloex-
pressão de um traço psíquico-sexual permanente do

i
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Construtivistasquestionama origemnaturaldasidentidadessexuais,comodiza ciência
Na década de 80, em meio à epidemia de

HIV!Aids e do pânico sexual que reavivou dis-
cursos e práticas conservadoras, pensadores
da área dos estudos culturais articulados a

questões feministas começaram a questionar
os fundamentos da associaçãosimbólica en-
tre gayse perigo societário. A recusasocial da
homossexualidade,sua repatologizaçãoem ter-
mosepidemiológicose a quasedemonizaçãode
homensgaysserviramde impulso para reflexões
criticas sobrea ordem sexual do presente.

Nessecontexto,intelectuaiscomoEveKosofs-
ky Sedgwick,DavidM.Halperin,MichaelWarner
e Judith Butler publicaramobrasque partiam de
umaperspectivaradicalmenteconstrutivistacom
relaçãoaogêneroeàsexualidade.Deformageral,
usa-seo termo "construtivista"paradefinir uma

sujeito humano. De maneira mais clara, a crença em

( '{) ') identidades sexuais emergiu a partir do pressuposto
,,"-V de que cada desejo tem uma direção, como se o aca-

so, a circunstância ou a pessoa não interferissem no
alvo da mítica flecha de cupido.

Durante um século, a homossexualidade foi si-
nônimo de crime e patologia, até que, no fmal da
década de 60, emergiram movimentos políticos e
acadêmicos que se voltaram vigorosamente contra
essa visão hegemônica. O resultado mais visível dis-
so foi que, na primeira metade dos anos 70, o mo-
vimento gay liberacionista ascendeu e o "homosse-
xualismo" foi retirado da lista de doenças mentais.
Progressivamente, as relações entre pessoas do mes-
mo sexo foram descriminalizadas, despatologizadas
e tomaram-se mais visíveis no espaço público.

De modo menos perceptivel, mas nem por isso
menos revolucionário, desenvolveram-se formas al-
ternativas de compreensão da esfera sexual. Michel
Foucault, no primeiro volume de sua História da
sexualidade (1976), rompeu com a hipótese repres-
siva que marcava a maioria dos estudos até então.
Segundo o filósofo francês, é ingênuo acreditar que
somos sexualmente reprimidos, já que vivemos em
uma sociedade que há mais de um século "fala pro-
lixamente de seu próprio silêncio, obstina-se em
detalhar o que não diz; denuncia os poderes que
exerce e promete libertar-se das leis que a fazem
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funcionar". Em outras palavras, afirmou que a sexua-
lidade não é proibida, e sim produzida e controlada
de acordo com padrões socialmente impostos.

Foucault-mostrou que as identidades sexuais são
efeitos~daman~ira-como o conhecimento ~organiza-
do, e tal produção social de identidades é "naturaliza-
da" nos saberes dominantes.As&ualidade.tomou-'se

objeto d~ .s&ólogos, psiquiatras, psicanalistas, ~du'"
cadores,sendo descrita e, ao mesmo tempo, regulada,
saneada @-normalizadapor meio da delimitaçãode
suas farmas &lI}.ac&itáveis@-perversas.

-

A PESQUISADORAamericanaJudith Butler, que trouxe
novavisãosobregêneroe sexualidade,duranteapresentação
na universidade de Hamburgo, Alemanha, em 2007
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abordagemsobreas identidadesque põe em xequeo &
sensocomume mesmoa ciênciadeterministaquealo- ~
ca na naturezaa origemdasidentidades. a

Enquantotaiscientistas,chamadosdeessencialistas,~
procuramna dinâmicahormonal,no cérebroou até nos
geneso que explicariaos comportamentosvinculados- ~-

aosdesejos,osconstrutivistasdefendemumaconce'pção,
sociológicae históricadas identidades.Nãopor acaso,
os saberesessencialistasrecebemmaioratençãomidià-
tica e aceitaçãocoletiva,poiscostumamproblematizar
os comportamentossocialmenteperseguidos,enquantb
os construtivistasquestionamqualquerpressupostodé
"normalidade",priorizandoa análisecrítica do binário
hétero-homoquefundamentanossaordemsociat

PERIGO:nosanos80,o pânicoda epidemiade HIV/Aids

reaproximougaysde riscosocietário.Ao lado,polêmica
campanha francesacontra a doença(AIDES,2007)

SEXUALIDADEDISSECADA
Foi em uma conferência na Califórnia, em feve-

reiro de 1990, que a feminista Teresa de Lauretis
chamou pela primeira vez de Teoria Queer o con-
junto de estudos que não mais propunham pes-
quisar grupos minoritários como gays e lésbicas,
mas problematizar a ordem sexual como um todo
(ver quadro acima). O termo inglês "queer" é mui-

'to antigo e tinha, originalmente, uma conotação
negativa e agressiva contra aqueles que rompiam
normas de gênero e sexualidade. A escolha do

A TEÓRICA Eve Kosofsky Sedgwick propôs, nos anos
90, uma revisão crítica da ordem heterossexista em

A epistemologiodo armário, um marco nosestudosqueer

termo para denominar a corrente teórica - um
xingamento que denotava anormalidade, perver-
são e desvio - servia para destacar o objetivo de
desenvolver uma crítica das forças sociais norma-
lizadoras que agem a partir da sexualidade.

A emm-gência da Teoria Queer equivale, POI:- I
tanto, à de toda uma vertente de análise que tem
por obj~tivo dissecar a sexualidade contemporânea
para..compre6ndeLcomo ela opera naturalizando,e,
portanto, privilegiando, as relações entre pessoas
do S6-XOoposto. Dentre as obras que marcaram esse
ponto de viragem nos estudos sobre sexualidade
destaca-se A epistemologia do armário (1990), de
Eve Kosofsky Sedgwick.

Logo no primeiro parágrafo, Sedgwick expõe
o projeto que passaria a ser quase um lema para o
empreendimento intelectual queer: "Este livro ar-

gumentará que uma compreensão de virtualmen-
te qualquer aspecto da cultura ocidental moderna
será não meramente incompleta, mas daniflcada
em sua substância central no grau em que não ~-

corporar uma análise crítica da definiçãc ~--óe--
na homo/heterossexual; e assumirá q~ ~ -;....-

apropriado para começar tal análise cri-~.. ~ =-
perspectiva relativamente descenuada:ia -~-_
gaye anti-homofóbica moderna-o

Sedgwick afirma que o armário ~~ e -= ~-
to de reflexão apenas sobre aqueles :;..e ~~...,._
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LMAS NUM SÓ CORPO,de IsmaelNery(s.d.).

Asexualidadevaialémdeclassificaçõesdualistas,aexemplo
da reinvençãodosgênerosà partedo sexobiológico

nam com pessoas do mesmo sexo, mas também
meio de regulação que garante privilégios àquele-
que se relacion~m com indivíduos do sexo oposto
mantêm a ordem heterossexista com suas instin:..-

ções (como o casamento e a família tradicionais I

seus valores (como a assimetria entre os gêneros.
Assim, ele diz respeito tanto àqueles que vivem S1..

vida amorosa em segredo como aos que usufrue.
o privilégio de vivê-Ia abertamente. O armário
um regime que, com suas regras limitantes no ql..
toca ao público e ao privado, serviu para dar fom:.
ao modo como questõesde valores, moralidade
conhecimento foram tratadas na sociedade ociden-
tal como um todo há mais de um século.

SEXO NO PLURAL
Além da já apontada fonte na obra de Miche
Foucault, os teóricos queer emprestaram do fi-
lósofo francês de origem argelina Jacques Derri-

~ da (1930-2004) o conceito de suplementaridad,
~ e a perspectiva metodológica da desconstruçãr.
% A suplementaridade mostra que significados sã
~ organizados por meio de diferenças em uma d.-

nâmica de presença e ausência, ou seja, o qu.
parece estar fora de um sistema já está dentrl

dele. Isso pode ser exemplificado pelo fato d,

,..,

:

- ------
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Estudosqueerquestionama unificação desexo,gênero,desejoepráticas sexuais
Teóricae metodologicamente,

os estudosqueer(queanalisama
sociedadecomoumaordemsexual)
surgiram do encontro entre uma
correnteda filosofiae dosestudos
culturais norte-americanoscom o

pós-estruturalismofrancês,o qual
problematizouconcepçõesclássicas
desujeitoe identidade.Noquetoca
ao gêneroe à sexualidade,a con-
solidadanoçãodeidentidadesexual
como algo "natural" ou imutável
passoua serquestionadapor meio
dereflexõesteóricaseanálisescul-

turais que apontavamseu caráter
deconstruçãoculturale histórica.

A mutabilidadedasidentidades

é mal disfarçadapelasrígidascon-
vençõessociaisque buscamfazer
com que todos se compreendam
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e ajamde maneiraa unificaro que
a filósofa americanaJudith Butler
descreveuem seu clássicoProble-

masdegênero(1990)comocadeia
sexo biológico, gênero, desejo e
práticassexuais.Assim,normasso-
ciais nem sempreexpressas,mas
poderosas,obrigamalguémquetem
pênis(sexo)a agir de forma mas-
culina (gênero),desenvolverdesejo
por alguémdosexo-gêneroopostos
(vagina-feminina)e ter práticasse-
xuais ativas (leia-se:penetrativas).
Tal cadeianadatem de natural; é
a materializaçãode normassociais
violentasqueosteóricosqueeriden-

o tificam criticamente,demonstrando

i como elassão compulsórias.Além
g disso,elastambémgeramresistên-
õ ciascriativasnavidacotidiana.



qualificar os movimentos identitá-
rios, e sim apontar as armadilhas
do hegemônico em que se inserem
e propor alianças estratégicas que
apontem como objetivo comum a
critica e contestação dos regimes
normalizadores que criam tanto as
identidades sexuais citadas como

sua subordinação. Na academia,
a vertente queer ganha cada vez
mais espaço,mas não se sabe o que
se passará na esfera pública regida
pelos interesses políticos dos mo-
vimentos sociais e do Estado.

Em meio ao cenário cambian-

te de nossos dias, só é certo que
que a heterossexualidade precisa da homossexua- o dispositivo da sexualidade passa a ser questiona-
lidade para se autodefinir, de maneira que um do como corte fundante das identidades. A palavra
homem homofóbico pode se definir apenas em "sexo", que deriva do latim secare,"cortar ou dividir",
oposição àquilo que ele não é: um homem gay. no passado designava a clara divisão entre as cate-

O pro<=ecÜmentõanalítico que mostra o implícito' gorias "naturais" macho e fêmea, até que, no fmal
dentro de uma o_posiçãobinária costuma ser Gha- ,do século XIX, fOljou maneiras culturais e históri-
mado de desconstrução. 'Desconstruir é explicitar o' cas de cindir a fluida afetividade humana no sistema
jogo 6ntre.presença ~ ausência, e a suplementarida-I binário da hétero-homossexualidade. Atualmente, o
de permite denunciar como o não-dito ou r~~itado I sexo se apresenta no plural, como no título desta pu-
é-ne(?@ssáriopara qu~ o dominante-J>ossaexistir. De' blicação (Sexos),pois a sexualidade não parece mais
forma mais clara, o binário hétero-homossexualida- 'l:apaz de permitir classifIcações dualistas, claras ou
de riã-oé verdadeira oposição, mas, antes, um único' defmitivas. As identidades sexuais, que já pareceram
sistema iriterdependente que tem .por obj~tivo reinsJ tão sólidas, hoje se desmancham no ar. nec
crever incessantemente uma liierarquia que privi1
legia e .r6Ít~ra a ordem.heterossexual, desprezando
e subordinando sujeitos homo-orientados. Sinteti-
camente, em 1991, o teórico queer Michael Warner
denominou esse sistema de heteronormatividade.

Em termos políticos, a vertente queer se apre-
senta como uma alternativa crítica aos movimen-

tos identitários e seus objetivos de assimilação à
ordem social existente. O movimento LGBTI (lés-
bicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais),
por exemplo, opera a partir das identidades se-
xuais vigentes e expressa a demanda desses su-
jeitos por reconhecimento. Isso contrasta com a
proposta queer de apontar as fraturas nos sujei-
tos, seu caráter efêmero e contextual.

De qualquer modo, o objetivo dos queer não é des-

1
PARA LUTAR pelo reconhecimento de ga,'S.

lésbicas,bissexuais,travestis e transgêneros,

o movimento LGBlT se apóia nos conceitos

vigentes de identidade sexual

o AUTOR RICHARD MISKOlCI é professordo Departamep-
to de Sociologiada UniversidadeFederalde SãoCarlos(UFSCar'
autor de ThomasMann,o artista mestiço(Annablume,2003) e co-
organizadorde OlegadodeFoucault(Editorada Unesp,2006).

PARA CONHECER MAIS

A epistemologia do armário. E.K.Sedgwick,
em cadernospagu,vol.28,Núcleode Estudosde Gênero
Pagu-Unicamp,2007. Disponívelem:www.scielo.br.

A genealogy of Queer Theory.
W.B.Turner.TempleUniversityPress,2000.

Comentário [sobre A epistemologia do armáno
de EveK.Sedgwick].R.Miskolci, em doss:~ ~ ~ ~

disparadas",cadernospagu,vaI.28,"It.cec ~ :s-~:_
de Gênero Pagu-Unicamp, 2007.Oisoor !: e-
How to do the history of homosexua.õt1-
D.M.Halperin.TheUpivers': o::r == =a_ _
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Por Graciela Haydée Barbero

'..

N
OSúltimos anos, uma série de transformações ocorreu nas
sociedades ocidentais no campo das sexualidades, das
identidades sexuadas ou de gênero e, por conseqüência,
dos modelos vinculares que as acompanham. A polêmica

sobre tais acontecimentos, por sua vez, vem se diluindo, deixando
para trás a certeza de que as novas formas de sexualidade seriam
decorrentes de fatores patológicos ou desviantes e levando-nos a
aceitar que estamos diante de uma mudança nos costumes, bas-
tante evidente na área dos relacionamentos humanos, em especial
nas grandes cidades.

A não-criminalização ou medicalização dos comportamentos amo.., C/I"..

\ rosos homoeróticos entre pessoas adultas, que assim o consentem, é _

algo cada vez menos possível de ser posto em questão, particular-
mente depois da grande difusão dos direitos humanos aprovados
pela Constituição dos países ocidentais mais progressistas, o Bra-
sil incluído. Hoje, qualquer pessoa pensaria duas vezes antes de
afirmar que comportamentos desse tipo deveriam ser proibidos.
castigados ou curados. Porém os preconceitos ainda existentes
se revelam em detalhes indiretos, sentimentos turvos de ódiG
culpa ou vergonha ou outras situações herdadas de um yas-
sado cruel. Muitos psicólogos, psiquiatras e psicanalislai
por exemplo, ainda insistem em pensar a diversidade co~-
desvio de uma norma.

Para combater o preconceito e lutar por seus dire.-"'- _
militância dos grupos de Lésbicas, Gays, Bissexua~ :-.-
vestis e Transgêneros (LGBTT)se apóia, em s..a = _ -

ria, na afirmação de uma identidade gay, :és" ~_
transexual, conceito de muitas ressonâncias

~;;:p~..
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IDENTIDADEEIDENTIFICAÇÕES
A identidade, como parte dos atributos bási-
cos do sujeito, pertence em grande parte ao eu,
portanto é cultural e ideológica, uma atribuição
da ordem do arbitrário, mas uma arbitrarieda-
de dos ordenamentos históricos com os quais a
subjetividade é regulada. Identidade não é pro-
priamente um conceito da psicanálise. O que
Freud utilizou de várias formas foi o conceito

de identificação, que seria, segundo o Dicionário
de psicanálise, de Elisabeth Roudinesco e Michel
Plon (1997), "um processo central, pelo qual o
sujeito se constitui e se transforma, assimilando
ou apropriando-se, em momentos-chave de sua
evolução, dos aspectos, atributos ou traços dos
seres humanos que o cercam".

Poderíamos dizer que as identifIcações su-
cessivas remetem ao longo processo de incor-
poração e hesitação entre o eu e o outro, ao
passo que a identidade se referiria a um lugar
onde, por fIm, o eu se encontraria mais ou me-
nos ilusoriamente fixado. A identifIcação assi-
nala, em alguns momentos da teoria freudia-
na, a possibilidade subjetiva de ocupar o lugar
desse outro e diferentes posições psíquicas. Em
um momento avançado de sua obra, Freud uti-
liza esse conceito para marcar a forma como
se resolve o complexo de Édipo: identificações
sexuais em substituição às catexias objetais
(libido dirigida a objetos externos ou interna-
lizados), marcadas pelo ideal do eu (modelo
ideal a que o ego tenta se conformar, segundo
uma série de valores ou ideais sociais referidos

especialmente ao ser homem ou mulher) e do
supereu (ou superego). C

Supõ~-se, então, que as identifIcações devam' ~ /'""

corresponderàs expectativassociais, daí serem , ~ \

normativ

.

as~l:rrata~se de id~ntiflcações d~ g~n@ro~ ~

~
-"'-' ' r.~

Omenino com a fIgura pat~ma,.ou com um traço? \,
signifIcativo que surge por essa via, e-a m~nina' .to ]- ~ i ~t
com a.mãe.'A questãoé que nem sempreocorre \
dessamaneira,e isso sem que haja qualquerele- ~ ~
mento que nos faça pensar em patologias. ~"

Mais adiante, o psicanalista francês Jacques ~
Lacan (1901-1980) faz uma diferenciação im- ~

portante entre o que seriam a identifIcação ima- ~
ginária primária - quando a criança pequena '~
se identifIca com sua imagem no espelho, por U
intermédio da mãe, que lhe diz "esta imagem é
você", anterior à diferença dos sexos - e a iden-
tifIcação simbólica - que se dá com os signifI-

....

I
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HOMEM E MULHER.de IsmaelNery (1900-1934).

Asidentificaçõessexuaissãonormativas,poistendema corresponder
às expectativassociaisquanto ao masculinoe ao feminino
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A transexualidade vai além do desejo de restituição de um gênero verdadeiro
"Paraa maioria das pessoas,o gênero não é uma transicional,quetem comometa final a integraçãoou

questão,já que ele pertencea essaordem de coisas reintegraçãocomohomensou mulheresem um mundo
que simplesmenteestãoaí, formam uma parte intrín- habitadopor homense mulheres,excludentemente.No
secada realidade,pré-discursivamente,comoumadas entanto,há outro modode encarara passagem'trans',
verdadesnaturaismaisinvisíveisà força do onipresen- comoautoconstrução,.comodesejode si, nãoajustado
te. Todomundoé homemou mulher. a umcânonenecessáriodecorpo,gêneroesexualidade:

À primeiravista,aparececomoumaespéciede ex- é a perspectivatransgenérica,quesignificaviver gêne-
tensãodoscorpos,bemdiferenciados,de fêmease ma- ros,sexualidadese corporalidadescomoinstânciasnão
chosbiológicos,queoperamcomosuperfíciesde inscri- necessárias,e sim abertas a possibilidadesmúltiplas
ção natural das configuraçõeshistóricasque o gênero e fluidas, não como restituição nem como identidade
tem adotado,querdizer,dasformassócio-históricasde postuladaem um sentidode correspondênciagenérico
serhomemou mulher,osdoismodospossíveisqueo sis- ideal,masefeito de um sistemadegênerosaberto,não
temadegênerosinstitui. bipolar,aleatório,rizomático,contingente..."

(...) Mas algumaspessoas,movidaspor estranhos
impulsos,adaptam ou pretendemadaptar seu corpo
ao que concebemcomo sua identidade verdadeira,
adaptaçãoque tem lugar na ordem do gênero.Desde
a metadedo séculoXX,a passagem'trans' é uma rea-
lidadevinculadaaosdesenvolvimentos

da ciência e da técnica, legalizadade
distintas maneirasnos diferentespaí-
ses.(...)As narrativasdessaspassagens
não são homogêneas,não há estereó-
tipos, a transexualidadenão é uma
restituição do gêneroverdadeironem
umacura radicalda homossexualidade

comoàsvezessechegoua pensar.Sob
a categoria'trans' é possívelencontrar
formas muito diferenciadasde cor-

pos,experiênciase narrativas.Muitas
se ajustam às idéias mais gerais,mas
outras tantas, não.Haveriaalgo como
uma transexualidade c:lássica, de pas-
sagem completa, restituição binária,
heterossexualidadee invisibilidadepós-

Depoimento (por e-mail) do argentino Mauro Cabral,que sededica
ao estudo da intersexua/idade e transexua/idade no marco dos

direitas humanos, apresentado durante encontro do Centro de

PesquisaseAssistência do Grupo NEXOAssociação Civil,Argentina,

1999. Textocedido e traduzido por GracielaHaydéeBarbero.

CHINÊS Jing Jing, que mudou de sexo, exibe foto aos 17 anos

cantes paternos, definida posteriormente por Lacan
como identificação com um traço que supomos ser
masculino ou feminino.

Os estudos de gênero, por outro lado, tributá-
rios dos feministas, desenvolveram-se em torno do
conceito de identidade, sobretudo a sexual e a de
gênero. Em 1955, o pesquisador americano lohn
Money propôs o termo "papéis de gênero" (gender
roles) para descrever o conjunto de condutas atri-
buídas a homens e mulheres de forma diferencial.
Mas foi o psiquiatra e psicanalista americano Robert
Stoller que estabeleceu mais claramente a diferença

entre sexo e gênero alguns anos depois na obra Ser
and gender (1968), um estudo sobre o desenvolvi-
mento de crianças que tinham sido criadas co~~
pertencendo ao gênero contrário ao indicado Fr
sua fisiologia, devido a certos problemas anaIÕ~-
coso A hipótese de Stoller, ainda que depois :~
se demonstrado equivocada, era de que o gên~ se
desenvolveria de acordo com a forma como :; >_-
jeito fora educado, o que se revelava aber~-~
no caso de sujeitos intersexuais (ou herm~~-.4...
termo hoje estigmatizado) ou que sofre~ -.g..=.
problema nos genitais.
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Ufe is more than the sum of its parts.
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FElICITYHUFFMAN

TRANSAMERlCA
TRANSEXUAlIDADEe as implicações psicossociais da mudança de sexo no filme Transamérica, de Duncan Tucker(2005

O LUGARDO DESEJO G
O problema dessa forma de conceber o gênero e
seu caráter fixo e totalizador, que, por vezes, oculta
outras determinações, como raça, religião ou clas-

Ise social. e também desconsidera a importância e a
singularidade do desejo como tal, que pode resultar
em múltiplas possibilidades e não apenas nas duas
opções. masculino ou feminino, assim considera-
das. O efeito mais valioso desses estudos, em mi-
nha opinião, é que conseguiram deixar claro que os
conceitos de homem e mulher não correspondem a
essências eternas e universais. Na antropologia so-
cial, principalmente, ganhou-se uma perspectiva re-
lacional que representa os encargos da cultura para
um e outro gênero de maneira complementar, o que.
por sua vez, não coincide totalmente com o pon-
to de vista da psicanálise, sobretudo a lacaniana.
que abriu caminho para entender o feminino como
suplemento (mais que complemento) e a identidadel
como a cristalização de uma série de identificações,
em grande parte, inconscientes.

Portanto, a dualidade biologia-construção social
toma-se um problema epistemológico ainda mai
complexo quando se incluem as contribuições psi
canalíticas referentes ao lugar do inconsciente, d
desejo e da organização pulsional como outras de
terminações de gênero, das quais nem a biologi
nem a teoria da construção social dão conta. D

A idéiabásicados estudosde gêneroé que o sexo
se refere ao fato biológico da espécie humana, que
se reproduz a partir da diferenciação sexual, e o gê-
nero, aos signifIcados que cada sociedade atribui a
tal fato, refletindo, portanto. as expectativas e con-
seqüências de pertencer a determinado sexo. Cada
sociedade atribui. a sua maneira. as características
distintivas de homens e mulheres. e. assim. muitas
vezes elas são entendidas como naturais. confundin-
do o nível biológico-natural com o sociocultural.

Desse ponto de.vista, os modos de sentir, agir e
i>ensarde' cada um, mais do que terem uma base na~
tural e invariáv~l, decorrem de construções soc--iais
que aludem às carac..te..nsti<:a.5d~signadas de forma
diferenciada entre homens e mulheres e aos proces'"
sos de identifiGação e.so~alização primários. Diant~ .
doadesignação de- gênero -que..lh~ ~ dada, o suj~ito'"
deverá aceitá-Ia e. assumir os comportamentos dela -
esperados. -Essa difenm,cia'ião sociál dos gêneros. é
produto de. um, .longo processo histórico e inGlui ã
existência de hierarquias e relações de poder explí-'
citas e implícitas entre eles. ..Por..isso, nos estudo~
feministas e-nos de gênero, há ênfase nas relações de ,
poder e seus efeitos no individuo de um ou de outro'
sexo. Dessa perspectiva. o gênero é um efeito siIJ1'-
bólico, ideologizado pela circulação de relaçõe.s âe
poder não explicitadas e naturalizadas que <õirculam
entre o masculino e o feminino.
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ponto de vista sociológico, é fácil entender por que,
em uma sociedade ainda patriarcal, as mulheres
desejam ocupar os lugares privilegiados destina-
dos aos homens. Entretanto, sem levar em conta os
processos inconscientes, torna-se muito difícil com-
preender como alguns individuos de constituição
biológica masculina sentem-se mulheres e desejam
adequar seu corpo e sua realidade social a tal senti-
mento vivenciado com intensa convicção.

Os sujeitos que passam pela experiência transe-

A SíNDROME de Kleinfelter se caracteriza pela presença
de dois cromossomos femininos (X)no indivíduo do sexo

masculino, que adquire características físicas de mulher

AMBIGÜIDADEgenital no filme
argentino XXY (2007),que expõe os
conflitos de adolescente intersexual
no despertar da sexualidade

xual na maioria das vezes não
a entendem como efeito de uma

deêisão consciente; simplesmente
se sentem impulsionados por mo-
tivos internos a se adequar a sen-
timentos mais íntimos, os quais
indicam a não-correspondência r
de seu gênero ao sexo que lhes( \/J
foi atribuído socialmente e a suas~
caracteristicas corporais.

Freud muito cedo descobriu
que "feminilidade" e "masculi-
nidade" são construtos sociais
desenvolvidos no ser humano a
partir dos contatos estabelecidos
com os outros nos primeiros anos
de vida - processo que culmina,

como vimos, nas identifIcações "normalizadoras"
que representam a solução do complexo de Édipo.
No entanto, já em 1905, no artigo "Três ensaios so-
bre uma teoria sexual", ele esclarecia que a pulsão
sexual - que não é um instinto - não tem um objeto
predeterminado associado a ela. Algumas versões
posteriores da psicanálise, porém, quiseram fazer
coincidir o sexo "verdadeiro" (biológico) e a supos-
ta identidade sexual correspondente. O psicanalista
alemão Erik Erikson (1902-1994), precursor da psi-
cologia do ego, e outros culturalistas americanos,
por exemplo, passaram a utilizar o termo "identida-
de sexual" como se fosse uma meta a ser alcançada,
propondo um ideal heterossexual que pouco tem a
ver com a teoria freudiana.

ENTRE SEXO E GÊNERO

O fato é que não há naturalidade na sexualidade hu-
mana. Sabemos que o sexo biológico de uma pessoa
pode não corresponder a seu sentimento de identi-
dade sexual. As identifIcações não levam necessa-
riamente à coincidência socialmente esperada; por.
exemplo, pessoas com genitais próprios de um orga-
nismo masculino podem se sentir mulheres. E mais
essas identificações nem sempre supõem desejos ~~
um parceiro do "sexo oposto", se ass;- ~..f::: _-
zeroOu seja, nem a "normalidade- das ~~;:;;.~,,~~
garante que o sujeito se defina come -~~ --6..
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Caso Reimer levanta polêmicas em torno das cirurgias de adequação de sexo nc:

Aos8 meses,DavidReimerfez uma cirurgiade fi-
mose e, por erro médico, teve grande parte de seu pênis
queimado. O menino foi levado a John Money,um dos
pioneiros dos estudos do gênero, favorável à realização
de cirurgias de transexuais e intersexuais. Segundo ele,
se a criança sofresse a cirurgia e iniciasse um processo
de socialização em um gênero diferente daquele assina-
lado por ocasião de seu nascimento, se desenvolveriade
maneira normal, adaptando-se perfeitamente ao outro
gênero. Assim,Davidse transformou em Brenda.Teveos "
testículos removidos, sofreu uma pequena cirurgia pre- gz
paratória para criar uma vagina em um momento poste- ~

rior,quandoestivessemaior,e foicriadocomomenina. ~
Brenda freqüentou o instituto de identidade de gênero ~

de Money com alguma periodicida~

de, para que sua adaptação ao sexo
feminino fosse monitorada e incen-

tivada. Mas, aos 8 anos, desejava um

revólver de brinquedo e caminhões.

Além disso, gostava de urinar em pé.

Em resumo: começou a se dar con-

ta de que não era menina. Deu-se

inicio então a uma "negociação" de

seu gênero. Brenda recusou todas as

ofertas. Para a equipe médica que a

examinou, em outro hospital, houve

considerado o "natural" para um modelo reprodu-
tivista inato. Por isso, a psicanálise vem se dando
conta de que as categorias de feminino e masculino
são contingentes, conflitivas e problemáticas, não
havendo coerência linear entre desejo, sexo, gênero
e identidade, sem que isso implique necessariamente
qualquer tipo de "patologia" ou desvio.

Ostrabalhos sobre gênero deram lugar a um cam-
po de estudos de identidades e sexualidades diversas,
o dos gays e lésbicas, que, fundamentalmente nos
Estados Unidos, vêm questionando as contribuições
da psicanálise, sem deixar de a ela se referir. Outra
tendência surgida pouco depois, o movimento queer,
representa de forma radical uma posição política que
questiona as expectativas normativas quanto a sexo
e gênero. Segundo a pesquisadora americana Judith-
Bt\tler, uma das fIguras de destaque nessa área, cr
verdad~do gênero está emsua construção, já. que~e
é "um imaginário, instituído e. inscrito como efeito ..
d@verdade. na superfície dos corpos por um discurso'
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DAVID REIMER na infância como

Brenda (ao ladoJ, após sofrer
cirurgias de mudança de sexo
segundo orientação de John Mone
especialista em estudos do gênero
na adolescência, decidiu retomar

sua identidade masculina (acima)

e chegou a implantar um pênis

de identidade estável e persistente". Desse modo, os
gêneros não seriam verdadeiros ou falsos, mas mul-
tiplicidades inconsistentes.

Butler não recua diante da complexidade da ques-
tão. Demonstra,por exemplo, que, mesmo não falandc
como teórica lésbica ou gay,já que qualquer categoria
de identidade tenderia a ser um instrumento norma-

tivo, ela estaria, ao mesmo tempo, identif1cadaa esse
"signo", se o entendêssemos como referente a uma
posição política, uma posição desde onde se fala. De
seu ponto de vista, as categorias identitárias são luga-
res de conflito necessários. Ela argumenta que, se, em
geral, as identidades homossexuais ou transgenéricas
são vistas pelo restante da sociedade como uma cópia
errada - uma má cópia - da que é tida como verdadei-
ra, original, certa (heterossexual), todas as categorias
sexuais identitárias são sempre cópias, sempre artifI-
ciais; não há original e derivação. Nesse sentido, so-
mos todos "travestidos"."Não há um gênero próprio de
um sexo mais que de outro", afirma a pesquisadora.



, "errode reassinalamentodesexo".Aos 14 anos,passoua
vivercomomenino.Retirouos seiose tomou hormônios

masculinos.Aos15,implantouum pênis,o quelhepropor-
cionavaum poucode prazer.Nãoejaculava,masurinava
empé.Adulto,passoua relatarsuahistóriaa pesquisadores
e jornalistas,a fim dechamara atençãoparao perigode
cirurgiasdeadequaçãodesexoemcriançascomgenitália
ambígua(intersexuais)ou problemasanatômicos.Sofriade
depressãoesuicidou-seaos38anos,em2004.

Judith Butler,aorelembraressecaso,associa-oà si-
tuaçãodosintersexuais,indivíduosnascidoscomgenitais
mistosou incompletos.Oscasosde intersexonormal-
menterequeremcirurgia,de modoa refazero corpode
acordocoma imagemsocialpertencentea determinado
gênero.Discute-seaqui o direito de não fazer cirurgia
de transformaçãoou intervençãosobreo aparelhoge-
nital externo.Ospartidáriosda intervençãopressupõem
que gênero"nasceria"de umaanatomiainteligível.Para
eles,a formacomoessaanatomiaapareceparao próprio
sujeitoe paraosqueo olhamseriaa basedesuaidenti-
dadesocialcomohomemou comomulher.No entanto,
diz Butler,asmutilaçõese ascicatrizesque restamdes-
sa intervençãodificilmenteoferecemevidênciasdaquilo
queacirurgiapretendeurealizar.

PorPatriciaPorchat.psicanalistaedoutoraempsicologia
clínicapelaUniversidadedeSãoPaulo,autoradeFreudeo
testederealidade(Casado Psicólogo,2005).

ATOS PERFORMÁTICOS
Haveci.a em nosso mundo,. segundo ,Butler, uma'
heterossexu-alidade coercitiva que se exerce pela
criação das próprias categorias de sexo, identidade,
sexua1 e gênero, cujos efeitos (os corpos masculino'
e feminino, por exemnlo) passam a ser vistos como
causas ou origens, alienando-se, assim, das normasl
que os ,produziram. Desse ponto de vista, fica claro
o reducionismo que existe na idéia preconcebida da.
existência de apenas dois sexos "normais\/'e dois gêJ.
n~ros correspondentes, o restante das possibilidade'!>
caindo na eategoria dos desvjo~.

Omovimento queer não concorda c-omo uso que a
comunidade LGBTIvem fazendo do conceito de iden-

tidade. Já em 1998 a noção de "identidade homosse-
xual" tinha sido criticada pelo psicanalista brasileiro
Jurandir Freire Costa. Para ele, aceitar a idéia de uma
identidade homossexual seria apoiar a noção de que
existe uma diferença fundamental que faria de pessoas
com determinadas caracteristicas desejantes seres de

EMEXPOSiÇÃOno metrô de NovaYork(2007-2008),a
fotógrafa CindyShermanutilizaa própriaimagemtravestida
ou mascaradapara desconstruirpadrõesde gênero

alguma maneira afastados do resto dos mortais. Se
grupos de militância gay aderiram a essa denomina-
ção, a psicanálise a considera desnecessária.

Diferentemente da identidade gay, a identidade
queer não tem positividade, aquilo que está em de-
sacordo com o dominante, legítimo, normativo. A
posição queer visa uma reestruturação das relações
e práticas sociais. A identidade, para tal grupo, é
sempre performátka, o -resultado, o efeito de atos
de fala" reit~rados. O gênero, e também os corpos
diferenciados de homens"e mulheres, resultaria de
uma série d~ atos .nerformáticos nos guais esfamos
todos"iinplic;ldos desde antes de nascer, nos des~os
dos pais, nas categorias.soc.iais etc.

Para a socióloga Marie Hélene Bourcier, autora ~
Queerzone (Zona queer, 2000), entender a identi~
sexual de forma performática pressupõe que ela '2--
s~a "natural" (biológica)nem determinada comp.e'"~-
mente pela cultura. Mais que isso, sublinha ~ a-:: ~
qual os sujeitos que foram discriminados por :::.~ ;;::--r-

ESPK' ~ -
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AO LADO. detalhe de uma

das operações para

reconstituição dos seios em
transexual chinês, de 25 anos

,-
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responder às categorias designadas
podem apropriar-se dos signos que
até então os definiam passivamen-
te e ressignificá-Ios dessa perspec-
tiva (ver quadro na pág. 39).

A questão da "escolha",implíci-
ta na idéia de performatividade,faz
com que muitos psicanalistas discu-
tam os argumentos de Judith Butler,
compartilhadospor outros "constru-
tivistas" do movimento queer, co-
locando em primeira instância sua
determinação inconsciente. No en-
tanto, como explicita Butler,perfor-
mático não significaa pessoa poder escolherlivremente
uma identidade diferentea cada dia.

Segundo o pensamento feminista, a categoria de
gênero é política (assimcomo a afirmação das identi-
dades), apóia-se na sociedadeheterossexual e até a ins-
titui. Desseponto de vista, sem identidade não haveria
possibilidadede reivindicaçõese exigências de políticas
públicas protetoras, já que a categoria ficaria invisí-
vel. Butler,porém, afirma que não é preciso um sujeito
(identitário)para participar politicamente,uma vez que
as lutas se realizariampor meio do questionamento das
normas e convenções que restringem as condições da
própria vida (comorespirar,des~ar e amar)e se referem
a todos os individuos de uma sociedade.

A pesquisadora desenvolve a idéia de que o siste-
ma dominante funciona mediante regulaçãoe produ-
ção de sujeitos, por meio da reiteração performática
de determinados comportamentos. Para ela, não ha-
bitamos um sexo; somos obrigados a desempenhá-Io,
inventá-l o e reinventá-Io em cada contexto, o que
não acontece de forma voluntária, e sim em um pro-
cesso socializado de funcionamento sexual reiterado,
automático, obrigatório. Butler e outros autores queer
vêem no fenômeno da transexualidade uma manifes-

tação radical dessa mesma performance, ainda que
esses indivíduos sofram por conta desse desejo que a
maior parte da sociedade não reconhece. O contrário
também é verdade: todos temos em algum momento
algum tipo de inquietude e preocupação com relação
ao sexo e à estabilidade de uma identidade, já que a
verdade do gênero está em sua construção.
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CATEGORIASDIFERENTES
Resgato alguns elementos históricos desse campo.
'No fmal do século XIX, o médico alemão Karl-Hein-
rích Ulrichs (1825-1895) identifica alguns sujeitos
que têm desejos por pessoas do mesmo sexo como
homossexuais, em um grupo no qual se misturam
indivíduos com características do que hoje chama-
ríamos de transexualidade. Para ele, ambas as ma-
nifestações dependeriam de um corpo ambivalente,
hermafrodita, que possui características biológico-
hormonais do sexo oposto. Hoje sabemos que a in-
tersexualidade, a homossexualidade, o travestismo e
a transgenerídade são categorias diferentes, apesar
de terem alguns elementos comuns. Se a intersexua-
lidade é deflagrada por aspectos biológicos, na ho-
mossexualidade, de acordo com a psicanálise, não
se conhece nenhuma interferência desse tipo, tam-
pouco nos sujeitos transexuais ou travestis. Daí ad-
vém outra suposição científica: para a ciência médi-
ca, existem os verdadeiros transexuais, aqueles que
não têm signos biológicos de mais de um sexo e não
apresentam desejos homossexuais pós-cirúrgicos.
Por exemplo, durante processo seletivo para realiza-
ção de cirurgia de adequação de sexo, espera-se dos
transexuais que se comprometam com a orientação
heterossexual futura e demonstrem não ter indícios
de hermafroditismo no corpo. Se pretendem ser
selecionados, vêem-se obrigados a se conformar a
esse modelo. Pelo menos devem falar aos eventuais
entrevistadores que cabem em tal defmição.

O primeiro paciente transexual que recebeu esse



tipo de tratamento foi o soldado americano George
Jorgensen, que em 1952 se submeteu, aos 28 anos,
a uma cirurgia de mudança de sexo em Copenhague,
Dinamarca, com a equipe de Christian Hamburger,
tomando-se Christine Jorgensen. Depois dele, a ci-
rurgia e a terapia hormonal se generalizaram. Muito
antes de existirem tais possibilidades científlco-tec-
nológicas, a maioria dos casos conhecidos de interse-
xuais já passava por exames médicos com o objetivo
de determinar qual o "verdadeiro sexo". O filósofo
francês Michel Foucault (1926-1984), por exemplo,
publicou a história de Herculine Barbin (1838-1868),
que deparou com uma tragédia porque os médicos
decidiram que ele/ela, que vivera como mulher até a
juventude, era, na verdade, homem. Alteraram então

CHRISTlNEJOR6ENSEN,primeiro homem a se transformar

em mulher, em 1952,por meio de operaçõese tratamento
hormonal, ao lado de cartaz do filme sobresua história

sua documentação, mandaram-no mudar de cidade.
de trabalho e abandonar todas suas relações anterio-
res, o que o levou a um estado de angústia profunda
e ao suicídio. Nunca se reconheceu o que a ciência
decretou ser seu "verdadeiro sexo", ou seja, Herculine
sempre se sentiu uma mulher que amava mulheres e
não um homem, como decretado pelos médicos.

Ainda hoje, mais de um século depois, o/a transe-
xual que escreveu, em 1994, Gender outlaw (Gênero
fora da lei) confirma que essa realidade não mudou
muito: "Sei que não sou um homem (...) e cheguei
à conclusão de que provavelmente também não sou
uma mulher (...) O problema é que vivemos em um
mundo que insiste em que sejamos uma coisa ou
outra". Mundo este que apresenta um grande desen-
volvimento tecnológico para facilitar as mudanças
desejadas por alguns sujeitos, tanto nas áreas médi-
cas como estéticas ou artísticas.

As novas tecnologias estão se desenvolvendo
das formas mais variadas e heterogêneas, propician-
do possibilidades inimagináveis pouco tempo atrás,
como antecipara Donna Haraway em seu livro Ciên-
cia, mulherese cyborgs(1991).Produtos do capita-
lismo avançado proliferam e se difundem na atual
sociedade hiperconsumista e ligada ao espetáculo. A
cibercultura é uma das formas do Outro contemporâ-
neo. Ela não tem um centro de poder, é plural e não se
baseia em um modelo vertical, mas transversal. Tra-
ta-se de um Outro inconsistente que possibilita uma
interconectividade generalizada, reticular e, portanto,
novas formas de laço social. As próprias práticas eró-
ticas se tomaram parcialmente performáticas, como
o erotismo sadomasoquista, que fora defmido pela
historiadora inglesa Anne McClintockcomo "a repre-
sentação teatral do risco social".O sadomasoquismo é
performático por natureza, diz ela. Que outros desa-
fIOSnos esperam neste admirável e vertiginoso mun-
do contemporâneoem quevivemos? nec

A AUTORAGRACIELAHAYDÉEBARBEROé psicanalis-
ta, mestreem psicologiaclínica e doutora em psicologiasocial.
Atualmente é professorada Faculdadede Psicologiada Univer-
sidadeFederaldo Mato Grosso(UFMT!CUR).
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Cuerpos que importan. J. Butler.Paidós,2002.
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s tennos "intersexual", "travesti", "transe-
xual" e "crossdresser"são criações do século
XX para designar comportamentos ou pes-
soas que transitam nos limites entre os gê-

neros e/ou sexos e, mesmo sem querer, os questionam.
Tais nomenclaturas, que refletem um modo de nossa
cultura moderna lidar com essas pessoas e interpretá-
Ias, acabaram gerando diversos conflitos conceituais.

A palavra "travesti" remonta ao século XVI, com
o sentido de "estar disfarçado", mas foi só em 1910,
como o livro Die Transvestiten, do médico e psi-
cólogo alemão Magnus Hirschfeld, que o tenno foi
associado ao uso de roupas do gênero "oposto" com
um sentido erótico, dando origem ao vocábulo "tra-
vestismo", como "desvio" da sexualidade "nonnal".

Durante o século XX, com os avanços das técni-
cas de cirurgias genitais e o desenvolvimento de várias
linhas interpretativas sobre os limites entre os sexos
(homem/mulher) e os gêneros (masculino/feminino),
desenvolveu-se uma diferenciação conceitual entre as
pessoas que usavam roupas do gênero dito oposto pe-
los mais variados motivos (como gratificação erótica
ou ansiedade),mas que não tinham problemas com seu
corpo e seus genitais, e aquelas que se vestiam como
o outro gênero porque se consideravam pertencentes a
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ele, vendo a si mesmas como presas em um corpo er-
rado. A fim de classificaressa vivência, o médico D. O.
Cauldwellcunhou o tenno "psychopathia transexualis"
em 1949. Em 1953,Hany Benjamin, endocrinologista
alemão radicado nos EstadosUnidos, escreveuo artigo
"Travestismoe transexua1ismo~,baseado na expressão
de Caudwell. Foi quando surgiu cientificamente a fi-
gura do "transexual" e o "transexualismo':

No decorrer da segunda metade do século XX,
muito se discutiu sobre as origens, as especiflcida-
des, os tratamentos e as diferenças entre travestis,
transexuais e outras manifestações de trânsito entre
os gêneros. Hoje existem várias linhas interpreta-
tivas sobre o tema, algumas com foco na biologia,
outras mais centradas na questão psicológica; umas
mais políticas, outras mais patologizantes.

De maneira bem genérica, intersexual é aquele que
possui algum tipo de ambigüidade na genitália interna
ou externa, sendo também chamado de pseudo-her-
mafrodita (masculino ou feminino) e, mais raramente,
dependendo do caso, de verdadeiro hennafrodita.

Já travesti, segundo a Classificação internacional
de doenças (CID),da Organização Mundial da Saúde,
e o Manual diagnóstico e estatístico de doenças men-
tais (DSM), da Associação Americana de Psiquiatria,



No exterior, travestis brasileiras são tidos como transexuais secundárias

No Brasil, o que é comumente

conhecido e reconhecido pela cul-

tura popular ou de massa como

uma pessoa travesti é chamada

de transexual em países como Es-

tados Unidos, França ou Itália e

classificada pelo OSM e pela CIO

como possuindo um grau menor de

transexualidade. Isso porque sofre

intervenções hormonais e eventual-

mente cirúrgicas para feminilizar

seu corpo (como próteses de silico-

ne nosseios),passa 24 horas pordia
com vestimentas e adereços de mu-

lheres, comportando-se como elas,

adota um nome considerado tipica-

mente feminino, mas não deseja a

cirurgia de transgenitalização. Ou

seja, para o discurso médico oficial,
nossas travestis são consideradas

transexuais secundárias.

é a pessoa que sente gratificação erótica ou satis-
fação pessoal em se vestir e se comportar como o
gênero oposto, independentemente de sua orientação
sexual. Faz uso eventual de hormônios, não costuma
realizar mudanças defmitivas no corpo, como im-
plante de próteses para os seios, contentando-se, na
maioria das vezes, com uma "montagem" restrita a
horas ou a periodos mais significativos da vida. Tal
classificação é nomeada de "travestismo fetichista"
(CID)ou "fetichismo transvéstico" (DSM). Essa tam-
bém seria genericamente a definição de crossdres-
ser, termo mais relacionado ao campo da cultura de
massas e das novas identidades políticas, não sendo
muito usado no discurso científico. Tanto a CIDcomo
o DSM classificam crossdresserscomo travestis.

Transexual é a pessoa que sente uma desar-
monia entre seu sexo e seu gênero sem nenhum
tipo de causa fisiológica, além de mal-estar com o
próprio genital, identificação com o outro gênero
e desejo de modificar o corpo, principalmente por
meio da cirurgia de transgenitalização. Muitas li-
nhas da psicologia, da psicanálise e da endocrino-
logia usam comumente o termo "transexualismo"
e, às vezes, a expressão "disforia de gênero". Já a
psiquiatria, regida pelo DSM, trabalha mais com

.,..

Alémdisso,paramuitosmovi-
mentosmilitantesdedireitosLGBT,
as categorias"travesti"e "transe-
xual"sãoantesdetudo identidades

de gênerocom caráterpolítico,e
não necessariamente"transtornos"

psíquicos.Dessaforma, podemos
percebercomoasdiferençasentre
transexuais,travestis,crossdressers
e váriasoutrascategoriasquesur-
gem constantementesãoembates
conceituaispara tentar organizar,
seja pela autonomiapolítica,seja
pelapatologizaçãomédica,o trân-
sito entreosgênerosquetanto in-
comodanossacultura.

VENCEDORAdo Miss BrazilTransex,

em 2008,FernandaLimarepresentaráo
paísno concursodebelezainternacional
que acontecerá na Tailândia

a expressão "transtorno da identidade de gênero".
Essas são"as defmições "oficiais", que organizam o

olhar médico-psicológico. Segundo essa visão, travestili-
dade e transexualidade são "patologias", "desvios", "per-
versões", "transtornos" ou "desordens" de uma identida-

de que não consegue se adequar às normas de gênero.

Parte-se do principio de que existem normas de gênero {}-
essenciais, eternas e imutáveis referentes ao aparelho
genital masculino ou feminino; caso as pessoas não as
encarnem como o esperado (mulheres "femininas" e ho-
mens "masculinos"), sofrem de algum distúrbio. Assim,

não se questionam as regras de gênero, que variam de
acordo com a cultura e seu momento histórico, e sim a

melhor ou pior adequação a essasregras. ..
o AUTORJORGELEITEJR. é doutorando em antropologia pela

pue-SPe autorde Dasmaravilhaseprodígíossexuais:apornogra-
fia "bízarra"comoentretenimento(Annablume/Fapesp,2006).

PARA CONHECER MAIS

o que é transexualidade. B.A M.Bento.Brasiliense,2008.
Existimos pelo prazer de ser mulher:

um olhar antropológico sobre o Brazilian Crossdresser Club.
A.P.Vencato,em26' ReuniãoBrasileiradeAntropolog;.
des/igualdade na diversidade, 2008. Dispo" ~ ,.~ s - ~
Associação Brasileira de Antropolog .







MANIFESTAÇÃO em Brasilia contra a violência e a discriminação sofridas por "omosse ~a ~ ;:ravestis e transexuais

Paralelamenteà consolidaçãodosprocessossociais
que engendraram a modemidade, no final do século
xvm e inicio do XIX, os contornos da nonnalização
das sexualidades começaram a se refazer. Segundo Ju-
randir Freire Costa, para que foss~ possív~l conjugar'
os ideais republicanos d~igualdade e liberdade, revo- .
lucionários franceses precisaram.justificar a desigual-
dade entre homens e mulheres de outra maneira. Nesse.
momento, as,mulherespassaram a ser vistas como um ,
sexo di~énte, bi6logicament6,determinado, e nessa
diferença se ancorariam as justificativas necessáriaS'
para a desigualdade.S@illalia partir de então traduzi~
das em uma "incapacidade-"feminina para desenvot-
ver tarefas de maior importância e prestígio social. A
distinção entre os sexos surgiu, dessa perspectiva, para
justificar desigualdades sociais, e não para ampliar a
compreensao da realidade.

Hoje uma variedade de concepções tentam jus-
. tiflCar (enquanto disputam politicamente espaços
sociais) a crescente diversidade dos comportamen-
tos sexuados. Essa fragmentação expressa os mo-
vimentos de sociedades amplamente urbanizadas,
com grandes concentrações populacionais, nas quais
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emerge uma diversidade culrural que se organiza ao
redor de elementos simhéJcos e estruturais próprios,
fonnando identidades sociais. coletivas e políticas
profundamente inter-reladonadas. Ao mesmo tem-
po que assistimos ao fortalecimento e à ampliação
de discursos que denunciam a dimensão histórica da
sexualidade, evidenciando seu teor político, vemos
também a radicalização de discursos conservadores
religiosos e científicos no espaço público.

A ciência tem nos .mostrado que as concepçõd
essencialistas -da sexualidade humana estão longe
de se.extinguir. Apenas-para citar um exemplo, cada
vez mais popular nos Estados Unidos, o campo de
estudos da psicologia evolucionista vem tentando
associar a sexuálidade à genética. A ideologização
do sexo na contemporaneidade passa então, dessa

perspectiva, 1>0rafinnar um lu~ar de-superioridade
da mulher baseada em uma suposta inferioridade
genMica do homem.

Caberá mais uma vez à história revelar o mundo

que está por vir e se poderemos vivenciar juntos os
prazeres e as dores da sexualidade de maneira mais
democrática ou menos violenta.



o PERIGODAHOMOFOBIA
Embora seja responsável por sofrimentos e pelas
relações de violência, o preconceito se estrutura a
partir de uma função cognitiva necessária à orga-
nização de nosso cotidiano, dado que se utiliza da
economia do pensamento, da generalização de situa-
ções particulares que se transformam em categorias
partilhadas socialmente, simplificando, assim, a
heterogênea estrutura das atividadc~sdo dia-a-dia.
O preconceito sustenta as formas institucionais de
inferiorização e as mantém, deixando detcmninados
grupos em..posição subalterna nos processos de par-
ticipação e democratização. Não estamos diante de
um processo de exclusão social simplesmente. mas
de um processo perverso de subalternização que in-
clui restritivamente- e-de modo estigmatizado os gru-
pos -inferiorizados nos processos sociais.

O que se opera nesse caso é a transformação das
diferenças (entre as experiên-
cias humanas possíveis) em
desigualdades, as quais in-
terpretam as diferenças hu-
manas segundo a lógica da
hicyarquização .soGaL-No in-
terior dessas hierarquias, uns
são considerados mais aptos
que out-ros-,seja no exercí-
cio das sexualidades, s6ja na
ocupação do ~paço público
ou mesmo na garantia dos di-
rw.tos sociais e da cidadania.

A relação interna às hie-
rarquias não é unidirecional;
ela cumpre uma relação de
reciprocidade que opera de
forma dialética: quanto maior
a inferiorização de uns, maior
a superioridade de outros. Por
exemplo, quanto mais uma
orientação sexual não-heteros-

CAMPANHASpublicitáriasafirmativas
como esta, italiana, tentam reverter

a discriminaçãocontra homossexuais,

com a mensagem: "Orientação
sexual não é uma escolha". No

entanto, entram em choque não
só com setores conservadores

da sociedade,como também com

adeptos das teorias de gênero

sexual assume o status de doença, perversão, pecado,
degeneração ou anomalia, maior será a legitimidade
da heterossexualidade ~ompulsória.

No caso da homossexualidade, foram criadas
não somente características inferiores em relação
à posição heterossexual, mas também mecanismos
institucionais de afirmação de uma cidadania de se-
gunda categoria, seja pelo silenciamento, seja pela
violência institucional corroborada na supremacia
da heteronormatividade das práticas sociais.

Às ciências psi cabe perceber e incluir, urgente-
mente, em seus mapas teóricos, a construção histó-
rica dessas atribuições, pois, uma vez sedimentadas
nas instituições e no imaginário social, fomentam
noções de doença, incapacidade, perversão etc., bem
como a naturalização e o ocultamento de preconcei-
tos, tais como a homofobia. Assim, é possível enxer-
gar mais longe e perceber ser esse o motivo que nos
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MOSAICOsicilianodoséculoXIIretratao episódiobíblico
dedestruiçãodacidadedeSodomaporfogoeenxofre
(livro19doGênesisJ.muitoutilizadohistoricamentecomo
exemploparajustificar idéiasanti-homossexuais

leva a não questionar as razões pelas quais nossas
instituições e nossa cultura oferecem menos direitos
aos não-heterossexuais ou até mesmo incentivam

formas de violência contra eles. Isso ocorre princi-
palmente porque os códigos que regulam as rela-
ções entre as identidades sexuadas não permitem
que as hierarquias sexuais, e seu sintoma, o heteros-
sexismo, adquiram visibilidade pública na condição
de injustiça social, dado que foram naturalizadas e
assimiladas pela simplificação, fazendo desse meca- ·
nismo algo supostamente paradoxal, pois, quanto
mais verdadeiro se proclama, mais fundamentado
está nas crenças que necessita ocultar.'

Esse suposto paradoxo visa, em última instân-
cia, esconder outro, fundamental, da modemidade,
o de que por trás dos princípios antropocêntricos
de liberdade e igualdade existe um abismo lingüís-
tico que dicotomiza os conceitos de individuo e so-
ciedade. Tal paradoxo pode ser ameaçador, já que
nos obriga a reconhecer a historicidade dos valores
morais, pois relativiza os próprios valores que nos
constituem, retirando qualquer estabilidade, perma-
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A RENDEIRA(c.1669-1670),do pintorholandêsJohannes
Vermeer(1632-1675).Códigosmoraise interessessociopolíticos
definiramo papeldamulhernassociedadesao longoda história



AaJSAOOdesodomia em 1502,o artista Sandro Botticelli
(1445-1510)dedicoua obra acima aos"crimescontra as leis

da natureza",que estariamno sétimo círculo do inferno da
Divinacomédia, de Dante Alighieri (1265-1321)

nência e universalidade contidas em nossas identi-

dades e práticas culturais. O preconceito é, portanto,
o mecanismo que, operando em um jogo de arti-
culações extremamente complexo, cria um suposto
paradoxo cuja meta é alcançar o estatuto de uma
resposta definitiva ante as inúmeras possibilidades
da determinação humana.

Trata-se de um fenômeno psicossociológico, que
atua, ao mesmo tempo, nas dimensões do individuo
e da coletividade. Não pode ser compreendido apenas
na dimensão da raçionalidade individual, uma vez
que se estrutura a partir de um conjunto abstrato de
valores sociais, mas que só encontra substância no'
comportamento individual. No âmbito do individuo,
o preconceito opera com a assimilação das caracte-
risticas de inferioridade e, no coletivo, sustenta a hie-
rarquização social que dá normatividade e coerência
à ação, reduzindo o complexo ao simples, conforme
as exigências da heterogeneidade estruturada da vida

cotiàiânâ.N~ôpôroütrõmõB.võ,indivíduostnferlo-
rizados assimilam, na construção de suas identidades
sociais, as caracteristicas sociais e psicológicas nega-

tivas atribuídas a eles, fortalecendo-as ainda mais e
legitimando os mecanismos e as formas de precon-
ceito que incidem sobre eles. No caso da não-hete-
rossexualidade, isso acontece por meio do fenômeno
definido como homofobia intemalizada, que denota
claramente quanto sofrimentos individuais podem ter
suas raízes na estrutura social do preconceito.

Assumir a legitimidade da experiência não-he-
terossexual significaria, portanto, um reposicio-
namento na própria história individual e coletiva,
uma vez que os valores morais são constituidores
das identidades e culturas. A homofobia impede
que os indivíduos encontrem legitimidade para
que o esforço psíquico individual de assumir-se se
consolide em uma identidade menos subordinada,
além de legitimar modos víolentos de expressão do
ódio e do preconceito. Não à toa, os recém-iden-
tificados crimes homofóbicos têm se caracterizado

como uma forma própria de víolência que traz em
si um duplo caráter: o da preservação subjetiva da
superioridade do criminoso e o da manutenção das
condições subumanas com que homossexuais são
representados simbolicamente.

PAMA TEOlOGIAmedieval,o adultério e o comportamento

homossexualeram punidos apósa morte,como ilustra
o último julgamento, deTaddeodi Bartolo (1362-1422)
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ESTRATÉGIA DE OCULTAMENTO

Certas sexualidades são forçadas a ocupar posições sociais inferiorizadas
o preconceitomantém a hierarquização e legiti- identificarmos os limites de nossa percepção da realidalk.

ma a inferiorização entre grupos. sociais, muitas vezes As conseqüências do preconceito vão desde o aniquila-
consolidando-se como violência e ódio de uns sobre mento humano e a violência social, passandopor modosSLJ-

outros. No âmbito das ciências humanas, vários estu- tis de inclusão subalternizadas, até a legalidade ou não das

dos reafirmama íntima conexãoentre inferiorização formasde existir do mundopúblicoe privado- problemé!5

social e mecanismos de naturalização das desigualda- graves para a sociedadecomo um todo e não apenas para05
desna história do Ocidente. grupossociaisoprimidos,quedemandamurgênciana bu~

Sua dinâmica complexa faz com que ele se manifeste de soluções possíveis. Uma das dificuldades em discutir c

de modos invisíveis e por meio de micro e macroações preconceito, porém, está em sua utilização para a conserva-

cotidianas, nas quais um olhar menos atento pode não' ção e extensão dos processosde dominação social.
perceber sua força opressiva. Eis aí uma de suas carac- No âmbito das sexualidades, o preconceito social pro-

terísticas mais perversas.Há nele um elemento parado- duziu a invisibilidade de certas identidades sexuadas, ga-

xal: ele nos impede de "ver" que "não vemos" e "o que é rantindo a subalternidade de alguns direitos sociais e, por-

que não vemos". Ou seja, o preconceito atua ocultando tanto, legitimando práticas sociais opressivas. Nessecase

os fundamentos que justificam determinadas formàs utiliza atribuições sociais negativas (provenientes das es-

de inferimizações historicamente construídas, que se feras da moral, da religião ou mesmo das ciências) pa"
manifestam como naturalizadas em nossas tradições, produzir hierarquias sexuais embasadas em um conjuntc

hábitos e instituições em geral. E assim nos impede de de valores e práticas sociais que constituem a heteronor-

VOZESEMERGENTES
opreconceitovisa garantir uma nonnatividade da ação
social,além de se estabelecercomo elemento psicológi-
co que se coloca como um "deverser", o que nos remete
a sua dimensão sociológica,ruja conseqüência é a mi-
gração das questões políticas para um registro moral.
Os mecanismos de subaltemização, nesse caso, foram
delineadosa partir da moralizaçãoda sexualidade,des-
politizando e relegando ao espaço privado/individual
as relações de opressão instaladas na hierarquia social.
Comisso,o Estadodemocráticofoi liberado de sua tare-
fa principal: o alargamento do campo político.

A migração de fenômenos políticos para o re-
gistro da moral evidencia a fragilidade dos arranjos
democráticos do Estado moderno, que apenas apa-
rentemente oferece a garantia dos
direitos de liberdade e igualdade ;;; }.'e1~~tm&~.ào.;
postos pela própria modernidade.
O campo político passa assim a
ser colonizado por um vocabulário
moral escorregadio, uma vez que
não pode ser interpelado pela ar-
gumentação pública instalada pela
emergência de novos sujeitos polí-
ticos, entre os quais o movimento
social LGBT.A ~olonização da es-
fera pública por meio de uma gra"
mática moral impede que as opres- I

sões sociais produzam antagonismos políticos que re-
velam em dada ordlYIlsocial a historicidade de seus

arranjos simbólicos e estruturais, já que os dis€ursa..
e as práticas não se revelam como contingentes, m~
como possuindo características naturais de cunho psi-
cológico, biológico ou até mesmo "espiritual....

É importante destacar o enonne esforço que ~
movimentossociaisLGBTstêm feito no Brasil,des-
de sua emergência no fIm dos anos 70, para inseri:
as questões relativas às homossexualidades no cam-
po da política. Ao se instalar um reconhecimemr
na esfera dos direitos sociais, o preconceito pasS2
a ser desconstruido. É nesse contexto que podemc_
pensar as fonnas de enfrentamento do preconceitc
sexual e das subalternidades, às quais as posiçõ~

não- heterossexuais têm sido his-
toricamente submetidas.

Inserir no campo da política G.:
elementos constituintes do precon-
ceito homossexual é transfonn~

não só a esfera política, mas tam-
bém o trabalho cotidiano e cont.-
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CARTAZ DA CAMPANHA

para promoção da livre expressão
sexual do projeto "Parada da
Diversidade contra a Homofobia"
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nuo de conscientização do próprio grupo social en-
volvido. Transformar des~os e maneiras de amar em
questões da esfera pública produz uma dinâmica de
mudança na organização dos grupos sociais que pode
ser das mais relevantes para a democratização das for-
mas de poder de uma sociedade e dos individuos.

Assumir o processo de visibilidade como resposta,
ainda que insuficiente, é fundamental para descons-
truir e ressignificar atribuições sociais dos campos da
religião, da ciência e da moral acerca da sexualidade.
A transformação de experiências da vida privada, ou'
semipública, em experiências e.temas públicos pode se
dar a partir da construção de identidades coletivas e
dos processosde conscientizaçãopolítica que implicam'
a ressigm.ficaçãode valores interiorizados, de modos.
de ação coletivos,de instituições e de práticas culturais.
No Brasil,esseprocessotem sido deflagrado pela ampla
mobilizaçãode LGBTs,ainda que esse fenômeno políti-
co e cultural tenha recebidopouca atenção dos campos
científIcose das teorias democráticas contemporâneas.

A capacidade dos movimentos LGBTsde enfrenta-
mento do preconceito como mecanismo da subalter-
nização civil resultou na emergência de novos direitos
sociais,advindos do debate públicosobre a sexualidade,
em pauta tanto no Brasilcomo em vários outros países.
Nos últimos anos, políticaspúblicaspara lésbicas,gays,
bissexuais e transexuais começaram a se esboçar nas
áreas da educação, da saúde, da cultura e jurídica. En-

matividadecomocamporeguladordasrelaçõeshu-
manas,sobretudodasrelaçõesdegênero.

O preconceitosustenta,dessemodo, uma su-
posta naturalidade das hierarquias sexuais, não
permitindo que a discriminaçãoe a inferiorização
sejam interpretadascomo mecanismosda injusti-
ça entre posições"divergentes",mantendo,assim
- e aí está seu conservadorismo-, uma relação
de opressãoinvisibilizada como a naturalização
das relaçõesde subordinaçãosocial. Tal mecanis-
mo impedeque sexualidadesestruturadasfora do
discursonormativo sejamvividas na plenitude do
direito, gerando identidadesmarginalizadas,sub-
metidas a níveis de invisibilidades,e forçando o
desenvolvimentode estratégiasde resistência.

--- -----
A PRISÃO de um sargento do Exército

homossexual causou protestos durante
a ParadaGay de 2008 em Brasília

tretanto, se a partir daí passaram a soprar novos ventos,

ainda é precário o reconhecimento da heteronormativi-
dade como uma injustiça social, que engendra formas
de hierarquização social e preconceitos. Tal precariedade
deve muito à atuação da hierarquia da invisibilidade,
que tem no preconceito seu ápice. nec

OS AUTORESMARCO AURÉLIO MAXIMO PRADO
é doutor em psicologiasocial, professordo Programade Pós-
Graduaçãoem Psicologiada UniversidadeFederalde Minas Ge-
rais (UFMG)e pesquisadordo Núcleo de Pesquisaem Direitos
Humanos e CidadaniaGLBTda UFMG.FREDERICO VIANA
MACHADO é doutorando em psicologiapelaUFMGe profes-
sor do cursode psicologiada PontifíciaUniversidadeCatólicade
Minas Geraise do CentroUniversitárioPatosde Minas.
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Um estudo sobre as formas de preconceito contra

homossexuais na perspectiva das representações sociais.

L Camino e colegas, em Psicologia: Reflexão e Crítica,

vol. 15, n. 1, 2002, págs. 165-178.
A inocência e o vício: estudos sobre o homoerotismo.

J. Freire Costa. Relume-Dumará, 2002.

Preconceito. indivíduo e cultura. J. L Crochik. Robe, 1997.

O crime anti-homossexual no Brasil.

L Mott. Grupo Gay da Bahia, 2002.

Rompendo o silêncio: homofobia e heterossexismo
na sociedade contemporânea - políticas. teoria e atuação..

F. Pocahy (org.). Nuances, 1997.

On the political. C.Mouffe.Routledge,2005.
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justiça
Na contramãodastendênciasrepressivas,osdireitossexuaissão
vistoshojecomoafirmaçõesdosprincípioshumanosbásicosde
liberdade,igualdade,não-discriminaçãoe proteçãoà dignidade
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HOMEMprotesta em rua de Istambul contra a política restritiva do governo da Turquia em relação aos gays
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relação entre sexualidade e direito não é no-
vidade. Entendido como o conjunto de ins-

.=. trumentos normativos estatais, vigente em
ii.determinado momento, que engloba atos

legislativos e decisõesjudiciais, o direito tradicional-
mente atua como instrumento de reforço e conserva-
ção dos padrões morais sexuais majoritários e domi-
nantes. Ao longo da história, por exemplo, confirmou
certas relações e práticas sexuais hegemônicas, como
a naturalização da família nuclear pequeno-burguesa,
as atribuições de direitos e deveres sexuais entre côn-
juges e a criminalização de atos homossexuais.

Com a emergência de movimentos sociais rei-
vindicando a aceitação de práticas e relações divor-
ciadas dos modelos hegemônicos, levou-se à arena
política e ao debate jurídico a idéia dos direitos se-
xuais, especialmente dos gays, lésbicas, travestis e
transexuais. Osurgimento de tais demandas e o re-
conhecimento de alguns di-
reitos, ainda que de maneira
lenta e não uniforme, inau-
gurou uma nova modalidade
na relação entre os ordena-
mentos jurídicos e a sexua-
lidade. Passou-se a compreen-
der os direitos sexuais no

contexto da afIrmação dos
direitos humanos, em vez
de apartá-Ios e concebê-Ios
paralelamente aos princípios
fundamentais consagrados
na Declaração Universal dos
Direitos Humanos, de 1948.

Conforme a história dos
instrumentos internacionais
demonstra, os direitos se-
xuais não foram concebidos
originalmente de modo au-
tônomo aos reprodutivos. Ao
contrário, foram entendidos como uma espécie de
complemento destes. Efetivamente, de início, a ex-
pressão "direitos reprodutivos e sexuais" foi cunha-
da em resposta à injustiça presente nas relações de
gênero e à negação da autonomia reprodutiva. Não
há dúvida da gravidade dessas situações. Todavia, a
sexualidade vai muito além de tais dimensões. Ela

requer liberdade de expressão sexual não apenas
para heterossexuais, mas para gays, lésbicas, bisse-
xuais etc. Ademais, a afirmação dos direitos sexuais
ultrapassa a proteção desta ou daquela identidade
sexual (homossexual ou travesti, por exemplo) e

J

alcança práticas sexuais não necessariamente vin-
culadas à condição identitária, como as sadomaso-
quistas e a prostituição.

O.que importa, portanto, é visualizar os direitos
sexuais a partir dos princípios fundamentais que
caracterizam os direitos humanos, criando bases
para uma abordagem jurídica que supere as tra-
dicionais tendências repressivas, as quais histori-
camente têm marcado as atuações de legisladores,
promotores, juízes e advogados nesses domínios.
Quando se superam as regulações repressivas,
concretizam-se os princípios básicos de liberdade,
igualdade, não-discriminação e respeito à dignida-
de humana na esfera da sexualidade.

LIBERDADEEPRIVACIDADE
As trajetórias até hoje percorridas na luta pelo
reconhecimento e pela promoção dos direitos de

homossexuais, por exemplo,
demonstram como esses prin-
cípios básicos são hábeis em
proteger indivíduos e grupos
considerados minoritáríos em

face dos padrões sexuais do-
minantes. Trata-se de afIrmar

a pertinência da sexualidade
no âmbito de proteção dos
direitos humanos, deles ex-
traindo força jurídica e com-
preensão política para a su-
peração do preconceito e da

'" discriminação voltados con-~

; tra todo comportamento ou
~ identidade sexual que desafie
~ o heterossexismo - concepção
~ de mundo que hierarquiza e

subordina todas as manifes-

tações da sexualidade a partir
da idéia de "superioridade" e

"normalidade" da heterossexualidade.
Nos debates sobre diversidade sexual, vários

direitos humanos têm sido invocados: liberdade.

integridade, privacidade, expressão, associação e
informação sexuais, segurança do corpo e direiw
ao prazer. Nesse campo, os que se revelaram mais
capazes de proteger os homossexuais da homofo-
bia e do heterossexismo foram, basicameme. o de
privacidade e o de igualdade.

A Corte Européia de Direitos Humanos. por
exemplo, examinando a lei penal da Irlanda do Norte
que criminaliza práticas homossexuais consensuais

REPRESENTAÇÃOartística da Declaraçãodos
Direitos do Homeme do Cidadão,França(1789)
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CENADO FilME Parágrafo 175

(1999). em referência à lei do período
nazista na Alemanha que condenava os

homossexuais a serem enviados para

os campos de concentração. Eleseram
marcados com um triângulo rosa

entre adultos, considerou que ela
viola o artigo 81!da Convenção
Européia de Direitos Humanos,
a qual garante o respeito à vida
familiar e privada (caso Dudgeon
versus UK, 1981).Desde então,
predomina na Europa a compre-
ensão de que o direito de privaci-
dade protege os homossexuais da
discriminação em virtude de sua
orientação sexual.

Relacionado de modo indissociável à privaci-
dade está o direito de liberdade, que possibilita aos
indivíduos, de forma autônoma, a tomada de de-
cisões quanto a seus objetivos e estilos de vida.
Diante da importância ímpar que a sexualidade
assumena construção da subjetividade e no esta-
belecimento de relações pessoais e sociais, a liber-
dade sexual, que também se expressa como direito
à livre expressão sexual, é concretização mais que
necessária do direito à liberdade.
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NÃO À DISCRIMINAÇÃO
Não ser discriminado em virtude de orientação sexual
é outro direito humano decisivo para a proteção de
homossexuais em face da homofobia e do heterosse-
xismo. Tanto na dimensão formal ("todos são iguais

pemntea lei'/camonil djm'n~tlÇlmfltçrial("tratar
igualmente os iguais e desigualmente os iguais, na
medida de sua desigualdade"), o direito de igualdade
não se compadece com tratamentos prejudiciais ba-
seados na orientação sexual. Desse modo, restrições

--------

Pelo direito, ninguém pode ser ultrajado devido à orientação sexual
A proteçãoda dignidade é lidade, essadimensãotão impor-

um dosdireitos humanosbásicos, tante da subjetividade,não sejam
com repercussõesimediataspara impostos por terceiros ao sujeito,
o exercicio dos direitos sexuais de forma heterõnoma,fazendodo

por travestis, transexuais,gayse ,indivíduo um meio para o reforço
lésbicas.Compreendidocomo o de determinadasvisõesde mundo,
reconhecimentodo valor único e a eleexternase alheias.

irrepetível de cada vida humana A violaçãoa esseprincipiotão
(merecedorade respeitoe consi- fundamentalno regimejurídicodos
deração),essedireito requer, na direitoshumanosé recorrente:basta
esfera da sexualidade,que nin- atentar para os constrangimentos
guém sejavilipendiado, injuriado e imposiçõesexperimentadospor
ou qualificado como abjeto em aquelesque não se conformama
virtude de orientação sexual di- valores,costumese tradições,deor-
versada heterossexualidade. demsecularou religiosa,empunha-

Implicatambémque osproje- l __ dospordeterminadosgrupossociais
tos devida concernentesà sexua- ~ _ -- quedelesreclamamsubmissão.
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PARADAdo o'g...ho GLBTemSãoPaulo,em2004,reuniu
maisde 1,5".,' hãodepessoasemprol docasamentocivil
entrehomossexuaisepelofim dahomofobia

de direitos não autorizados em lei (como a proibição
de manifestaçõespúblicas de carinho entre homosse-

xuais nos moldes das heterossexuais)e preterições de
direitos fundadas em preconceito (como a exclusão de
gays e lésbicas das práticas de adoção sob o pretexto
de danos à criança) caracterizam violação do direito de
igualdade, diretamente vinculado aos direitos sexuais.

Constituições de países como. África do Sul e
Equador e de Estadosbrasileiros como Sergipee Mato
Grossojá prevêem a proibição de discriminação por
orientação sexual. Na maioria das vezes,o que ocorre
é a proibição decorrente da abertura das listas de crité-
rios proibidos de discriminação, que são expressas ao

admitir, além dos fatores previstos (raça e origem, por
exemplo), quaisquer outras formas de discriminação
(artigo 32, Iv, da Constituição Federal de 1988).

Além disso, nunca é demais salientar que a dis-
criminação por orientação sexual é uma espécie de
discriminação por motivo de sexo, o que é vedado
textualmente pelo direito. Isso porque ela parte de
uma hipótese de diferenciação fundada no sexo da

pessoa para quem se dirige o envolvimento sexual.
dado que a caracterização de uma ou outra orienta-
ção sexual resulta da combinação dos sexos dos en-
volvidos. Assim, Pedro sofrerá ou não discriminação
por orientação sexual em virtude do sexo da pessoa
para quem dirigir seu des~o ou conduta sexual. Se
orientar-se para Paulo, experimentará a discrimina-
ção; se dirigir-se para Maria, não suportará tal dife-
renciação. Osdiferentes tratamentos têm sua razão de
ser no sexo de Paulo (igual ao de Pedro) ou de Maria
(oposto ao de Pedro). Contra esse raciocínio, pode-se
objetar que a proteção constitucional em face da dis-
criminação sexual não alcança a orientação sexual,
pois o discrímen não se defme pelo sexo de Paulo ou
de Maria, mas pela coincidência sexual, tanto que
homens e mulheres, nessa situação, são igualmen-
te discriminados. Tal argumento não subsiste a um
exame mais apurado. Isso porque é impossível a de-
fmição da orientação sexual sem a consideração do
sexo dos envolvidos; ao contrário, é essencial para
sua caracterização levar em conta o sexo, visto que
é o sexo da pessoa envolvida em relação ao sexo de
Pedro que vai. qualifIcar a orientação sexual como
causa de eventual tratamento diferenciado.

De tudo isso, conclui-se que os direitos sexuais,
além de concretizações dos princípios mais caros ao
paradigma dos direitos humanos (liberdade,igualdade
e proteção à dignidade), são desafios presentes e ne-
cessários para a consolidação da democracia. É o que
a discriminação por orientação sexual revela quando
gays, lésbicas, travestis e transexuais experimentam
violações de direitos humanos desencadeadas por ho-
mofobia e heterossexismo.Trata-se de um caso emble-
mático que permite, ao mesmo tempo que os direitos
sexuais são desenvolvidos, superar graves irijustiças e
construir padrões mais democráticos e pluralistas no
convívio social, tendo a diversidade e o respeito como
valoresbásicose necessáriospara todos. nec

o AUTOR ROGERRAUPP RIOS éjuiz federal,mestree douto'

em direito (UFRGS)e autor dos livros Direitoda antidiscriminação
(Livraria do Advogado, 2008), Oprincipio da igualdade e a discri".. -
naçãopor orientaçãosexual(RevistadosTribunais,2002)e A rc-
mossexualidadeno direito(Livrariado Advogado,2001).
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Em defesa dos direitos sexuais.

R.R.Rios(org.).Livrariado Advogado,2007.

O direito ao reconhecimento de gays e lésbicas.
J. ReinaldoL.Lopes,emAJustiçaeosdireitosdegays
e lésbicas:jurisprudênciacomentada.Sulinae Nuances,2CC3.
L'homophobie.
D.Borrilo.PressesUniversitairesde France,2000.
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Ainda cercadas de preconceito. as família
homoparentais expõem a soberania do
desejo sobre a biologia e incitam psicólogos,
educadores e profissionais da saúde a rever
referências e relativizar prerrogativas em
torno do desenvolvimento infantil
fili111M:iJttD~~tm
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A
inda que muitas vezes as famílias homosse-
xuais sejam recebidas socialmente com in-
quietação e resistência, a homoparentalida-
de é um fenômeno amigo, dado que sempre

existiram gays e lésbicas com filhos. A novidade hoje
está na dissociação entre sexualidade e procriação.
E também nas várias possibilidades que os homosse-
xuais têm de viver a experiência da parentalidade.

O curioso é que, mesmo diante de tantas
mudanças na afetividade humana, con-

tinuamos a usar as referências que
historicamente sustentam o horizon-

te patriarcal. O mundo se transfor-
ma, os sujeitos se deslocam, criam
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novas demandas e ainda assim permanecemos, em
grande medida, acorrentados a uma ética sustentada'
pela força da lei paterna.

Ora, se os fenômenos relacionais são de outra na-'
tureza, segundo atestam as diferentes confIgurações'
familiares, como podemos continuar a interpretá-los
com as mesmas pautas? Precisamos de uma ética que
possa dar conta das transformações humanas, consi-
derando as singularidades das famílias homoparen-
tais, suas formas de adoção e a reprodução assistida.
A criação dos laços e a dinâmica conjugal e parental
nessa modalidade familiar suscitam outras abordagens.
É necessário flexibilizar nossa visão das relações que
reinventam a vida, assim como é fundamental recriar

a

HOMOSSEXUAISpodem experimentar
a parentalidade de diversas formas.
Ao lado, casal de mulheres e o filho

de 5 anos, nos EstadosUnidos, 2004



@
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ELOISA.de 6 meses,olha

curiosa para o brinquedo
que gira piscando luzinhas
coloridas, enquanto suas
duas mães conversam
animadamente sobre as
últimas aventuras lúdicas
da filhinha. Comentam
felizes sobre o momento

harmonioso que vivem
com o bebê e fazem

planos de ter outra
criança. A idéia é que
a fertilização seja feita
em Laura, com o óvulo
de Bia, e não o contrário,
como da primeira vez.
O doador será o mesmo."

RELAÇÕEShomossexuais cada
vez mais estáveisestimulam o desejo

por filhos, que podem ser obtidos
por inseminação artificial (ao lado)

ADOÇÃOSIMBÓLICA
Há basicamente três maneiras de

constituir uma família homopa-
rental: a recomposição, na qual
um dos parceiros traz para a re-
lação homossexual os filhos do
casamento heterossexual anterior;
a adoção, legalizada ou não; e a
co-parentalidade, em que um dos

membros do casal gera uma criança com uma pessoa
que oferece parceria biológica e o filho passa a fazer
parte do núcleo parental do pai ou mãe homossexual.
Nesse último caso, há ainda a possibilidade de inse-
minação artifIcial realizada com a participação de um
doador, quando se trata de um casal de mulheres, ou da
presença de uma mãe substituta que gera o bebê com o
sêmen de um dos parceiros do casal masculino.

A questão é que, não importa a forma esco-
\n\na, 't\)mal-S~ -pa\ \)"\1m.ã~ - n11.\)a-p~nas\~~a\ {)"\1
blo\O'i!:,ka.me.nte.,ma.s a.\n:O\lna.I-se.Mssa. funç.~()(\()
ponto de vista psiquico, reconhecendo e acolhendo
o fIlho - pressupõe a inserção dos sujeitos em uma
cadeia de fIliação. Ou seja: e preciso que a pessoa
faça uma espécie de retorno simbólico à família de
origem. Assim, é possível sair do lugar de quem
apenas espera ser cuidado para se tornar alguém
que pode e ct"esejacuidar. Por meio desse movimen-
to psíquico, os próprios genitores são realocados
na mesma trama e transformados em avós.

'1

'-y-

as leis que regulam tais relações.
Dois aspectos constituem hoje

os fundamentos centrais que tor-
naram possível aos homossexuais ter filhos e cons-
tituir família: as sociedades que, ao se tornarem
mais libertárias, ampliaram o espaço de convivên-
cia afetiva dos sujeitos e os recursos de tecnologia
I1.1édicasofIsticada que possibilitaram a procriação,
independentemente da orientação sexual. Assim,
na constituição da parentalidade, perde a biologia,
ganha o desejo. Isso não signifIca destituir os gru-
pos famílíares de suas funções imprescindíveis, e
s\m. l~\ai.\\!\"2.al S"\1'aS-pl~n()~a'Úvas.

Dese5,3.I' seI' ~3.1 e mãe e C.t'\3.I' s\lb~et\'\T3.mente

uma história de afeto, reconhecimento e acolhi-
mento do fIlho são hoje condições mais premen-
tes que a diferenciação sexual dos parceiros. Em
outros termos: a biologia não tem mais o mesmo
estatuto na formação da família. Já se admite que
o exercido das funções parentais ~ue formam a
cadeia geracional responsável pela estruturação da
família depende, em primeira instância, do desejo e
do reconhecimento que os pais dirigem aos fIlhos.
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EU E MINHAS MÃES:

independentemente do sexodos
pais,a criança devesentir-se
reconhecida no desejo deles,rumo
a seu desenvolvimento subjetivo

por um lado é preciso tratar com
delicadeza as condições de ama-
durecimento oferecidas à criança,
por outro é necessário estar atento
à consolidação de posiçõesprecon-
ceituosas.A preocupação com os fI-
lhos pode dar margem a argumen-
tos que, amparados nos parâmetros
universais do desenvolvimento in-

fantil, aleguem, por exemplo, que
crianças que não convivem com a
diferenciação sexual dos pais po-
derão se tomar homossexuais. As

fIguras parentais, porém, não são
os únicos modelos, pois a criança
convive também com a família ex-

tensiva e em diversos espaços sociais e pode encontrar
outras possibilidades de identifIcação.

Esses argumentos parecem frágeis, uma vez que
as novas confIgurações familiares criam demandas
que não podem ser atendidas por modelos hege-
mônicos. Sabemos hoje que o ser humano possui

Para ser indwda nessa cadeia simbólica, a crian-
ça. filh~ biológico ou não, precisa ser adotada pe-
los pais. independentemente da orientação sexual
deles. A ideia e que as fIguras parentais assumam
essa função e disponham dos recursos necessários
ao amadurecimento infantil. Isso pressupõe, então,
a criação de um espaço simbólico de flliação.

De qualquer modo, antecedentes da concepção,
escolhas feitas e impasses vividos pelo casal ho-
mossexua: ficarão impressos na história da criança
- aliás. como ocorre em qualquer grupo familiar.
Porém o mais importante é a maneira como o fIlho
vai se apropriar dessa história de origem, recriá-Ia
e de que forma ela vai repercutir em sua vida. É
com base nessa apropriação que a criança marca
seu lugar no espaço familiar e o torna matriz de
todos os outros lugares que ocupará no mundo.

SOMBRASDO PRECONCEITO
Para alguns especialistas,a questão central e mais preo-
cupante em relação às famílias homoparentais não é
tanto a sexualidade dos indivíduos ou dos casais, mas
a situação dos filhos e, mais especifIcamente,o futuro
deles.Otemaparececomportaralgumassutilezas.Se

CO-PARENTAUDADE: o filme francês Baby love (Comme
les autres) mostra homossexual que, para ter um filho,

faz parceria biológica com alguém do sexo oposto

Wll SON LOPE.Z DE AY4LA BROCHETELBE
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Em sociedades muito patriarcais, a homoparentalidade tende a permanecer à sombra
Emalgunspaísesjá é freqüentequecasaishomos-

sexuaisconstituam família e tenham filhos sem que
o fato sejaocultado.Na França,por exemplo,o Pacto
de SolidariedadeCivil (Pacs),firmadoem 1999,garan-
tiu, pelaprimeiravez,o estatutojurídico de uniãocivil
para pessoasdo mesmosexo.Essefoi o ganho mais
significativo das lutas empreendidaspor militantes,
sobretudoos que fazem parte da Associaçãodos Pais
Gayse lésbicas(APGl).criadaem 1986.

Emboraos francesesconvivamcom essaforma de

família hámaisde30anos,nãoésemconflitoquea so-
ciedadea acolhe.Associaçõesnãocessamde lutar para

ampliarasconquistasjurídicasdospaise filhosda homopa-
rentalidade,ea situaçãotem provocadomuitosdebates.

No Brasil, onde a sociedade ainda é fortemente

patriarcal, muitas dessasfamílias não são facilmente
identificadas e ainda permanecem envoltas em som-
bras e enigmas. Na maioria das vezes, só podemos
conhecê-Ias como objeto de pesquisa por intermédio
das associaçõesde homossexuaisou nos circulos mais
íntimos de amizade. Debates em torno do tema têm

sido mais freqüentes, o que é uma conquista, masain-
da estamos muito longe do quadro europeu, onde as
reivindicações estão belT'mais avançadas.

IIEDUARDOtoma~~

comtrêsamigose comenta,
com entusiasmo, a

viagem que em breve
fará com o filho de 4

anos: quer tornar o
passeioum acontecimento
memorável para ambos.
Será a primeira vez que
ficarão sozinhos por um
longo período desde que
Davi foi adotado, há três

anos. O pai não esconde
a preocupaçãoem cuidar
sozinho do garoto
- até então, ele contava
com os serviços quase
diários de uma babá. "

uma plasticidade que o toma ca-
paz de lidar com as exigências de
um mundo em movimento, cujas
variantes subjetivas são cada vez
mais diversifIcadas. É fundamen-

tal confIar no potencial infantil de
encontrar saídas para as situações
difíceis - afmal, é exercitando ca-
pacidades e criando estilos pró-
prios que nos tomamos agentes
de transformação da sociedade.

Refletindo sobre a linha tênue

que separa essas posições, Eric Du-
breuil, da Associação dos Pais Gays
e Lésbicas (APGL),na França, ob-
serva: "Maisque conceder autoriza-
ção para a parentalidade ou certifi-
cados de 'paisadequados: não seria
melhor cuídar para que as crianças,
independentemente de suas origens,
s~am benefIciadas com condições
favoráveis de desenvolvimento?':

Essaposição mais sensata contempla a irreversibilidade
dos fatos. Conviveremoscada vez mais com filhos da

homoparentalidade e de outras formas de ser família.
De fato, parece mais prudente observarmos se o que
a criança recebe no ambiente familiar, s~a qual for o
sexo dos pais, é aquilo que necessita para se constituir
e amadurecer psiquicamente.

Cabe aqui, portanto, uma pequena inversão na
ordem dos fatores, o que exige, inexoravelmente,
uma mudança de visão. Em vez de determinarmos
a priori o que os pais devem ofereceràs crianças,
seria mais interessante pensarmos o que ela necessi-
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ta para seu amadurecimento. iEm
primeiro lugar, tem de ser des~a-
da pelo que é e não apenas para
preencher uma falta dos pais. Ela
precisa de cuidados afetivos e
de reconhecimento para consti-
tuir-se, aos poucos, como sujeito
no grupo familiar. É importante
que conheça sua origem, ponto
de partida e abertura para com-
preender outros sentidos da vida.
Essas condições, evidentemente,
apresentam distintas facetas em
cada contexto familiar.

QUESTÕESDEUCADAS
Se as preocupações dos pais em
relação ao futuro dos filhos são
comuns a todos, há questões
e difIculdades inerentes a cada
modelo de família. No caso da

homoparentalidade, algumas pe-
culiaridades relacionais podem repercutir nos cuida-
dos da criança. A impossibilidade de o casal procriar
exige das duas pessoas a elaboração desse luto. A
chegada de uma criança, s~a ela adotada ou conce-
bida com assistência médica, é quase sempre precedi-
da por um processo longo de difícil assimilação pelos
membros da família extensiva e mesmo por outras
pessoas do círculo social; as funções e os papéis exer-
cidos pelos pais são também objeto de preocupação.

Do ponto de vista da criança, algumas questões
são importantes para seu desenvolvimento, as quais

.,envolvem suas primeiras referências e a maneira como



são estabelecidas as relações com os pais. Quando é
criada por um casal de mulheres, por exemplo, quem
a criança reconhece como mãe: as duas _parceirasou
uma delas? No caso d~ dois homens, cabe a mes-
ma pergunta. :E, em qualquer das situações, como a
criança recebe as interpelações e possíveis resistên-
cias dos companheiros da escola e nos demais meios
sociais? Em depoimento para pesquisa sobre homo-
parentalidade (2006), um adolescente de 12 anos, a
quem chamaremos Felipe, criado por dois homens
desde bebê, disse: "Se ser criado por dois pais não

incomodasse ninguém, eu nem ligaria; afinal, sou tão
amado como qualquer um':

Impasses jurídicos também afligem homosse-
xuais que desejam se tornar pais. Há inúmeros
pontos delicados, desde a escolha por um tipo de
procriação e as possibilidades de viabilizá-Ia até o
direito à herança, passando, evidentemente, pelos
problemas relativos à escolha de quem vai assumir a
responsabilidade judicial pelo fIlho, questão que, em
especial, preocupa casais que temem a vulnerabili-
dade da criança no caso de separação conjugal ou
morte do parceiro que legalizou a fIliação.

Embora abordada em diferentes fóruns, defmições
ainda permanecem ausentes da Constituição brasilei-
ra. Há, no entanto, alguns avanços dignos de nota.
Em relação a esse assunto, o sistema judiciário do Rio
Grande do Sul, por exemplo, tem assumido postu-
ras favoráveis a casais do mesmo sexo e autorizado

adoções, como a pioneira, em 2005, de dois meninos
'por um casal de lésbicas. Em outros estados do Brasil
também tem havido maior sensibilidade ao tema por
parte do sistema judiciário, como no Distrito Federal,
Acre e São Paulo. Caso emblemático oCQrreuno inte-

PIONEIROS:os cabeleireirosGamaràesq.]eDeCarvalho
com a filha adotiva Theodora, em 2006, ano em que
conquistaram legalmente o direito à paternidade

.. I
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é construída e vivida pelas parce-
rias conjugais e parentais, assim
como os limites éticos que devem
sustentar as novas confIgurações
familiares. . Buscar a generaliza-
ção das situações e refletir sobre
elas com base em posições histo-
ricamente hegemônicas prejudica
a saúde psíquica dos sujeitos e as
relações intersubjetivas.

Sem dúvida, a inserção dos
diferentes arranjos familiares no

cenário social exige deslocamentos. Embora trans-
formações sejam inerentes à condição humana, nem
sempre as adotamos, preferindo, muitas vezes, nos
mantermos em um espaço sem am~aças e menos ex-
postos a aspectos imponderáveis. Arriscar exige uma
disposição que, além de certas condições intrapsíqui-
cas, requer boa dose de possibilidade de escolha - e
responsabilização pelas conseqüências. Em contra-
partida à possível vulner:1bilidade,a "recriação de si"
permite posturas mais flexíveis e a abertura necessá-
ria à compreensão das diversas formas de ser família,

seus processos de humanização,
suas dificuldades e também seu

potencial d~ superação.
Ainda que algumas preocu.

pações sejam legítimas, como
pesquisadores, educadores, profis-
sionais da saúde ou mesmo sujei~
tos~atentos às transformações d~
nosso t~mpo, .não .poMmos nos
voltar para essas famílias com
olhos cansados, viciados pelo uso
das mesmas referências. Estudio-

sos da homoparentalidade, como
o psiquiatra infantil Stéphane
Naddaud, coordenador do primei-
ro estudo francês com crianças
concebidas e criadas por homos-
sexuais, e a psicanalista francesa
Genevievem~laiside Parseval, são
unânímes em afIrmar que até hoje
não há nenhum indício de que
essa forma de afetividade tenha

\ "

rior de São Paulo, em 2006, quando os cabeleireiros
Vasco Pedro da Gama e Júnior De Carvalho obtiveram

permissão legal para registrar Theodora como filha,
tomando-se o primeiro casal masculino a adquirir tal
direito. O majs comum, entretanto, é que solicitações
desse tipo sejam indeferidas, o que obriga futuros pais
a fazer uso de estratégias de dissimulação, nomean-
do apenas um dos parceiros como responsável legal.
É preciso destacar, porém, que não há impedimento
juridico para um homossexual se habilitar à adoção.
Obter a concessão, porém, já é outro problema.

HISTÓRIAS SINGULARES
Afinal, o que marca uma configu-
ração familiar? Mesmo que essa '-
pergunta. possa suscitar-respostas -
diferentes,o eixo Eentralde umar
estrutura de família é-a rede com-t

plexa. de investimentos afetivos
tecida -entre seus membros. É o I
espaço primário de partilha das,
relações de afeto e de humaniza-
ção. 'Sejam quais forem as con-
tingências, o grupo familiar está
comprometido com as exigências
que vêm dos laços sociais e são
ancoradas no contexto histórico.

Essas perspectivas devem
contemplar as diferentes rein-
venções da família atual. Em re-
lação a todas as modalidades, é
preciso levar em conta as singu-
laridades de sua história tal como
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ALICE reflete sobre os

três últimos anos de sua

vida, desde que engravidou
e deu à luz Bernardo. Pensa

nos projetos que tem
para ele e na realização
do son ho, dura nte ta nto

tempo acalentado, de
ser mãe. No entanto,
também se entristece

com a separação da
companheira, com quem
viveu por 17 anos.
A chegada do bebê
tumultuou a vida conjugal,
e a união se desestruturou.
Há dois mesesela
vivesó como filho. ri

MENINO CORREem direção a suas
duas mãesadotivas. Elefoi a primeira
criançado Distrito Federala seradotado
por um casalhomossexualem 2007



causado, nas crianças criadas por gays e lésbicas, pro-
blemas psíquicos diferentes daqueles enfrentados por
meninos e meninas de famílias heterossexuais.

A esse respeito, afIrma Parseval: "Embora crian-
ças adota das por homossexuais e fIlhos de pais di-
vorciados às vezes sofram com essas situações, isso
não quer dizer que famílias monogâmicas, heteros-
sexuais, constituam alguma garantia de felicidade.
As clássicas famílias unidas podem ser tão destruti-
vas ou vulneráveis a neuroses, psicoses e problemas
psicossomáticos como qualquer outra".

Se no mundo ocidental os laços homoparentais
são hoje uma realidade inegável, é necessário pen-
sá-Ios com base nas contradições que lhes são pró-
prias; afmal, nada é linear em uma estrutura fami-
liar. Nela convivem forças quase sempre produtoras
de tensões. Uma delas está diretamente associada à

ausência de legitimidade jurídica e social, que leva,
muitas vezes, o casal a criar estratégias defensivas
que dissimulam sua real condição de família. Pode-
mos pensar, por exemplo, em um garoto de 10 anos
que evita levar os colegas para brincar em sua casa,
com receio de que descubram que tem duas mães. O
mesmo faz o casal de lésbicas em relação aos cole-
gas de trabalho e parentes. Essa situação pode pro-

FAMíLIA HOMOPARENTAl participa
de 'ParadaLGBTT,em Nova York, 2006.

Emalguns países,os novos arranjos
familiares vêm ganhando visibilidade

vocar o isolamento e uma forma

de vida instável com conseqüên-
cias no atendimento das deman-

das dos fIlhos e repercussões no
processo de amadurecimento in-
fantil. A difIculdade, nesse caso,
não está na homoparentalidade
em si, mas na maneira - culpada
e constrangida - como os mem-
bros do grupo lidam com seus
desejos, afetos e escolhas.

É inegável que o modo como
os homossexuais estão cons-

truindo laços familiares no Brasil
tem contribuído para a obtenção
da legitimidade social. Ainda que
tenham surgido alguns avanços,
eles são muito tímidos e incapa-
zes de anular as resistências das

instituições e dos grupos sociais.
Enquanto o cenário não é favorável, famílias e fI-
lhos permanecem envergonhados. O desafIO é am-
pliar e intensifICar cada vez mais esse debate como
forma de destituir o silêncio que nega e dissimula
situações vigentes. É necessário um enfrentamento
rigoroso das teorias com vastas e profundas revi-
sões para que se possa olhar além das frestas das
resistências e do preconceito e, assim, dar conta das
grandes transformações que vêm sendo processadas,
sobretudo em seus enredamentos afetivos. nec

A.AUTORA MARIA CONSUÊLO PASSOS é psicóloga,psi-
canalistae professorade pós-graduaçãoem psicologiada Uni-
versidadeSão Marcos.Atualmente desenvolvepesquisade pós-
doutoramentosobrefamília na UniversidadeParisV.
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Homoparentalidade: uma entre outras formas de ser família.
M. C.Passos,em RevistaPsicologiaClinica,PUC-Rio,2005.
Liens affectifs et homoparentalité.
M.C.Passos,emRevueLeDivanFamilial,n.13,PressÉditions,2004.

Préface des parents de même sexe.
G.Delaiside Parseval.EditionsOdileJacob,1998.

Homoparentalité: Une nouvelle chance pour Ia famille?
S.Nadaud.Fayard,2002.
Conversando sobre homoafetividade.

M. B.Dias.Livrariado Advogado,2004.
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N
as últimas décadas observa-se o crescimen-

to, sem pausa, da exposição do corpo na
midia. A multiplicaçãode imagens segue o
movimento de visibilidademáxima, em que

o corpo parece não ter mais sombras,mais esconderijos.
A ênfase em si mesmo o transforma em tela. Nessacon-

cretização radical, o sujeito psíquico é jogado para ou-
tro plano e o corpo toma-se sua quase exclusivamarca
identitária.Esvaziadodo sujeito,passa a viver com certa
autonomia, como se nele ninguém habitasse.

O desenho de Andy Warhol (1928-1987) Be a
somebody with a body (Seja um alguém com um
corpo) é exemplar desse processo, pois denota
um corpo "valorizado" em sua constituição física,
como um "alguém". É o busto de um homem forte,
malhado e poderoso, com os braços cruzados (ver
abaixo), feito por um artista que destacou a su-
perfície em detrimento do conteúdo e inaugurou a
serialização como negação do "um".

Ocrítico literário e teórico marxista americano Fre-

deric Jameson, em seu livro Pós-modernismo: a lógica
cultural do capitalismo. tardio (1996), elege os traba-
lhos de Andy Warhol como um dos exemplos de pós-
modernidade. Segundo ele, "encontramo-nos diante de
um novo tipo de achatamento, de uma falta de profun-
didade, de um tipo de superfIcialidade em seu sentido
mais literal. Talvezessa obsessão pelas superfícies s~a
a característica formal suprema do pós-modernismo':
Nessa linha, o autor afIrma que os discursos culturais
estão mais baseados em uma multiplicidade de superfí-
cies em detrimento de modelos de profundidade, como
dentro/fora, essência/aparência. A pintura de Warhol,
chapada e com certo brilho decorativo, transporta-nos
em direção à ausência de sujeito.

CORPO-TELA
O sujeito expulso de seu corpo, o excesso de visi-
bilidade e o achatamento das superfícies são in-
dicadores do que há de específIco em certos fenô-
menos da atualidade. Para focalizar as confIgura-

ções do corpo-imagem, vale
~ investigar algumas manifes-
~ tações culturais presentes
~ nos meios de comunicação.
8 Já que o corpo está atrela-

do diretamenteà sexualidade,

PÓS-MODERNISMO:valorizaçãoda
aparência e apagamento do sujei:o
na obra Seja um alguém COfT'"rr
corpo (1985), de Andy War"'o
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vista em curiosas imagens -
looners balloml - no YouTube. Os

praticantes. os ::;:;ners.acariciam
ou apertam os balões. excitados
com a superfície de }átex, a fle-
xibilidade de material ou o ato

de assoprar e ar. Homens têm
preferência pelos de formam convencional, oval,
enquanto as mulheres gostam mais dos compridos.
Os looners dão a entender que o apice da satisfação
está em estourá-Ias. Estão sempre sozinhos em suas
apresentações, meio desajeitados esfregando-se em
balões coloridos, as mulheres deitadas em banheiras
ou camas cercadas deles - cenas que beiram o cômi-

co, lembrando programas humorísticos.
Ainda que não se conheçam os caminhos psíqui-

cos específIcos dessa fIXação sexual. o que importa
aqui é a própria formação da comunidade. por meio
de vasta oferta de fIlmes e fotos. na qual impera
o aparecer. No fetichismo, o que é meio vira fIm
em si mesmo, ou seja, o que pode ser usado como

~ More From: kaoth123

... Related Vldeos

N popsballoons
- 00:09from: scaT

+ _ Vlews:17.600
.n- - . balloongirt

. J

.

00:22 From: Ojmf3

_ Views: $O.""
.+

m.

;J
Dauoongirt

'j'.;,', _ O~:01from: bjmfa:.
+ I- - Vtews: 33.557

os programas pornográfIcos podem servir como bom
ponto de partida. A pornografIa, sabemos, não é uma
invenção deste século, e não cabe aqui uma discus-
são sobre seu significado e história. Mas o peculiar
em nossos tempos é o acesso, a qualquer hora, aos
mais variados fIlmes e fotografIas de teor pornográfI-
co. Imagens, de grande e rápido alcance, tendem a se
infIltrar nas representações psíquicas, confIgurando
modos do sujeito de se relacionar com a sexualidade.
Sem sair de casa, seja na televisão, seja na internet,
qualquer um pode ser espectador de atos sexuais
ininterruptos. E aquilo que se repete muitas vezes
tende a se tomar banal. A linguagem audiovisual
em geral é crua, feita em blocos. Se para alguns as
cenas realistas são enfadonhas,
tediosas, para outros a captação
da experiência gera um estado de
excitação, por vezes sem rumo,
quase esvaziado e circular. O pra-
zer associado a estímulos maci-

ços tende à repetição sem fIm, o
que pode torná-Io inalcançável e
até mesmo gerar desprazer, mal-
estar ou insatisfação.

Nesse mundo onde o que im-
pera é ver e ser visto, a internet é

FILMESPORNOGRÁFICOSna internet

ou na N expõemrepetição ininterrupta
de cenas realistas, o que pode gerar

estado de excitação inalcançável
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CURIOSOSolham um casal através de

um buraco em uma cabine na Oitava

Feira Erótica, em São Paulo (2004),
retrato da banalização da sexualidade

fantasia sexual passa a ser a própria sexualidade.
Portanto, no caso dos adeptos dessa prática fetichis-
ta, ser a "tela" parece ser o mais atraente, o fIm a
ser atingido. No fmal de um dos videos, o prota-
gonista escreve: "Obrigada por me assistir". Quando
se expõe o corpo/sexualidade em veículos de largo
alcance como a internet, há um salto sem mediações
do íntimo para o coletivo, em que as pessoas fIcam
escancaradas aos olhares de todos. A ênfase é dada

à exterioridade, à produção de entretenimento, que
são os alicerces essenciais da moral do espetáculo. A
visibilidade a qualquer custo parece criar uma expe-
riência vazia de sentidos.

PERDADEPRIVACIDADE
No livro Arte, dor: inquietudes en-
tre estética e psicanálise (2005), o
psicanalista João A. Frayze-Pereira
tece correlações entre visibilidade,
vigilância e segredo, com base no
pensamento de Michel Foucault
(1926-1984). O fIlósofo francês
aponta quanto é caracteristico das
sociedades modernas falar de sexo
ininterruptamente, o que as man-
tém presas a um discurso que não
lhes permite permanecer na obs-
curidade. Em uma análise mais

ampla, uma sociedade na qual o
funcionamento do poder tende a
eliminar o oculto, o modo de or-
ganizar tempo e espaço caracteri-
za-se por continuamente vigiar as
pessoas e sua conduta e registrá-
Ias. Nessa medida, a visibilidade
é correlata à vigilância, em que
tudo tende a se tomar passível de
controle. E o triunfo desse mo-

~ delo disciplinar é o olho público
~ assumir a tarefa de vigilância não

~ apoiada necessariamente em um
~ vigia real, mas na "relação ima-
~ ginária" que se estabelece entre
~ o individuo e a sociedadeque o
~ controla, adestrando corpos e ins-

taurando hábitos e costumes.
Com relação a esse movimento de perda de pri-

vacidade, Frayze-Pereira escreve sobre o sujeito
contemporâneo: "De um modo gradual e sinistro,
[ele] pode vir a se tomar alguém que se impede o
direito a qualquer segredo, tendendo a perder qual-
quer transcendência, a ver-se como superfície lisa e
fria, sem profundidade alguma, um fantasma visível
para si mesmo e para os outros".

No contraponto da massifIcação do corpo em
exibição constante está o segredo, psiquicamente vi-
tal para o sujeito. Quando a criança começa a perce-
ber que existem coisas nela que os outros ainda não
sabem, passa a se dar conta de que é independente,

ESPEC1ALn~ ...,...



CORP

-- -. ---- - ----

Filmemostra a imprevisibilidadedo desejoem oposiçãoaos ideais de controlesocial
o filme Lindademaisparavocê(Tropbellepour toi, ca de suasemoções.Já no casoda mulher,ao descobrir

1989),de BertrandBlier,desconcertaospadrõesatuais a amante do marido,o enfoque maior é dado à ruptura
ao apresentara história de um tranqüilo vendedorde brutal de um lugar aparentementeassegurado.Équando
carros(GérardDepardieu)que seapaixonapor suase- ela sai em buscade sua sexualidade.A amante,por sua
cretária (JosianeBalasko).Masa inversãoestáno fato vez,ganhasensu,alidadedeforma nítida. Nãohávilão nem
desuamulher(CaroleBouquet)ser lindíssima,elegan- mocinhonessahistória;o queestáemjogo éa imperfeição
te e rica,e a amantenão tão jovem nembonita e até e a imprevisibilidadeda condiçãohumana.
um pouco gordinha.O diretor joga com as contradi- A satisfação da pulsão sexual pode ser confundi-
çõesdodesejoe revelacomoasexualidadenosescapa. da com o termo "prazer",com as noçõesde algo bom e
Ao não apresentaro óbvio, por meio de uma amante agradável,o encontro com o destinosatisfatório e pleno.
maravilhosaque todos concordariampoder roubar a No entanto, é importante acentuar a natureza confliti-
atençãode um homem,ele deixao espectadormuito va e angustiante do investimento pulsional, como uma
maisatento àssutilezasdaspaixões. força perturbadoraque invade o eu exigindo uma ação,

Tudotem relevo,espessurae dobras.O persona- sem consideraras circunstâncias.Nessesentido, prazer
gemde Depardieufica profundamenteatordoadocom e desprazercaminhamjuntos. Eaí está o árduo trabalho
o que está acontecendocom ele. Suasexpressõese da construçãoda sexualidade,por sua vez implicada na
seus diálogos mostram o desconhecimentoda lógi- complexahistória de subjetivaçãodo corpo.

-
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constituindo-se aí o sujeito diferenciado do outro.
Na esteira dessasidéias, exibir tudo dos corpos e do
sexo, em vez da dimensão de liberdade que parece
estar implícita na sexualidade, implica um estado
de escravidão. A sexualidade toma-se banal, justa-
mente porque a singularidade é diluída e perde-se a
espessura daquilo que é íntimo: as contradições do
desejo, do sonho, do registro das experiências do

corpo, do pensamento e das paixões, vivências que /Q
permitem ao sujeito compor seu mundo. ~
FORMASPERFEITAS
Quase com vida própria, o corpo transforma-se em
uma máquina que requer constante e exaustiva ma-
nutenção. Nessesentido, o ideal do corpo perfeito é
uma das presençasmais fortes no imaginário coleti-
vo, que exige um preparo cuidadoso à custa de mui-
ta ginástica e dieta. É claro que diversas vantagens
foram conquistadas com as técnicas de condicio-
namento físico, os produtos de beleza, as cirurgias
plásticas que retardam o envelhecimento, podendo
todos essesprocessos revigorar pele, cabelos, elimi-
nar gorduras, oferecendo variados benefícios. O fato

ORLAN,artista plástica francesa, utiliza o próprio
corpo, constantemente modificado por meio de
cirurgias-performances, como manifesto para sua
arte carnal, por meio da qual questiona imposições
estéticas e reflete sobre ciência, tecnologia e cultura
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JOGOS DE AMOR: Gérard Depardieue Josiane Balasko
em Linda demais para você,de Bertrand Blier (1989)

é que ocupar-se da beleza física deixou de ser tabu.
Há nisso, porém, um deslizamento da idéia de

cuidar de si, em nome da saúde e do bem-estar,
para um culto ao corpo que aprisiona o sujeito, em
uma corrida infmita pela completa perfeição. Somos
bombardeados pela publicidade que promove a in-
dústria da beleza, sem dar sossego. O que prevalece
é o corpo-imagem, como o mais fIel indicador da
verdade do sujeito. Estar em forma signifIca ser feliz,
estar integrado socialmente e de bem com a vida.

Capturados pela cultura do corpo com a máscara
da cultura de saúde, o "ego ideal", herdeiro do narci-
sismo, tende a colocar a exigência estética no limite
do inalcançável. Resultado: insatisfação crônica com
o próprio corpo, tal a efIciência do superego sádico
primitivo. Se não estiver sarado, silico~ado, sem ru-
gas, o corpo toma-se fonte de frustração e angústia.
Aí está a armadilha: a busca pelas formas perfeitas
parece cumprir a função de atender pretensamente
à realização de fantasias primitivas de controle de
nós mesmos, de oferecer garantias de autoconfIança
e obtenção de prazeres, mas acabamos por ser traí-
dos por aquilo que nos escapa, essa sede pulsante de
vida biológica - o corpo - com as forças contradi-
tórias que nos fazem defrontar com sentimentos de
desamparo, dor e impotência diante das demandas
constantes dos mundos interno e externo.

Formas híbridas e protéicas trazem um novo mo-
delo de perfeição, baseado na beleza passível de ser

J
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A trama,aparentementesimples,é modeladapor som-
bras,o opostodo mundoperformático.Odiscursoeróticose
revelanessemovimentode sombrae sutileza,adentrando

umaperspectivaimaginária.Nessafendaque seabreentre
oscaminhosdostrêspersonagens,oespectadoréjogadoem
umaespéciedevertigemprópriadasrelaçõesamorosas.

O erotismoestá na singularidade,ligado ao toque, ao
cheiro, ao som,a certa palavra,às memórias.Na direção
contráriado idealdecontroledasociedadeespetacular,so-

mos imprevisíveisem nossosdesejos,atos e imaginações.
Controlaressaangustiantevida de contradições,tentando
dominara todo custo nossocorpo,é, semdúvida,um en-
gano.Masnãosetrata deficarmosnostálgicose presosna
ilusãode que o caminhoé refazero passado.A históriajá
estáem andamentoe fazemospartedela,aindasemsaber
o exato rumodascoisas.Háumaplasticidadena cultura e

na própriasexualidadeeconfiar nasbrechasparapossíveis
transformaçõespodesera melhoralternativa.

BELEZACALCULADA.À medidaque a imagemdo
corpotransformou-sena identidadedeseuportador,a
transgressãodeslocou-sedo planosexualparao dietético
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o ANDARROBÓTICOdosmodeloseseusolharesvagos
seduzemo espectadorpor darema ilusãodequeé
possívelestaracimadasenigmáticasdemandasdodesejo

construída, e a ilusão de que os reparos no corpo vão
dar conta, finalmente, de satisfazer os desejos de ma-
neira plena. Um exemplo: uma mulher foi entrevistada
em um programa de televisão a respeito de suas ci-
rurgias plásticas. Com cerca de 26 anos, já havia feito
duas lipoaspirações, esculpido o nariz e modelado os
seios com silicone. Em seu depoimento, dizia ter re-
nascido, "era outra pessoa", e, agora que havia criado
coragem, estava pronta para outras plásticas. Convicta
e ligeiramente cheinha, declarava explicitamente seu
excesso de demanda de tomar-se outra pessoa. O que
há de criticável nesse caso é o movimento de redução
do sujeito ao corpo que ele carrega, como representan-
te máximo da identidade e determinante de felicidade.

Estar em forma traz embutida a chance de conquistar
um lugar social e, quiçá, o amor de alguém.

Ainda com ênfase no corpo perfeito, hoje ob-
servamos que a transgressão desloca-se muito mais
para o valor calórÍco do que para o campo sexual.
Como disse uma adolescente a sua amiga: "É preciso
-er coragem para pedir um milk-shake". Os psicana-
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listas Fábio Herrmann e Marion Minerbo, no artigo
"Creme e castigo", publicado no livro Psicanálise
fim de século (1998), mostram como os complexos
morais migraram da sexualidade para a dieta, da
cama para a cozinha e para a mesa. O que antes se
expressava em termos de sexualidade agora parece
ressurgir como moral dietética, conservando muitas
regras e normas características do discurso sexual.
Quanto de pecado tem uma barra de chocolate?

AUSÊNCIADEEROTISMO
Nas descrições do corpo perfeito e de sua aparição
como tela, o que mais chama a atenção é como ele
surge destituído de erotismo. O excesso de corpo,
nesse sentido, é mais gerador de vazio do que propi-
ciador de uma rede simbólica formadora do desejo.
Palco da sexualidade, ele se traduz em uma imagem
mecânica e saturada.

No campo da moda, não é novidade sua cons-
tante mudança e o apelo de um ideal que devemos
perseguir para não nos sentirmos ultrapassados. E
fambém quanto somos fIsgados a comprar compul-
sivamente, para atender aos interesses do sistema de
consumo. Os modelos apresentam-se cada vez mais
magros, os rostos menos expressivos e tendem a um



CORPO-ESPETÁCULO:nabuscada perfeiçãodasformas
edogozodassensações,a imagemdoespelhosesobrepõe
à presençaalheia,queadquiremenorimportância

andar robóticonos desfiles.Em suaforma mais ra-
dical, transformam-seem verdadeiroscabidespara
as roupas.A vestimenta parecenão ter um corpo
como recheio,e a esteparece faltar alguém que o
preencha. Na publicidade, encontramos por todos
os lados o olhar vago, desviado para o nada. Há
uma frieza nas imagens, corpos que se tocam, mas
sugerem ausência de emoção. De todas as maneiras,
esses seres inatingíveis causam estranheza, isentos
das trocas afetivas geradas pelo encontro entre as
pessoas. Talvez o elemento sedutor seja transparecer
essa ilusão da não-necessidadedo outro, de estar
protegido das tumultuadas exigências do desejo.

Aí reside uma contradição: na corrida pela con-
quista do corpo-espetáculo, muito se investe no
aprimoramento físico e no gozo das sensações e,
nesse modelo de aprisionamento ao espelho, o outro
passa a ter menor importância. As celebridades ou
os personagens dos outdoors não se dirigem espe-
cialmente a alguém, contudo parece ser nesse olhar
vago que procuramos uma referência. Assim, com

]

I

a distância da implicaçãomútua e recíprocade su-
jeitos, vai se criando certo desconcerto nas relações
sentimentais mais íntimas. No contato com o outro,
surge a possibilidade de nos voltarmos a nós mes-
mos, e éjustamente essa noção de profundidade que
se perde na esfera do espetáculo.

Ainda pensando no lugar do outro no imaginá-
rio, dentre as várias intervenções feitas no corpo,
tais como piercings, spspensão corporal, escarifl-
cação, bifurcação da língua etc., destaco a tatu-
agem em um contexto bem específico. Inúmeras
pessoas tatuam o nome ou as iniciais de seu (sua)
parceiro(a). São histórias que vão desde o registro
do nome do(a) amado(a) no dia seguinte do primei-
ro encontro até frases de amor datadas e persona-
lizadas. Aquilo que é momentâneo se torna defmi-
tivo, e, nesse caso,perde-se de vista a dimensãodo
tempo de que nada é eterno, tudo é provisório.

Nesse contexto, a fluidez da experiência, como
apaixonar-se por alguém, precisa ser marcada de for-
ma concreta para existir, denotando um incontrolável
desejo de pertencer. Quando não se tem a confiança
na vivência, há certa incapacidade de considerar o
movimento dos sentimentos e, nesse sentido, tatuar o

corpo representa uma tentativa de tomar posse dessa
relação, como se não houvesse outra maneira, e, qui-
çá, de garantir a marca do amor para sempre.

É no cotidiano da clínica que se observa a for-
te presença do sofrimento resultante dos sintomas
atrelados às questões corporais: os distúrbios ali-
mentares, como anorexia e bulimia, a obesidade, a
compulsão pelos cuidados do corpo, as dependên-
cias químicas de modo geral, as fobias sociais, a
depressão, e as disfunções sexuais. O excesso desse
avesso espetacular parece ter como resultado um
fundo sem muito destaque. O perigo é que os des-
tinos dos corpos, sem a herança simbólica, pos~am
servir a qualquer fim. nec

A AUTORAMAGDA GUIMARÃESKHOURIé psicanalista
daSociedadeBrasileiradePsicanálisedeSãoPaulo(SBPSP),onde
édiretoradeCulturaeComunidade.

PARA CONHECER MAIS

Corpo-mente: uma fronteira móvel.
L.C.UchoaJunqueiraFilho(org.).Casado Psicólogo,1995.

O Il~st(gla ~ a aura: corpo ~ consumlsmos
namoraldoespetáculo.). fre'ireCosta.Garamono,2004.
Arte, dor: inquietudes entre estética e psicanálise.
J.A.Frayze-Pereira.Ateliê,2005.

Corposde passagem:
ensaiossobrea subjetividade contemporânea.
D.BernuzzideSant'Anna.EstaçãoLiberdade,2005.
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esencontros
A chegadada menopausaprovocaum remanejamentolibidinal na mulher.
trazendoà tona fantasias incestuosasedipianas.enquantoque no homema
andropausareativaa angústiade castraçãoe o temor da morte;o encontro

dos dois é marcado pela dessimetria dos sexosem relação ao desejo

A
menopausa é um momento critico de rema-
m;jamento da economia libidinal da mulher.
Mas essa crise não decoITeapenas da ine-
lutável passagem do tempo, que nos obriga

a reconhecer nossa fmitude ontológica. Um elemento
silenciosoreina sobre o sujeitoda menopausa. Para sus-
tentar tal hipótese,é preciso recordarcomo a descoberta
da realidade da castração leva a menina a trocar o obje-
to de amor: no lugar de ser o falo para a mãe, busca-o
naquele que possa lhe dar um bebê. Na menopausa, a
promessa de um bebê como substituto fáliconão é mais
realizávele, não raro, é nessa época que os fIlhos (para
as mulheres que os têm) saem de casa, deixando a mãe
em falta. Coloca-seentão a questão: em que consiste a
saída do Édipopara a mulher?

Freud diz que a libido aumenta na menopausa e faz
o seguinte paralelo: se na puberdade a jovem inibe seu
des~o porque é muito cedo para expressá-Io, na meia-
idade a mulher o inibe porque é muito tarde. Como
entender tal inibição? A psicanalista Helene Deutsch
(1884-1982) lembra os trabalhos freudianos sobre as
fantasias incestuosas na puberdade: no momento em
que há aumento das pulsõessexuais, estas tomam como
objeto o pai edipiano, confIgurando uma segunda vi<-
vência do complexode Édipo.Já a m~nopausa,segundo
Deutsch,será a terceira,com a diferençade que, no caso '
dessa mulher mais velha, as fantasias dirigem-se ao fI-
lho (ou algo/alguém simbólico),que ocupa o lugar do
objeto incestuoso,~não mais ao pai. Éofilhoinvestido,
desdeo nascimento,de todas as qualidadesdo Ideal,que
agora substitui o pai da menina nas fantasias da mulher
madura. Freudjá dizia que as ligações temas na infân-

cia são inflltradas de associações sexuais inconscientes.

Deutsch trouxe grandes contribuições para pensar
a sexualidade na meia-idade em diante. Para ela, as

mulheres na menopausa fogem de sua vida sexual em
conseqüência dessa fantasia incestuosa, dificil de tole-

rar. Esse conjunto constituido pelo fantasma do des~o
e pelos mecanismos próprios que o impedem de emer-
gir merece, a meu ver, o nome de complexo de Jocasta.

Estudos mostram que muitas mulheres têm desinteresse
ou mesmo abandonam a vida sexual nesse momento.

Costuma-se dizer que isso OCOITeporque, ao contrário

do que diz Freud, haveria nessa fase uma diminuição da
libido. Se levarmos em conta tal hipótese, a comparação
entre menopausa e puberdade, defendida por Freud e

Deutsch,não teria sentido. /~

Significativamente, poucos psicanalistas discutem a I(t1.
existência de fantasias incestuosas na menop:msa. O si-, 0::!:
lêncio sobre essa idéia é como se ela nunca tivesse sido

formulada, provavelmente porque a noção freudiana
de demanda pulsional na menopausa e a hipótese de
Deutsch de fantasias incestuosasJigadas.ao-f1lho são in-

quietantes, escandalosas:- Há, porém, bons exemplos na
t clinica e na literatura, ainda que o alvo de amor s~a

deslocado do fIlho para outro jovem. ,
Psicanalistas,quando tratam do des~o ou da sexua-

lidade feminina, por exemplo, abordam-nos (pareceque
de comum acordo)até os 40 anos, não indo até a meno-
pausa. Em geral, a crise da meia-idade é tratada no âm-
bito da velhice, ainda que quinze anos separem o inicio
da menopausa da terceira idade e, em média, mais de
trinta de vida restem a uma mulher depois da perda de
sua capacidadereprodutiva.
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MULHERESDEMEIA-IDADE
A capacidade de procriar faz tela, funciona incons-
cientemente como obstáculo à morte, ainda que
nada detenha o tempo. Mas ao inconsciente pouco
importa quantas décadas ainda há para viver. O fato
é que a idade em que passamos a ser considerados
idosos tem mudado nas últimas décadas em função
da expectativa de vida: antes, era-se idoso aos 50
anos; hoje, a partir dos 65. Progressos da medicina,
da cirurgia estética, o botox e o colágeno permitem
retardar a aparição dos sinais de envelhecimento,
mas não a data na qual uma mulher deixa, irreme-
.diavelmente, de P?der conceber.

A descoberta dos amores incestuosos das mulheres
de meia-idade em diante, por Helene Deutsch, deve-se
ao interesse dela por Ninon de Lendos (1620-1705),
mulher de hábitos livres, amante de grandes persona-
gens de seu tempo, que marcou o século xvn. Aos 50
anos, ela não dispensou o amor que lhe dedicava ojo-
vem Marquês de Sévigné.Deutsch atribuiu seu sucesso
tardio junto aos homens ao que chama de narcisismo
feminino, verdadeiro elixir da juventude. Cita Freud:
"O amor em si mesmo é talvez o segredo da beleza': E
acrescenta: "Não se pode subestimar a importância de
mulheres desse tipo na vida amorosa do ser humano.
Elas exercem encantamento maior sobre os homens,
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não somenteporrazõesestéticas(...), mastambémpor
causa do narcisismo': Elas são capazes de suscitar um
olhar que lembra aquele dos pais maravilhados diante
de seu bebê. Freud diz ainda: "Com efeito, o narci-
sismo de uma pessoa deflagra grande atração sobre
aqueles que renunciaram ao próprio narcisismo e estão
à procura do amor objeto; o encantamento da criança
repousa, em boa parte, sobre seu narcisismo".

Para Deutsch, a superação do "desastre!' da me- ,
nopausa "consiste em saber se fazer amar de modo I
contínuo, método que caracteriza as mulheres de es-
trutura Claramente narcísica"J O psicanalista francês
Jacques Lacan (1901-1980) nos ensinou a escutar a
maleabilidade do verbo "fazer" como indicando o ter-

ceiro tempo do circuito pulsional. Quando, sem o sa-
ber, Deutsch escreve "sefazer amar", ela sai do cam-
po puramente narcísico e passa ao registro pulsional.
Aquela que se faz se põe no lugar do objeto para um
outro, o sujeito da ação. Mas como fazer para ter essa
posição quando o real do corpo bate à porta da idade
com inelutáveis alterações? Quais seriam as formas
de encantamento possíveis na menopausa?

A psicanalista francesa Martine Lerude sugere ,
que o investimento narcísico da imagem do corpo
é apenas"um do-s-mo'dosde seduzir o parceiro mas-,
culino. Para ela, há outro, particularmente criativo;

AS MULHERES passam, na menopausa, por um
remanejamento libidinal e se vêem de novo diante

da questão da maternidade e de fantasias infantis

- ,
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,
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mas crises de casal, a fragilidade
narcísica da imagem corporal femi-
nina não é a única responsável. Há
também o real do corpo do parceiro
masculino. Pesquisas sobre andro-
genia mostram que em um quarto
dos casos a diminuição das relações
sexuais deve-se à difIculdade de

ereção do parceiro. Ora, St\.a iden-
tidade feminina não se sustenta se-

não sob"b 'olhiir-.palavrado Outro,
é possível qut\.as falhas do parceirõ
tenham efeito sobre-@la;a mulher
pode interpretar -as-difkuldad@sou-

que se colo~a para al~m da.possibilidade de.of@recer , disfunções masculinas Gomotestemunho de sua per- .
a imagem de um cOI]o-feminino e prioriza o humor" da d~ ~ncantamentos; E, se o parceiro porventura for,
a, arte de bem falar., um estilo de discurso que lhe , mesmo que uma única vez, comprovar sua virilidade
pw:mita ter o lugar de-idealfáHco. Mesmo sem falar , com outra mulher, sua hipótese inicial se confIrma.
@mpu!sãOy-l.@rude,int@rrogaas diver..sasmanei-rasde ' Para o psicanalista Patrick de Neuter, da Universi-
uma mulher oS6-fazerobjeto de desejo. dade Católica de Louvain, Bélgica, "a sexualidade do

Que formas de sedução restam às mulheres mais homem maduro sofre, também ela, algumas modifica-
v@lhas?Para responder a isso, é preciso mencionar a I ções inelutáveis às quais não fIca insensível.Entre elas,
crise do casal de meia-idad~ a ereção, que não reage mais somente aos estímulos

psíquicose leva mais tempo para se estabelecer,o perio-
do refratário, que fIca mais longo, e a falta de potência
secundária, que se toma mais e mais freqüente':

O 'homem maduro revive a angústia de castração
diante.do órgão viril que pode fallÍare, para,

além dele, diante..da.possibilidadede o
falo imaginário (símboloda fecundi-

dadeeda.toda-:potêQcia)vir a ftU-
tar. .Pi.esse momento em que o

homemconhecea baixa de sua

potência - sem, no entanto,
ter s@udestio diminuído,pois
também.m~l@.háaume-ntoda
libido - .Froua-dá-o -nomede r
dimatério mascl'1:,,~

---

A CRISEDO CASAL

Na menopausa, quando a imagem corporál muda!
somtIDt6-o olhar do companheiro pode apa-
ziguar a impiedosa condenação do es-
p~lho. Isso decorre da fragilidade'
da. iden'fiâade feminina; -simpre'
em reconsTItuiçãopelo descon-
tentamtIDto de não ser a única
mulher. Para não acabar como

feiticeira, a pobre madrasta
da Branca de Neve teria feito

melhor se interrogasse o olhar
amante do rei, que poderia tê-
Ia sustentado e tranqüilizado
- porque, ao interrogar o espe-
lho, nós sabemos, este dirá no \

~ máximoquehá umamaisbela.E
~ o rei, onde estava? Corria atrás de
% uma camponesa?
~ A clínica nos ensina que, em algu-

COMO JOCASTA. acima com o filho

Édipo, em filme de Pasolini (1967),
crise da meia-idade desperta fantasia
inconsciente incestuosa

NINON DE lENCLOS (1620-1705),

escritora francesa, patrona das artes,
não concebeamor sem desejo;paraela,
a economia dos sentidos e prazeres
é a única metafisica apreciável
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Alterações no organismo masculino geram angústia e insegurança
o envelhecimento decorre de processos fisiológicos

que influenciam e sofrem influência,positiva ou negativa,
de fatores ambientais, biológicos, psicológicose socioe-
conômicos. No homem, por volta dos 50 anos, inicia-se
a perda gradual e contínua da produção dos hormônios
androgênicos, dos quais a testosterona é o que exerce
maior ação sobre seu corpo e sexualidade. Tal fenômeno
e seus sintomas são conhecidos como andropausa, que,
ao contrário da menopausa, não causa infertilidade.

Cerca de 95% da testosterona é produzida nos
testículos (células de Leydig) e o restante, pelas
glândulas supra-renais. Sua secreção começa na fase
embrionária, regulada pelo eixo hipotálamo-hipófi-
se-testículos. Na puberdade, passa a ser o hormônio
responsável pelos caracteres secundários masculinos
(crescimento da massa muscular, surgimento de pêlos
no corpo e produção de esperma). No homem adulto,
seus níveis têm significativa relação com o desejo e
com a função sexual (desempenho, disposição para o
relacionamento e fantasias sexuais).

Com a diminuição da produção hormonal, ocor-

AUTO-RETRATO (1910),de Otto Mueller,captura a
atmosfera inquietante da crise da meia-idade pautada
pelo fantasma do desejo diminuído
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rem transformações corporais e psíquicas que podem
interferir negativamente na vida de alguns homens,
causando maior impacto na esfera sexual. Diminui-
ção do desejo sexual, perda progressiva da capacida-
de eretiva e menor produção seminal, inerentes ao
envelhecimento, são os grandes fantasmas que po-
voam o universo masculino.

Embora a testosterona tenha papel importante e
decisivo na função sexual, não é o único agente de seu
declínio. O estado geral de saúde, a situação sociocul-
tural e a qualidade dos vínculos afetivos são fatores im-
portantes para uma vida sexual satisfatória.

Existem propostas terapêuticas para o enfrenta-
mento das disfunções sexuais, incluindo a psicotera-
pia e a reposição hormonal (ainda controversa entre
os profissionais da saúde). Informações e orientações
médicas e psicológicas, assim como a conscientização
sobre o declínio da função testicular e os sintomas
característicos da andropausa, instrumentalizam o
homem a prevenir-se, tratar-se e adequar-se às mu-
danças deles decorrentes.

A AUTORA Cristina Romualdo é psicodramatista, terapeu-

ta sexual, mestre em Ciências da Saúde pela Unifesp e atua

como psicóloga no setor de Disfunções Sexuais Masculinas do

Ambulatório de Urologia do Hospital São Paulo/Unifesp.

UMADESSIMETRIANECESSÁRIA
Se o falo remete àquilo que nopTano simbólico
falta ao sujtÜto, no plano imaginário ele marca a
potência viril. O desêonheçimento dessa dupla ca-
racterística- do falo, no jogo do desejo entre ho-I
mem e mulher, é-uma das causas da crise do casal
de meia-idaae. Vejamos como.

Que relação há entre o falo e o órgão masculino?
Lacan não chama o órgão sexual de falo, porque é
insuficiente para ocupar esse lugar. Aliás, a angús-
tia é suscitada quando esse órgão toma-se a única
prova fálica (imaginária) que um homem pode dar
a sua companheira.

No quadro à direita visualizamos a necessária
dessimetria do lugar do falo no jogo do desejo.
Do lado esquerdo, masculino, vemos que o sujeito
- barrado porque marcado pela castração ($) - visa
no campo da parceira feminina o objeto causa de
seu desejo, o objeto a, que é um recorte sobre o



corpo da mulher: cabelo, voz, olhar, pernas, seios,
modo de falar etc. Mas, para que o homem veja
o objeto a, precisa antes ter o falo (<1»a seu lado,
que constitui sua sustentação. Trata-se de um falo
dotado de uma positivação imaginária, indispen-
sável ao surgimento do desejo. Todo desejo supõe
esse elemento ligeiramente perverso: a positivação
do falo. Ora, mas, em todo sujeito neurótico, o falo
não se apresenta senão sob o modo de falta (-q».
.Portanto, o sujeito só pod~ IIDcontrat:o falo positi-
vado no olhar do Outro; no caso, da companheira.
É ~la que. o garantirá, pois, a seus olhos, o falo - ou
um de-seus avatares ;maginários - se.~ncontra no
campo masculino. Há aí uma fragilidade masculina
vislumbrada pela feminilidade; sob ~ condição de
que. a mulli'e.rsuport~ ver o falo no campo de seu
parceiro. Isso quer dizer-que-&.ase.reconhece. como

o OLHARDOOUTROapaziguaa
condenaçãodo espelho,queaprisiona
muitaspessoasnamaturidade,comoa
madrastada Brancade Neve(ao lado)

alguém sem o falo (faltante). '
Para sustentar a virilida-.

de desejante endereçada a uma'
companheira do outro sexo, b
sujeito precisa ter a impressão de'
que o falo se-e.ncontra no campo
dele. As mães dos cinqüentões
de hoje não trabalhavam, o que
facilmente garantia a dessime-
tria. Hoje, ficou mais difícil às
mulheres, profissionais indepen-
dentes e bem-sucedidas, assegu-
rar a seus companheiros que eles
são os detentores do falo imagi-
nário - nelas faltante -, pois o
reconhecimento social deixou de

personifIcar imaginariamente a
presença do falo no campo mas-

culino. O processo de destruição da dessimetria en-
tre os sexos acelera-se ainda mais na menopausa,
já que a mulher não poderá nem mesmo "receber"
do homem um filho. Vivemos, portanto, um novo
fenômeno social. Na Inglaterra, por exemplo, mais
de um milhão de mulheres com salários superiores
aos dos homens não têm parceiros masculinos. Al-
gumas os contratam apenas para se apresentar~m
em jantares e recepções.

Quando a mulher deixa de.assegurar o falo ima-
'ginário aoparceiro_, ele fica reduzido ao órgão ere-
to, intimado a provar sua potência, que, ainda pOfl
cima, pode falhar. Ele pode ser tomado de pavor et
tentará evitar situações em que sua potência fálica
possa ser mensurada por sua performance erétil. I
Especialmente para o homem beirando os 60 anos,
a angústia de castração é reativada pela sensação
de que a morte não é mais uma abstração - situa-
ção que ele vivencia também por meio de sua com-
panheira, que, como dito, ao não poder mais con-
ceber, perde o obstáculo que faria à morte. Como
escreveu Freud aos 59 anos: "Nós sustentamos de

bom grado que a morte é o fIm necessário da vida
(...) Entretanto, na realidade, temos o hábito de nos
comportar como se fosse diferente. Manifestamos
uma tendência natural a pôr de lado a morte, a
eliminá-Ia de nossa vida. Nós tentamos sufocar a
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o DESEJOMASCULINOencontrano olharda mulher
o queelepróprio tem e recortano corpodela,um
gesto,avoz,o mododefalar,o sensodehumor

coisa (...)Ninguém crê na eventualidade da própria
morte (...) No inconsciente, todo mundo está con-
vencido de ser imortal". De acordo com De Neuter,
"amor e procriação são tentativas do homem mais
velho de sanar a angústia da velhice e da morte,
para Freud, angústia de castração".

o HOMEMGRISALHO
Muitas mulheres cujo marido procura outras mais
jovens vêem nas marcas do tempo em seu corpo a
razão do desinteresse marital. O problema se agrava
quando a companheira chega à idade em que não
pode mais ter filhos, prova visível da potência fálica
de seu marido. Quando uma mulher põe na cabeça
que é a usura de seu corpo que desarma o desejo do
parceiro, ela em geral cruza os braços e não faz mais
o papel daquela que pode causar desejo no homem.
Lacan diz: "Ela não se toma objeto total; toma-se
totalmente objeto". Lembremos que há no desejo
um elemento necessariamente perverso: o objeto
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não pode ser faltante; é preciso poder jogar com a
presença-ausência do falo, pois na brincadeira ele é
suposto.lá, mesmo sabendo-se que não está.

Com freqüência, vê-se na clínica que, na crise de
casais de meia-idade, a nova amante não ameaça a
esposa. Aliás, é por isso que ela é escolhida: para que
pese menos do lado fálico - em que a beleza por ve-
zes é seu representante -, prova de que jogo de sedu-
ção e belezanão são da mesma ordem. Esta última em
geral é ignorada pela mulher de 50 anos, em crise.

REDESCOBERTADODESEJOSEXUAL
A psicanalista Ruth Lax acredita que as mulheres
- diante das mudanças corporais e da angústia psí-
quica - têm a tendência de negar os problemas pelos
quais passa seu consorte em crise da meia-idade.
Quando não entende que ele também está diante da
própria castração, a mulher corre o risco de tomar-
se surda ao que se passa com seu par.

Esmtar qualquer coisa condicionada ao deseJo
masculino supõe, para muitas mulheres, um traba-
lho psíquico sobre a inveja do pênis e a rivalidade
fálica, questões que podem s& trabalhadas em uma
anáHse na meia-idade. Se, por exemplo, os sucessos
profissionais de uma mulher (ainda hoje) podem in-
quietar o parceiro do outro sexo, paradoxalmente, é
menos difícil para uma mulher perceber sua divisão
entre seu ser de sujeito, que vence profIssionalmen-
te, e sua feminilidade, que pode se prestar ao jogo
do "quem perde ganha", como explica a psicanalista
Jacqueline Schaeffer, autora de Le refus du jéminin
(A recusa do feminino), 1997. É mais fácil aceitar
nos fazermos o objeto do outro quando sabemos
que não vamos nos reduzir a sê-Io. Divisão própria
do jogo feminino da mascarada, que permite a uma
mulher encontrar sua capacidade de sedução. nec
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Edição 1 – Invenção da sexualidade moderna 

IDENTIFICAÇÃO (ID): 1 

Entretanto, um projeto de ordem geral está prestes a se instalar. Ele diz respeito ao modo com 
que o sujeito vai assumir sua separação no mundo e articular seu desejo, sua sexualidade, em 
relação à realidade dos outros. Estamos nos referindo à configuração da trama edípica e à 
assunção da realidade da castração, quando as pulsões parciais confluem para os órgãos 
sexuais – processo concomitante à instalação da noção de rivalidade com um terceiro, isto é, o 
outro do outro desejado, fazendo surgir a proibição do incesto e, portanto, a ameaça da 
castração, assim como o encaminhamento para o universo social. Isso acarreta o recalcamento 
da sexualidade infantil e a aceitação das barreiras da cultura, entre as quais aquela entre as 
espécies (deixar de tratar os animais como seres semelhantes), a do sexo (supressão da 
bissexualidade), a do nojo e vergonha (higiene e pudor), a da masturbação e, por fim, a do 
incesto. Esses novos dados psíquicos marcam a entrada no período de latência em que se 
integram essas barreiras em direção à socialização. Ao seu término, o sujeito é lançado na 
cultura com o advento do segundo impulso sexual, que ocorre na puberdade e põe em xeque a 
longa aquisição até aqui descrita. 
 
ID.: 2  

A sexualidade é um fenômeno profundamente correlacionado ao plano psiológico, um dos 
aspectos de maior importância na vida humana. Condição facilitadora para a estruturação da 
identidade, permite o relacionamento interpessoal, a vivência de prazeres e, quando desejada, 
a manutenção da espécie humana.  

ID: 3  

A emergência da sexualidade representa a entrada, na psique consciente, de um quantum 
grandioso de energia, que se traduz por um estado de confusão mental, permeado de 
sentimentos díspares: prazer, medo, vergonha etc. Ritos iniciáticos são necessários para 
aprender a lidar com esse fenômeno – provas ou tarefas pelas quais todos nós passamos 
quando mudamos de padrão, classe ou condição, como entrar na escola, enfrentar a dor ou o 
medo na passagem da adolescência para a vida adulta, fazer o exército, passar por trote 
universitário, entre outros. 
 
ID: 4  

Brasil,América do Sul, 2008.De modo simplificado, associando os conceitos de Reich a uma 
leitura neuropsicológica, é possível hoje dizer que a interpretação psicanalítica provém do 
campo cortical do cérebro (responsável pelo pensamento, linguagem, julgamento, memória, 
percepção e movimentos voluntários). Já na clínica reichiana e neo-reichiana, na qual o 
organismo é levado a entrar em contato com seus fluxos e suas estases, o psicoterapeuta 
interfere técnica e poeticamente no desencadear da expressão orgânica. Nesse caso, a 
associação livre da psicanálise se transforma na associação livre dos fluxos orgânicos. Vistos 
assim, os fluxos da energia sexual seriam de natureza subcortical, com influências do não-
consciente (funcionamento do organismo independentemente da consciência, como 



respiração, fluxo sangüíneo, pressão) e do inconsciente corporal (parte da história pessoal que, 
reprimida no organismo, só pode ser acessada pelo sistema nervoso autônomo). Sendo de 
natureza subcortical, fllogeneticamente arcaica, muitas dessas movimentações poderão ou 
não se tomar conscientes. Portanto, para que a sexualidade exista da forma mais plena 
possível, não há necessidade de que tudo venha a ser consciente, até porque há coisas do 
organismo que jamais o serão, embora façam parte de um sistema interior de  relacionamento 
dinâmico entre consciente, não-consciente e inconsciente. 
 
ID: 5  

É muito provável que "o pequeno conjunto de sensações" tenha gênese exatamente nessa 
área; clitóris, ponto G e sensibilidade vaginal são variações anatômicas de uma mesma 
unidade fisiológica, cuja nascente está escondida na parede anterior da vagina. É quase 
desnecessário salientar que tal unidade apresenta graus variáveis de excitabilidade entre as 
mulheres. 
Dessa forma, a parede vaginal anterior, a inervação somática das estruturas aí contidas, o 
plexo sacro e o nervo vago compõem o elo periférico que conduz às sensações básicas que 
serão processadas no sistema nervoso central. Mediante a forte influência de fatores como a 
qualidade do envolvimento com o parceiro, o clima do momento e o desejo de entregar-se a 
sensações sexuais, o encontro poderá ser conduzido ao orgasmo. Contudo, o aspecto que mais 
intriga os pesquisadores é o fato de essa teia de atividade neuronal ser, em última análise, 
desmobilizada antes do orgasmo. 
 
ID: 6 

Helen Fischer, antropóloga da Universidade Rutgers, investiga há vários anos o papel do córtex 
insular e do cingular anterior no romance. Ela sugere que essas estruturas, ativadas nas fases 
avançadas, maduras, da relação amorosa, participam da elaboração do vínculo pela construção 
do sentimento de confiança. Outros pesquisadores encontraram evidências de que a região 
anterior do cíngulo tem papel fundamental na transformação das emoções em memórias 
afetivas duradouras. Além disso, verificou-se que o hipocampo encontra-se ativo quando tudo 
a sua volta cai sob o véu do silêncio. 
É possível que a ativação do hipocampo retrate uma situação privilegiada em que o conteúdo e 
as circunstâncias que levaram ao orgasmo devam ser peremptória e rapidamente arquivado 
para que não haja risco de perdê-Io. É tentador imaginar que, do ponto de vista biológico, a 
escolha do parceiro para fins de procriação inclua a capacidade de fomentar forte sentimento 
de confiança da mulher pelo genitor de seus filhos (o que abrange o apagamento temporário 
da repressão, habitualmente exercida pela amígdala cerebral). Assim, é possível que esse 
mecanismo singular esteja por trás da famosa "entrega", da qual muitas mulheres se queixam 
em relação aos homens. É amplamente sabido que a população feminina valoriza a ligação 
emocional monogâmica muito mais do que a masculina; talvez as sensações estabilizadas no 
cingulo da mulher durante a relação sexual representem elos de uma relação duradoura com 
aquele que seja capaz de conduzi-Ia a orgasmos de grande intensidade. 
 
ID: 7 

Para o homem, contudo, a situação é menos complicada. O orgasmo masculino depende 
essencialmente do pênis, e os homens bem sabem disso. "Consigo ter orgasmo rapidamente 
se eu for capaz de sentir a umidade e o calor vaginal", é o que se ouve com freqüência dos 
entrevistados sobre o assunto. No homem, um orgasmo intenso, a ser comemorado, pode ser 
obtido em dois minutos após a penetração; na mulher, intensidade comparável só é obtida, 
em média, a partir de um tempo 5000% maior que esse. 



 

ID: 8 

Todos certamente sabem qual é a sensação de estar apaixonado, de sentir atração por uma 
pessoa, se possível seduzi-Ia ou ser seduzido por ela – e quão profundamente satisfatório o 
amor físico pode ser. A necessidade de proximidade, intimidade e sexo é considerada por 
alguns de nossos contemporâneos o verdadeiro motor da vida. Afinal, nós devemos a essa 
necessidade nossa existência. 
Claro que a sexualidade humana é influenciada por vários fatores externos e internos: 
disposição e experiências pessoais, vivências e influências hormonais nas diferentes etapas do 
desenvolvimento, educação e normas sociais. Mesmo assim, parece interessante examinar o 
desejo sexual do ponto de vista neurobiológico, dado que os motivos e sentimentos ligados a 
ele têm base biológica. E não apenas porque percorre nossa espinha, faz nosso coração bater 
mais forte ou amolece nossos joelhos, mas porque o desejo e sua satisfação realmente têm 
raizes no cérebro. A liberação de substâncias químicas mensageiras (neurotransmissores) e 
padrões de excitação neuronal específicos geram o desejo e o regulam. Portanto, o cérebro é o 
nosso verdadeiro órgão sexual. 

ID: 9 

Atualmente, pesquisadores partem do princípio de que percebemos indícios sexuais de modo 
semelhante aos estímulos do medo - como fogo ou cobras -, ou seja, rápida e  
inconscientemente. O responsável por isso é um atalho existente no cérebro que permanece 
aberto a determinados dados sensórios: por esse caminho é conduzido o sinal do órgão 
sensorial em questão, que passa pelo tálamo, considerado o "portal da percepção", em 
direção às amígdalas, estruturas do sistema límbico que desencadeiam reações emocionais 
automáticas. Isso nos deixa "no clima" e desperta uma disposição para a ação que mal 
conseguimos regular conscientemente. O controle mental da excitação sexual, porém, parece 
ser mais acentuado nas mulheres que nos homens. Assim, o desejo feminino está menos 
estreitamente ligado a parâmetros fisiológicos, como o fluxo sangüíneo vaginal. Nesse ponto, 
homens funcionam de forma mais simples. 
 
ID: 10  

A falta de desejo é hoje a razão mais freqüente entre as mulheres para a procura de terapia de 
casal, demanda que também tem se tornado crescente entre os homens. Nos anos 70, a 
influente terapeuta sexual Helen Kaplan (1929-1995) considerava que a resposta do corpo aos 
estímulos sexuais consistia em uma seqüência bastante rígida envolvendo desejo, excitação, 
orgasmo e relaxamento – visão agora considerada ultrapassada. Muitas vezes, contudo, não 
são as causas sexuais primárias que determinam o desejo, principalmente o feminino. No caso 
das mulheres, ele freqüentemente se segue à necessidade psicológica de estarem próximas do 
parceiro ou de se sentirem atraentes. Para elas, o desejo vem somente com a atividade sexual 
– desde que o contexto da relação esteja em ordem. Assim, a relação entre os parceiros - 
como expectativas muito altas quanto ao relacionamento ou decepção por falta de interesse - 
desempenha para as mulheres, de maneira geral, papel mais importante que o sexo, 
acarretando, muitas vezes, ausência de desejo. 
 
ID: 11  



Já para os homens, ao lado dos aspectos psicológicos (por exemplo, fracasso profissional), os 
fatores físicos, como falta de testosterona ou mesmo excessiva produção de prolactina, 
exercem grande influência nos casos de inibição do desejo sexual. 
 
ID: 12  

A excitação causada por imagens ou vídeos de conteúdo explicitamente sexual ativa amplas 
regiões cerebrais, em especial o claustro, o núcleo caudado, o giro cingulado e o hipotálamo. 
Apesar de ambos os sexos serem receptivos a estímulos pornográficos, para as mulheres, a 
percepção da excitação parece estar mais fortemente atrelada a um ambiente agradável e à 
sensação de segurança e tranqüilidade do que para os homens. 
 
ID: 13 

[Testosterona] Hormônio sexual produzido principalmente nas gônadas masculinas, entre 
outras funções, regula a formação de características sexuais secundárias, como musculatura, 
nascimento de pêlos e produção de esperma. Sua ligação aos receptores cerebrais é um 
pressuposto essencial para o desejo sexual. A testosterona (no caso, a formada em pequenas 
quantidades no córtex da glândula supra-renal) eleva o desejo também nas mulheres. Para 
tanto, o hormônio funciona, em parte, como antagonista da ocitocina, já que tende a estimular 
mais a paixão "desvinculada" e a agressividade do que o anseio por proximidade. 
 
ID: 14 

 Os inibidores da PDE-5 [viagra], tão eficientes nos homens, não provocam nas mulheres 
praticamente nenhum aumento do desejo sexual, apesar de o fluxo sangüineo da vagina e do 
clitóris ser controlado pela fosfodiesterase-5. Quando assistem a fIlmes eróticos após a 
administração de inibidores da PDE-5, de fato percebe-se, nelas, em comparação com os 
placebos, aumento do fluxo sangüíneo vaginal, porém elas mal conseguem perceber 
subjetivamente alguma diferença entre o placebo e a substância ativa. Ou seja, para a 
população feminina o aumento do fluxo sangüíneo vaginal e clitoridiano não vem 
acompanhado necessariamente do aumento de desejo.  
A percepção da excitação feminina tem pouca relação com a fIsiologia pura, pois, para elas, a 
ligação entre o desejo subjetivo e a excitação física não é tão estreita. Mulheres que reclamam 
de pouca satisfação sexual freqüentemente têm percepção bastante ruim de sua excitação 
física. 
 
ID: 15 

As ações e os sentimentos valorizados ou bem-aceitos pelo grupo social pareciam surgir do 
livre-arbítrio do indivíduo ou, então, do próprio interesse de bem-estar. No entanto, 
representavam o resultado de um longo processo de educação dos sentidos e do desejo 
erótico. No Brasil, como vimos, todo esse discurso sobre o sexo, divulgado na forma de 
manuais de educação sexual, chegou com grande força somente no início do século XX, 
quando houve maior atuação do saber científIco nos institutos de pesquisa, nas faculdades de 
medicina e de direito e nas páginas da grande imprensa. Nesse cenário, o corpo e a  
sexualidade dos brasileiros, sob o calor amoroso dos trópicos, tomaram-se motivos de 
preocupação e, ao mesmo tempo, de interesse para esses intelectuais engajados em construir 
os alicerces de uma nação civilizada. Em tal trajetória, a ciência foi considerada, desde o 
princípio, uma fIel aliada. 
 
ID: 16 



O ser humano, para buscar a origem de si mesmo, da vida na Terra ou da própria existência do 
mundo, tem de se haver com camadas e camadas de discursos construídos nas diversas 
culturas ao longo dos séculos. A sexualidade talvez ocupe posição central entre elas. Diante 
disso, é prudente pensar estratégias educacionais que não tenham a pretensão de esgotar o 
assunto como se este fosse um dado natural perfeitamente recortável por esta ou aquela 
disciplina e fácil de ser incorporado pelo aluno ou utilizado nos enfrentamentos do cotidiano 
escolar. 
Talvez pelo fato de ser um tema protegido por uma série de tabus, a educação sexual enceta 
com facilidade a idéia de que alguém mais velho, mais experiente, mais especializado no 
assunto poderia dar dicas fundamentais que funcionariam como um conjunto de preceitos 
normatizadores das condutas tanto infantis como adolescentes. Agitam-se, então, em tomo da 
escola, vários tipos de especialistas e "voluntários", sempre disponíveis aos convites para 
ministrar palestras e aconselhar pais, professores e alunos. Às vezes, os próprios professores 
desta ou daquela área assumem esse papel, como se sua disciplina fosse a mais autorizada a 
enfrentar tal missão salvadora. 
 
ID: 17 

A escola tem de ir além das posições do "especialista convidado" e da "disciplina mais 
adequada”. É possível abordar o tema da sexualidade dos mais diferentes pontos de vista, 
desde a tradicional abordagem fisiológica até a discursiva, histórica, antropológica, geográfica 
ou literária. Até mesmo a matemática teria motivos de sobra para abrir um tópico de estudo 
voltado para as diferenças de gênero (ver quadro na pág. 54). 
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O encontro com a sexualidade, que engloba não apenas as modificações físicas, mas também o 
desejo sexual, desencadeia primeiramente um despertar da afeição primitiva pelos pais. Mas o 
que advém daí? As primeiras relações sexuais para meninos e meninas envolvem, além das 
expectativas conscientes de cada um, determinantes psíquicos inconscientes, ordenados em 
tomo do núcleo edípico, que traz à tona, ao mesmo tempo, proibições e transgressões. Se a 
proibição fundamental e estruturante da sociedade, assim como da vida psíquica, é o tabu do 
incesto, para a psicanálise, as escolhas sexuais virão, de alguma forma, relacionadas a ele. 
Envolvimentos com pessoas mais velhas logo na primeira relação são, por exemplo, muito 
comuns. Muitas dessas escolhas são apoiadas em modelos parentais. 
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O corpo é um processo de organização libidinal, contrário à inclinação da natureza e 
constituído de modo singular. Se pode haver uma história da sexualidade, é porque esta não 
se conforma aos mecanismos instintivos e ao objetivo da reprodução. No entanto, a relação da 
sexualidade com o campo da representação não significa que ela seja um produto discursivo, 
construído de acordo com cada cultura. Não é anatomia, não é construção social, mas ocorre 
no encontro com a linguagem. Para Lacan, há algo do corpo que não se coloca simbólica nem 
anatomicamente. Nele, nem tudo é uma construção simbólica. Nem tudo é construção, porém 
tampouco se trata de uma essência doadora de sentido. 
A sexualidade não se inscreve por inteiro, pois excede as normas reguladoras e há uma 
dimensão do corpo que não é possível representar. O que não pode ser representado, dito, 
define dois modos da impossibilidade de dizer tudo. Ao se tomar sujeito falante, o indivíduo 
tem apenas duas maneiras de não dizer tudo: a masculina e a feminina.E é sob uma dessas 
duas formas que ele se inscreve na ordem simbólica. 
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Ao contrário, na medida em que a moral sexual tradicional (com suas proibições, sanções e 
sentimentos de culpa) desapareceu, o tédio se alastrou. Aparentemente, desejos e 
necessidades sexuais não realizados, muitas vezes proibidos ou considerados tabus, possuíam 
grande força impulsora. Os tabus seriam, assim, um pressuposto necessário a uma "cultura 
do desejo”. Entregar-se ao desconhecido ou ao proibido exige confiança mútua. Limites 
ultrapassados em conjunto estimulam não só a sexualização, mas também a ligação com o 
outro. Atualmente, por outro lado, parece que quase tudo é possível e tolerado quando se 
trata de sexo. A exposição pública permanente, em parte banal, da e sobre a sexualidade nas 
mídias colabora ainda mais para que um elemento importante do desejo sexual se perca. 
 
Em outras palavras: na medida em que a sexualidade se tornou uma forma sempre presente 
no relacionamento entre as pessoas, perdeu muito de sua força subversiva. Não surpreende 
que se busquem constantemente outras fantasias, novos locais furtivos ou supostas zonas de 
tabu. Assim, há agora um boom de formas de sexo anônimas, nas quais se renuncia 
literalmente ao contato íntimo físico - caso dos peep shows, das cabines de vídeo e do sexo por 
telefone, pela internet ou cibernético. A falta de zonas de proibição sexual também pode ter 
contribuído para que as formas destrutivas da sexualidade ainda não tenham sido banidas, 
entre elas a pornografia misógina, o molestamento sexual no trabalho, o sexismo do dia-a-dia, 
o incesto, o abuso e a violência sexual. Hoje, a mídia o - a fim de prender a atenção dos 
~ espectadores - penetra cada vez ~ mais nas zonas de tabu. 
 
Edição 2 – Corpos feitos de desejo 
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O registro da necessidade refere-se à dependência do organismo vivo em relação a certos 
objetos dos quais depende sua preservação: alimento, excreção, sono e abrigo. No entanto, 
para o ser humano, a satisfação passa inexoravelmente pela interpretação de seu grito pelo 
Outro. Entre o que o bebê demanda e o que recebe (alimento, proteção, carinho etc.) há uma 
defasagem, pois, embora esses objetos possam satisfazê-Ia em suas necessidades, não 
atendem a sua demanda, que, 'em termos lacanianos, é sempre demanda de amor, de 
completude imaginária, sem faltas.  
Tal demanda carrega consigo uma impossibilidade de satisfação plena, por implicar uma 
complementaridade impossível que, em termos freudianos, poderia equiparar-se à ausência 
de tensão ou à morte. A linguagem - que nos expulsa do plano das necessidades - é, assim, 
condição do desejo. 
O desejo nasce, então, dessa satisfação, dando à sexualidade humana seu caráter particular. 
Podemos extrair daí uma fórmula que Lacan apresenta no texto A significação do falo (1956): 
"O desejo é o que sobra da demanda após a satisfação da necessidade". 
A impossibilidade de acesso direto ao objeto não se dá propriamente por uma proibição, mas 
por uma interdição lógica,e é sob esse prisma que é possível entender a afirmação de que a 
sexualidade humana leva "o rastro de uma rachadura pouco natural”. O inconsciente é, por 
tanto, fruto da condição simbólica humana, que esboça um vazio de onde emerge o desejo. 
Essa é a falta fundamental a que se refere Lacan, a partir de sua interpretação da insistência de 
Freud quanto à noção de que, em toda forma de encontro do ser humano com o objeto, o que 
está em jogo é sempre o objeto perdido. 
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O passo seguinte nesse processo é a simbolização da função paterna, ou, em termos 
lacanianos, o Nome-do-pai. Este entra como um quarto elemento na estrutura 
(mãe/criança/falo) e indica a orientação do desejo da  mãe. A função paterna é a de subjetivar 
a instauração da lei. O produto de tal operação, denominada "metáfora paterna", é o falo 
simbólico, que substitui o enigmado desejo do Outro, fornecendo-lhe uma significação 
fálica e unindo o desejo à lei. 
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A mãe, que toma a criança como objeto causa de seu desejo é, ao mesmo tempo, ela mesma 
tomada como objeto causa de desejo de um homem. Ora, dessa forma ,a interdição é 
produzida a partir do desejo de um pai;homem que deseja uma mulher, transmitindo à criança 
outra orientação para o desejo da mãe;mulher. É importante ressaltar que “mãe” e “pai” são 
aqui tomados como funções, o que significa que, a rigor, qualquer um ode exercê-las. Homem 
e mulher também são distinções que não se restringem à anatomia, mas que indicam modos 
diferentes de se posicionar ante o desejo e o gozo. 
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A mãe, com seu aconchego e "colinho", toma-se um "ambiente" muito importante para a 
criança. As primeiras trocas afetivas do bebê com outras pessoas passam pelos cuidados 
maternos, toques, beijos, cócegas e palmadas. O carinho físico, o "dar e receber" que envolve 
alimentos, presentes, palavras, canções e histórias inauguram a noção de trocas significativas 
em termos de prazer e segurança de ser amado. Quando tal troca não acontece, surgem todas 
as formas de traumas, de sensações de ameaça, medo, angústia e dor. 
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Se vamos todos morrer,  erotismo é o acontecimento máximo no qual celebramos a vida e nos 
perdemos em consumação plena. É uma resposta corporal a uma falta simbólica. O corpo, esse 
aparelho vital milenarmente relegado ao território do excluído e do proibido, encontra no 
erotismo sua principal via de expressão. 

Justamente por nos remeter ao que há de mais profundo em nós mesmos, algo de que nos 
damos conta desde cedo, o significado pleno do erotismo nos escapa. Seu sentido flutuante 
parece mai tentado a ocultar-se do que se expor à luz da razão. Podemos falar sobre erotismo, 
experiência amorosa, gozo ou prazer carnal, mas não apreender tais fenômenos por critérios 
exclusivos do pensamento lógico-discursivo.  
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Erotismo e sexo são exigências corporais. Um corpo que excede, entre outros também 
excessivos. O corpo é a grande verdade. Por isso o encontro e a união. É a dinâmica da vida. A 
espécie (a natureza) quer multiplicar-se. Já o erotismo quer algo mais: exceder limites. O gozo 
é uma experiência divina, mas ele só é divino se usurpar o lugar de Deus. 
Erotismo e sexo não são a mesma coisa. O sexo é a primeira instância, a mais remota. O 
erotismo surge depois e é seu principal aspecto. O sexo é nossa herança natural, o que nos 
coloca lado a lado com qualquer espécie. O erotismo é o que nos toma humanos, porque se 
realiza por uma via simbólica. Sua violência, porém, é incontestável. A natureza exige seu lote. 
A violência do erotismo vem da natureza, mas também do impacto ancestral causado pela 
crise da passagem ao mundo da cultura, não por acaso, também da proibição e do trabalho. 



O erotismo não é um retomo à natureza, o que seria inadmissível, e sim uma reação ao mundo 
da racionalidade e das interdições erigidas a sua volta. 
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Para Bataille, o que distingue o erotismo da sexualidade animal é ele pôr a vida inferior em 
questão. O erotismo é experiência e também resposta, reação humana à crise provocada pelo 
advento da cultura e do afastamento da natureza. Tal crise produz a relação da transgressão 
com a lei que resguarda o proibido, o domínio ancestral do sagrado. Em suma: o erotismo é 
um fenômeno essencialmente humano e nasce com nossa idéia de homem. Pede 
transgressão, o que significa que vive em regime de excesso. O excesso é ao mesmo tempo 
sua lei e seu devir. O erotismo, afirma Bataille,"é a aprovação da vida até na morte”. Ele tem 
em comum com a morte o sentimento de plenitude e perda em uma experiência de dissolução 
do sujeito. Enquanto celebra a vida, o gozo erótico emula a morte. Eis porque também é 
chamado de "pequena morte'. 
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Os ferormônios estão envolvidos na seleção de parceiros e na reprodução em praticamente 
todo o reino animal. Muitas espécies distinguem sexo, posição social, território e status 
reprodutivo do potencial parceiro pelo faro. Em seres humanos, esses processos são mais 
complexos, mas há indícios de que as pessoas troquem mensagens secretas e inconscientes 
por meio de ferormônios. 
 
ID: 29  

A sexualidade humana constantemente é explicada com base no mecanismo hormonal e em 
modelos animais. Desse ponto de vista, as coisas são essencialmente simples - homens e 
mulheres seguiriam condutas que visariam a reprodução da espécie, comparáveis às dos 
outros animais sexuados. Cotidianamente, porém, a realidade desmente tal hipótese. 
(...) 

Permeada de linguagem, nossa sexualidade perde as certezas e o objetivo natural da 
reprodução da espécie. Longe do Éden sexual imaginado nostalgicamente por nossos 
cientistas, ela é marcada pelas incertezas e pelos conflitos inerentes ao humano. "De todos os 
animais o falasser [o ser falante] é o único que possui uma sexualidade infeliz. Não somente 
complicada, mas infeliz", comenta o psicanalista francês Charles Melman. 
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(...) O inconsciente não reconhece a díade homem/mulher, mas apenas fálico/castrado. 
A saída do Édipo masculino em sua forma mais simples se dá, grosso modo, pela renúncia 
do menino à mãe como primeiro objeto do desejo devido ao temor da castração. Ao 
identificar-se com o pai, que ocupa a função de agente interditor entre a mãe e ele, o menino 
adquire a possibilidade de exercer sua virilidade com outras mulheres, respeitando o tabu do 
incesto. Mas é o Édipo feminino que constitui motivo de embaraço para Freud; ele logo 
percebe que o percurso da menina em direção à sexualidade adulta não é simétrico como o 
do garoto. A mudança do objeto de desejo (a mãe é também o primeiro objeto de desejo para 
a garota) para o pai e a própria saída da situação edípica são questões problemáticas.  
 
Ao final, Freud destaca o ressentimento da menina em relação à mãe por não encontrar do 
lado dela um elemento simbólico que possa lhe garantir o acesso à feminilidade. A relação 



entre mãe e filha, portanto, seria sempre um tanto tensa e marcada pela reivindicação, traços 
que, segundo ele, se repetiriam com o primeiro homem com o qual a mulher mantivesse um 
laço conjugal. 
 
Portanto, enquanto a masculinidade é da ordem da transmissão, a feminilidade diz respeito à 
invenção, a cargo de cada mulher. Não é à toa que questionar-se sobre o que significa ser 
feminina é algo muito comum para elas. A figura da amiga, na qual a mulher se espelha e de 
quem imita não somente os aspectos físicos, o corte de cabelo, as roupas, mas também o jeito, 
o "ar", ilustra perfeitamente essa busca do traço da feminilidade. 
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A teorização lacaniana traz de imediato algumas implicações: a primeira é que macho e fêmea, 
na espécie humana, não são o complemento natural um do outro, como preconizam 
ainda hoje algumas teorias, ecoando um ideal tão antigo quanto o yin/yang. Porém, mesmo 
não sendo complementares, "masculino" e "feminino" não são categorias estanques, que 
possam ser pensadas isoladamente. Assim, a mulher tem seu desejo suscitado pelo falo 
que o parceiro possui, enquanto para o homem é ela que encarna o falo que ele deseja. 
 
É importante lembrar que a inexistência de um significante específico que venha a garantir a 
feminilidade toma a mulher particularmente sensível ao imaginário, ao mundo das imagens. 
Isso se manifesta não somente quanto à imagem do outro, do semelhante, como na relação de 
amizade com outra mulher, mas também no que diz respeito às imagens provenientes da 
mídia, que impõem padrões de beleza de forma superegóica. A medicina reconhece há tempos 
a alta incidência entre mulheres de quadros clínicos relacionados à excessiva preocupação com 
a imagem corporal, como a anorexia.  
 
Lacan frisa ainda o aspecto de construção do feminino ao inspirar-se em um artigo da 
psicanalista Joan Riviere para definir a feminilidade como mascarada,ou seja, um conjunto de 
artifícios que a mulher utiliza para parecer feminina aos olhos do homem. O papel do olhar 
aqui não deve ser negligenciado; é esse olhar que a mulher busca em seu parceiro como 
garantia de sua importância no desejo dele. Se pensarmos que o próprio eu é construído a 
partir do olhar do outro, que lhe confere consistência, podemos dimensionar o que representa 
para a mulher ser reconhecida como desejável por um homem. 
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Ao introduzir o conceito de objeto a, ao qual chamou de sua invenção, Lacan acentua a 
dissimetria entre as posições masculina e feminina. Na teoria lacaniana, trata-se do objeto 
fundamentalmente perdido, do qual o sujeito é separado em sua constituição e que 
representa a matriz de todos os objetos que ele vai desejar posteriormente na realidade, 
sendo denominado por isso de causa do desejo. Ainda que seja essencialmente imaterial, o 
objeto a pode ser materializado imaginariamente por alguns objetos; estes possuiriam a 
característica comum de serem parciais, em geral partes do corpo. O desejo masculino recorta 
imaginariamente no corpo da mulher esse objeto, o que faz com que ele não a deseje em sua 
totalidade, mas como objeto parcial. "Ao ter acesso ao lugar do desejo, o outro de modo 
algum se toma o objeto total, mas o problema, ao contrário, é que ele se toma totalmente 
objeto, como instrumento do desejo", diz Lacan. 
A percepção de que algo no corpo da mulher é tomado como objeto do desejo masculino pode 
provocar certa inquietação nela. Sobretudo na puberdade, com as modificações físicas, o 
surgimento dos caracteres sexuais secundários, a menina pode apresentar sinais de inibição, 
como a recusa em vestir roupas de banho para não exibir o corpo ou a adoção de uma postura 



curvada para esconder o aparecimento dos seios. Essa inibição sinaliza uma mudança, 
marcada pela consciência do olhar masculino que vê seu corpo como desejável. O que está em 
jogo aí é a passagem da condição de criança à de mulher que porta em seu corpo o objeto que 
causa o desejo para o homem. 
Mais tarde, ainda que possa aprender a jogar com esse objeto para provocar o desejo 
masculino, a mulher não deixará de manter certa estranheza em relação ao fato de portá-lo 
em seu corpo. É comum se perguntar o que exatamente suscita o desejo de seu parceiro. Se 
ela chega a formular a pergunta ao homem e este lhe responde com sinceridade, a resposta 
inevitavelmente a decepcionará. Afinal, o que seus lábios, seios ou nádegas têm de especial ou 
mais importante que seu próprio ser? 
A mulher estranha o caráter fetichista do desejo masculino, assim como a clivagem que para o 
homem' separa facilmente o desejo do amor, uma vez que para ela ambos convergem em um 
mesmo objeto. "Mas ela encontra o significante de seu próprio desejo no corpo daquele a 
quem sua demanda de amor é endereçada", afirma Lacan. Sua estranheza maior, porém, diz 
respeito ao lugar de objeto que ocupa na fantasia do homem (ver quadro nas págs. 34-35). 
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A feminilidade possui, portanto, algo de inapreensível ao homem, visto que não participa da 
significação fálica que organiza o universo masculino. Ela é organizada segundo uma lógica 
diversa, uma lógica do não-todo. Ainda que do ponto de vista da biologia homem e mulher 
sejam macho e fêmea da mesma espécie, buscam objetos diferentes e são regidos por lógicas 
diversas. Isso faz com que a mulher guarde, para o homem, uma dimensão de estranheza, que 
se traduz comumente no preconceito sob a forma das acusações mais diversas. 
 
(...) 

Para a mulher, seu corpo não é suficiente como garantia de acesso à posição feminina. Como 
ser da linguagem, ela não tem, assim como o homem, a receita pronta de uma sexualidade 
conforme a natureza.  Porém, ao contrário de seu parceiro, que encontra a garantia de sua 
posição de homem em um elemento da própria linguagem, ela se ressente por não encontrar, 
como ele, um elemento simbólico que confirme sua condição de ser sexuado. Onde estaria 
exatamente a feminilidade: no corpo, na aparência, na sedução? 
As injunções que chegam à mulher provenientes do imaginário constituem um sucedâneo 
precário  daquilo que para o homem é suprido pela referência fálica, além de variarem 
segundo o capricho da moda e das ideologias. O ideal contemporâneo em nossa cultura parece 
ser o da indiferenciação sexual. No entanto, o que a mulher possui simbolicamente é sua 
condição de héteros, de diferença inassimilável pelo falicismo. 
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Parece que nada mudou muito: mulheres e homens continuam procurando a psicanálise para 
falar da sexualidade e de suas ressonâncias, mas o que se diz ali já não é a mesma coisa. "O 
que devo fazer para ser amada e desejada?", perguntam as mulheres, com algum 
ressentimento: não era de esperar que o amor se tornasse tão difícil já nos primeiros degraus 
do paraíso da emancipação sexual feminina. "O que faço para ser capaz de amar aquela que 
afinal me revelou seu desejo?", perguntam os homens, perplexos diante da inversão da antiga 
observação freudiana, segundo a qual é próprio do feminino fazer-se amar e desejar e próprio 
do homem, Narciso ferido eternamente em busca de restauração, amar sem descanso aquela 
que parece deter os segredos de sua cura. Mulheres que já não sabem se fazer amar, homens 
que já não amam como antigamente. Como se pedissem aos psicanalistas: "O que faço para 
(voltar a) ser mulher?", "Como posso (voltar a) ser homem?" - questões que me remetem à 



observação de Arnaldo Jabor em artigo para a Folha de S. Paulo sobre o choro (arrependido?) 
de algumas mulheres da cena política e da mídia brasileiras: "O que é isso? A feminilidade 
como retomo?". 
(...) 
Incapaz de formular uma interpretação satisfatória para o que ouço no consultório e na vida, 
dou voltas em tomo desse mal-estar. Tento cercar com perguntas aquilo para o que não 
encontro resposta. É possível que a relação consciente/inconsciente se modifique à medida 
que mudam as normas, os costumes, a superfície dos comportamentos, os discursos 
dominantes? A questão remete, sim, à relação entre recalque e repressão. Se mudam as 
normas, mudam os ideais e o campo das identificações - e, com eles, parte das exigências do 
superego, parte das representações submetidas pelo menos ao recalque secundário -, mudam 
também as chamadas soluções de compromisso, os sintomas que tentam dar conta 
simultaneamente da interdição e do desejo recalcado... Dito de outra forma: os "novos 
tempos" nos trazem novos sujeitos? Novos homens e mulheres colocam outras questões à 
observação psicanalítica? E aqui vai a ressalva: não há nenhuma euforia, nenhum otimismo no 
emprego da palavra "novo'. A própria psicanálise já nos ensinou que a cada barreira removida, 
a cada véu levantado deparamos não com um paraíso de conflitos resolvidos, e sim com um 
campo minado ainda desconhecido. 
 
Avancemos mais alguns passos nesse campo minado. O lugar reservado às mulheres na cena 
social (e sexual) desde o surgimento da psicanálise foi sendo alterado (por obra, entre outras 
coisas, das próprias contribuições freudianas) e ampliado; as insígnias da feminilidade se 
modificaram, se confundiram, as diferenças entre os sexos foram sendo borradas até o ponto 
em que a revista americana Time publicou em 1992, como artigo de capa, a seguinte pesquisa: 
"Homens e mulheres nascem diferentes?". Na dinâmica de encontro e desencontro entre os 
sexos, a intensa movimentação das tropas femininas nas últimas décadas parece ter deslocado 
os significantes do masculino e do feminino a tal ponto que vemos caber aos homens o papel 
de Narcisos frigidos e às mulheres o de desejantes sempre insatisfeitas. Não cabe hoje aos 
homens dizer: "Devagar com a louça!", aterrados diante da audácia dessas que até uma ou 
duas gerações atrás pareciam aceitar as investidas do desejo masculino como homenagem a 
sua perfeição  ou como o mal necessário da vida conjugal? 
 
Já sabemos que o homem odeia o que o aterroriza. Se a verdade do sexo vazio da mulher 
sempre tem de ser dissimulada com os engodos fálicos da beleza e da indiferença, tal a 
angústia que é capaz de provocar em quem ainda sente que tem "algo a perder", essa angústia 
parece redobrar diante da evidência de que esse sexo vazio também é faminto, voraz. "O que 
elas querem de nós?", indagam entre si os varões, tentando se assegurar de que ainda é 
possível entrar e sair da relação com a mulher, sem deixar por isso de ser homens - mas 
como, se a mulher que expõe seu desejo sexual age "como um homem" e com isso os 
feminiza? 
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O fato é que não se trata só de esconder ou disfarçar, como no caso de Diadorim. O avanço 
das Noras do século XXI sobre espaços tradicionalmente masculinos, as novas identificações 
(mesmo que de traços secundários) feitas pelas mulheres em relação a atributos que até então 
caracterizavam os homens não são meros disfarces: são aquisições que tomaram a(s) 
identidade(s) feminina(s) mais rica(s) e mais complexa(s) - o que teve, é claro, seu preço em 
intolerância e desentendimento, de parte a parte. Aqui tomo emprestado um conceito que 
Freud empregou em "Mal-estar na cultura" (1920), sem ter se estendido mais sobre ele. Nesse 
texto Freud cunhou a expressão "narcisismo das pequenas diferenças", tentando explicar as 
grandes intolerâncias étnicas, raciais e nacionais, sobretudo as que pesavam sobre os judeus 



na Europa. É quando a diferença é pequena, e não quando é acentuada, que o outro se toma 
alvo de intolerância. É quando territórios que deveriam estar bem apartados se tomam 
próximos demais, quando as insígnias da diferença começam a desfocar que a intolerância é 
convocada a restabelecer uma discriminação, no duplo sentido da palavra, sem a qual as 
identidades fIcariam muito ameaçadas. 
 
No caso das pequenas diferenças entre homens e mulheres, parecem ser os homens os mais 
afetados pela recente interpenetração de territórios - e não só porque isso implica possíveis 
perdas de poder, como argumentaria um feminismo mais belicoso, e sim porque coloca a 
própria identidade masculina em questão. Sabemos que a mulher encara a conquista de 
atributos "masculinos" como direito seu, reapropriação de algo que de fato lhe pertence e há 
muito lhe foi tomado. Por outro lado, a uma mulher é impossível roubar a feminilidade: se a 
feminilidade é máscara sobre um vazio, todo atributo fálico virá empre incrementar essa 
função. Já para o homem, toda feminização é sentida como perda - ou como antiga ameaça 
que afmal se cumpre. Ao homem interessa manter a mulher a distância, tentando garantir 
que esse "a mais" inscrito em seu corpo lhe confIra de fato alguma imunidade. 
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Elemento fundamental na construção da identidade masculina, a forma como o pênis é visto 
no contexto sociofamiliar e a percepção que o homem tem do valor atribuído a sua posse 
determinam o desenvolvimento de sua estrutura psicossexual. 
 
Para o jornalista americano David M. Friedman, o pênis é o órgão defmidor do sexo masculino, 
pois constitui a mais evidente diferença física entre homens e mulheres. É a presença ou 
ausência dessa parte do corpo que, ainda no periodo da gestação, define não apenas o sexo, 
mas também como todos os demais passarão a interagir com a criança que está por vir. 
 
No caso do menino, grande atenção é dada a seus genitais desde a confirmação do sexo. Tal 
referência lança as sementes para que, no futuro, ele perceba que tem algo de muito valor: 
seu pênis. Já quando se trata de uma menina, não há interesse algum por seus genitais; ao 
contrário, seu sexo é identificado pela ausência do pênis. 
(...) 

Nessa etapa as diferenças entre os sexos chamam muito a atenção das crianças e é fácil 
compreender por que, para elas, pode parecer natural que à menina falte algo em vez de ter 
um corpo diferente, pois, se o pênis é um órgão externo, de fácil visualização, a vagina 
caracteriza-se como uma parte interna e, conseqüentemente, não pode ser vista. De acordo 
com a teoria freudiana, a compreensão infantil é de que o homem tem algo que falta à mulher, 
sendo natural a associação de certa superioridade dele sobre ela. Ter pênis é entendido como 
atributo de valor dos meninos e elemento fundamental da identidade masculina. 
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É na fase fálica que os modelos de relação entre homens e mulheres são organizados, e o 
menino (no caso, o futuro heterossexual, objeto deste artigo) tem no sexo oposto a obtenção 
de satisfação de seus desejos. O fato de a mãe ser responsável pela sobrevivência do filho e 
atender não apenas a suas necessidades fisiológicas, mas também afetivas, leva o menino a 
elegê-Ia como objeto de seu desejo. É por meio do contato com ela que o garoto tem as 
primeiras vivências afetivo-sexuais, alicerces para futuras relações com a figura feminina. 
 



É muito comum ouvirmos um fIlho dizendo ser o namorado da mamãe, concretizando, nessa 
fala, o desejo de ter a mãe só para si. Mas há um impedimento para a realização dessa fantasia 
infantil, pois essa mulher já tem outro em sua vida: o pai, como figura de autoridade que 
impede o menino de ter a mãe como sua. Ao mesmo tempo que é amado e tido como modelo 
no qual o fIlho pode se espelhar, é também o grande rival, gerando sentimentos contraditórios 
de amor e ódio. O garoto deseja a mãe e quer eliminar seu rival, mas teme ser punido com a 
castração, confIgurando o que Freud denominou de complexo de Édipo, em referência à peça 
Édipo Rei, de SófocIes (496-405 a.C.). 
 
Segundo a teoria psicanalítica, ao temer a castração, o menino reprime a atração sentida pela 
mãe, o que encerra, assim, a etapa fálica da sexualidade infantil. Nesse caso, o garoto poderá 
identifIcar-se com a figura paterna e, no futuro, buscar para si uma mulher para amar, desejar 
e, quem sabe, constituir a própria família. No entanto, se essa etapa for assimilada de maneira 
negativa, o menino talvez se sinta castrado em sua masculinidade e inseguro quanto a sua 
capacidade de realizações no campo afetivo-sexual. 
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Atualmente não é preciso ter qualquer tipo de compromisso ou vínculo afetivo para iniciar a 
vída sexual. Não é raro que a primeira relação sexual tenha sido entre colegas de escola ou 
vizinhos, pois o convívío próximo facilita a intimidade física. A primeira vez pode se dar por 
mera curiosidade ou para atender às expectativas de que o jovem faça sexo o mais cedo 
possível, para não correr o risco de ser criticado ou ridicularizado. É muito comum que as 
primeiras experiências aconteçam na própria casa, enquanto os pais estão fora, dormindo ou 
vendo Tv. Essa situação gera grande ansiedade, pois o casal teme ser flagrado, reduzindo o 
encontro à possibilidade de uma penetração. 
 
Esse empobrecimento do encontro sexual, com a conseqüente genitalização, mantém o foco 
da sexualidade masculina em seu pênis, sua funcionalidade e sua capacidade eretiva. 
Obviamente, tal focalizaçãoaumenta também as preocupações do homem com sua dimensão 
peniana. Caso ele julgue ter um pênis pequeno, po derá ficar extremamente ansioso, temendo 
ser desvalorizado ou até mesmo rejeitado por sua parceira. 
 
Portanto, o que foi vivido desde o nascimento, somado às experiências bem-sucedidas ou aos 
insucessos da juventude, constituirá a identidade sexual masculina. Ao atingir a maturidade, a 
estrutura psicossexual estará consolidada, determinando como será esse homem, bem como 
seus relacionamentos no contexto sociocultural no qual se insere.  
Vivemos em um mundo no qual as aparências são utilizadas como critérios de avaliação e 
aceitação dos indivíduos. Uma série de expectativas deve ser cumprida para que o sujeito se 
sinta parte integrante de determinado contexto social. Na área sexual, a crença de "quanto 
maior, melhor" não está somente associada ao tamanho do órgão sexual masculino. Prova 
disso são os implantes de silicone nos seios e, mais recentemente, nos glúteos femininos, 
atestando que uma mulher mais "volumosa" desperte mais desejo. Fazer uma transposição 
direta para o masculino não é tarefa difícil: homens mais musculosos e com pênis maior 
também são considerados mais atraentes. 
 
Outro fator que contribui para a valorização excessiva do corpo é o imediatismo dos encontros 
sexuais. O fato de ser, digamos, conhecido apenas por seu papel sexual gera fortes 
expectativas de ambos os parceiros sobre seus aparatos físicos e sua performance. Sem 
intimidade não há condições para o envolvimento, para o exercício da sensualidade ou para 
trocas de experiências prazerosas. Sem dúvida, a novidade de ter uma nova parceira pode ser 
muito excitante, mas a sexualidade fica reduzida à satisfação genital. 
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Quando não há um mal físico ou outro distúrbio psíquico, como depressão, as pessoas 
atingidas frequentemente procuram, desesperadas, uma explicação. A maioria dos sexólogos 
relaciona como possíveis causas psíquicas problemas no relacionamento e teor do contato 
sexual, por exemplo, por medo do fracasso ou mesmo como consequência de experiências 
traumáticas. A psiquiatra e terapeuta sexual Helen Kaplan, da Universidade Estadual de Nova 
York, por outro lado, acredita que quem tem o transtorno dirige inconscientemente sua 
atenção para aspectos físicos negativos ou traços de caráter malquistos em seu parceiro 
potencial, reduzindo assim o próprio desejo sexual. Entretanto, como supõe Kaplan, é possível 
que, nesses casos, os processos cerebrais que controlam o desejo estejam prejudicados. 

Para testar essa hipótese, comparamos, com a ajuda de tomografia por emissão de pósitrons 
(PET), sete indivíduos que apresentavam o transtorno com oito saudáveis – apenas homens 
heterossexuais, entre 20 e 50 anos, que não tomavam medicamentos nem drogas e não 
sofriam de nenhum (outro) distúrbio psíquico. O cérebro deles reagiria de forma diferente a 
estímulos sexuais? (ponto de interrogação) 

De modo sequencial, apresentamos a cada participante três tomadas de vídeo: um homem e 
uma mulher durante o ato sexual, uma situação neutra do dia-a-dia e uma cena humorística. 
Em uma nova rodada, mostramos três tipos de fotografias: mulheres trajadas como 
executivas, modelos vestidas normalmente e jovens mulheres seminuas. Ao mesmo tempo, 
registramos a atividade cerebral e medimos a excitação física com um pletismografo penil – 
anel elástico que mede o grau da ereção de acordo com a circunferência do pênis. Além disso, 
os próprios indivíduos avaliavam, após cada exibição, quanto os filmes ou as imagens os 
tinham excitado sexualmente. 

Resultado: quando os homens saudáveis viam um vídeo ou uma foto com conteúdo sexual, a 
circulação sangüínea em uma parte do lobo frontal imediatamente acima do globo ocular 
diminuía (ver quadro abaixo). Naqueles com desejo sexual hipoativo, isso não ocorreu. 
Portanto, a região em questão, o giro reto, ao ser ativada, poderia ter participação no 
controle do desejo e da excitação.  
 
Quando esses homens tinham diante de si uma imagem erótica, o giro reto esquerdo reduzia 
sua atividade - uma "desinibição", no sentido real da palavra. Se essa região é lesada em 
conseqüência de um trauma cerebral, o sujeito perde a contenção, a vergonha ou o senso de 
moral, buscando prazeres de forma excessiva - principalmente os de caráter sexual. Se, por 
outro lado, essa região é hiperativa, a contenção se torna tão forte que o apetite sexual 
desaparece. 
 
Em outras quatro regiões, o cérebro se comporta de maneira oposta: ali, as tomograflas do 
grupo de controle saudável mostraram maior atividade. Três dessas regiões, as chamadas 
áreas prémotoras, como o giro do cíngulo, preparam os movimentos (ver quadro no alto). A 
quarta região, localizada no lobo parietal inferior esquerdo, torna-se ativa quando a pessoa 
imagina uma ação, sem colocá-Ia em prática, como em uma fantasia sexual. De fato, os 
indivíduos com desejo sexual hipoativo relataram que, durante a apresentação dos estímulos 
eróticos, não pensaram no próprio corpo ou em atividades sexuais. 



 
Com base nisso, detectamos duas disfunções no cérebro que aparentemente estão associadas 
à falta de apetite sexual: de um lado, contenção excessiva partindo do cérebro frontal inferior; 
de outro, falta de imaginação erótica, perceptível pela reduzida atividade no lobo parietal 
inferior e nas áreas pré-motoras.  
 
No entanto, isso não significa necessariamente que tais disfunções causaram a falta de apetite 
sexual nem que o transtorno possa ser tratado apenas com medicamentos; a psicoterapia está 
igualmente associada a mudanças no cérebro. Também na área da sexualidade, corpo e psique 
devem ser compreendidos como os dois lados da mesma moeda. 
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As identificações são marcas de paixões. Marcas do primeiro, intenso e primitivo amor pela 
mãe e pelo pai. Um recém-nascido, para que se constitua como sujeito, tem de ser amado. 
Essa parece ser a melhor tradução do que tecnicamente, em psicanálise, é chamado 
libidinização. O bebê precisa, nesse momento inicial da vida, ser, nas palavras de Freud, "sua 
majestade o bebê", para depois deixar de sê-Io. Quando tal investimento - amoroso e narcísico 
dos pais - não acontece ou é insuficiente, ou, no pólo oposto, é demasiado, uma multiplicidade 
de problemas pode eclodir. 
 
A sedução materna é constitutiva do humano psicossexual; nascemos de mulheres, somos 
primeiramente filhos de nossa mãe. A publicidade costuma explorar as intensas sensações 
evocadas pelas cenas de prazer da mãe com o corpo de seu bebê: mordidas, beijos, olho no 
olho, prazer do colo, amamentação etc. Entretanto, há dificuldade no mundo adulto em 
reconhecer o caráter sensual dessa intensa e necessária paixão primordial. 
 
O que se denominou sedução materna está presente nos textos freudianos de várias maneiras: 
a mãe como primeira sedutora, primeiro objeto sexual e quem libidiniza o bebê, marcando no 
corpo dele uma geografia de prazer e desprazer por meio das zonas erógenas, que são, 
segundo definição da médica e psicanalista francesa Françoise Dolto (1908-1988), os lugares 
de presença e de troca agradável com a mãe.  
 
Se a primeira relação de paixão do bebê é com a mãe (ou quem ocupa essa posição), o pai está 
logo ali como importante referência psíquica. Ainda que ele não esteja presente 
concretamente, como no caso de mães solteiras ou outros, é fundamental que a função 
paterna esteja inscrita no psiquismo materno. Tal função visa proteger e prover, mas também 
limitar e promover a separação da simbiose – inicial e necessária - entre a mãe e o recém-
nascido.  
 
A constelação edípica exige sempre um terceiro elemento, que faz com que em alguns 
momentos sejamos incluídos e em outros excluídos da relação dual, em um movimento 
dialético sem fim. Não é possível ser tudo para alguém; somos sempre uma parte, mesmo 
que muito importante. Toda majestade perde um dia seu trono, e isso é condição de 
humanidade. 
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Estamos, portanto, em uma constante e muitas vezes dolorosa negociação com as diferenças: 
em relação ao outro, entre os sexos e entre as gerações. A trama identificatória da 
feminilidade e da masculinidade em um adulto é decorrente do infindo trabalho de elaboração 
de tais diferenças, ou seja, do complexo de Édipo - desse barro de que somos feitos, que nos 



constitui e que levamos vida afora. A cada encontro criativo e transformador entre humanos 
estabelece-se um trânsito fluido de identificações femininas e masculinas, que tem como norte 
o reconhecimento das diferenças.  
 
Nascemos precocemente em uma "situação edípica", como afirma a psicanalista austriaca 
Melanie Klein (1882-1960), e nunca deixamos de estar implicados nesse território tão 
caracteristico do humano. A capacidade psíquica de reconhecimento das diferenças entre os 
sexos e entre as gerações é fruto de sofisticada elaboração depressiva do complexo de Édipo. 
 
As figuras parentais serão sempre os grandes carvalhos de nosso jardim, referência 
identificatória primordial,  tomemo-nos herdeiros ou não de nossos pais, já que dessa partilha 
não é possível escapar, a exemplo da canção Como nossos pais, de Belchior,consagrada na voz 
de Elis Regina: (...) 
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A bissexualidade psíquica, compreendida como identificação com os aspectos masculinos e 
femininos dos pais, é, portanto, indissociável da constelação edípica e de suas múltiplas 
facetas homo e heterossexuais. Estas não se excluem mas se alternam ao longo do 
desenvolvimento, promovendo uma multiplicidade de identificações. As meninas oscilam 
entre "o amor dirigido ao pai e a mãe tida como rival" e vice-versa, o mesmo ocorrendo com 
os meninos – além do fato da importância do reconhecimento da existência de um casal 
parental, do qual a criança está tanto incluída como excluída. 
 
Estamos sempre diante de uma composição única e intrincada entre masculinidade e 
feminilidade, obra singular da história individual e de suas articulações inéditas e contínuas. No 
que diz respeito a essa temática, Freud afirmou em 1925: "Todos os indivíduos humanos, em 
resultado de sua disposição bissexual e da herança cruzada, combinam em si características 
tanto masculinas quanto femininas, de maneira que a masculinidade e a feminilidade puras 
permanecem sendo construções teóricas de conteúdo incerto". 
 
Desejamos ter tanto a potência feminina da mãe como a potência masculina do pai, e essa 
composição não reconhece, até certo ponto, limites anatômicos. Ou seja, anatomia não é 
destino, mas, convenhamos, faz história, pois a conformação corporal, especificamente a dos 
órgãos sexuais, induz fantasias. A experiência psíquica derivada de um corpo do sexo biológico 
feminino ou masculino é diversa. A conformação dos órgãos sexuais, assim como as 
representações mentais a respeito deles, gera sensações diferentes. 
(...) 

Joyce McDougall também considera a influência das representações inconscientes dos pais na 
construção da identidade sexual; para ela, a isso se soma o discurso sociocultural, dos quais os 
pais são uma ema nação. Em outras palavras, a maneira como as fIguras parentais compõem, 
de modo plástico e único, as próprias masculinidade e feminilidade, incluindo aspectos 
conscientes e inconscientes, e como se inserem nas referências culturais de seu tempo 
representa o terreno em que a criança é gerada, o berço psíquico sobre o qual o bebê se 
constituirá como sujeito sexual. 
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Os elementos masculinos e femininos, quando integrados no psiquismo, geram atos criativos, 
sejam eles intelectuais, científicos ou artísticos – filho partenogenicamente criados com base 



na possibilidade de identificação com a potência feminina e a potência masculina, de maneira 
interdependente, não existem um sem o outro. 
 
(...) 

Estamos sempre em uma negociação que implica constantes e contínuos lutos com o infantil 
em nós. A transformação emocional e a criatividade são frutos dessa negociação. 
 
Eis o que diz o psicanalista americano Thomas Ogden sobre as identificações bissexuais: 
“Quando se tem de fazer uma eleição entre a mãe e o pai (entre feminilidade e 
masculinidade), não se chega a ser nem masculino nem feminino, posto que na masculinidade 
sã e na feminilidade sã cada uma depende da outra e também é criada pela outra. Isso é parte 
do resultado da insistência de Freud (1905, 1925, 1931) na bissexualidade fundamental dos 
seres humanos. 
 
Resta-nos apenas nascer psicossexualmente, embalados por um movimento que tenda ao 
favorável (à paz, à confiança, à criatividade) no tocante às identifIcações bissexuais do 
inconsciente parental - berço psíquico que nos recepciona e no qual predomina uma parceria 
produtiva entre as figuras parentais. Contudo, isso não basta. Cabe aos filhos ser criativos, na 
medida do que é possível a cada um, ao se tornarem herdeiros dessas identificações. 
 
A criatividade, compreendida como capacidade mental transformadora, possibilita um trânsito 
psíquico singular entre feminilidade e masculinidade. Tal capacidade é conquistada na forma 
inusitada e extraordinária de ser um sujeito sexuado, capaz de realizações. Provavelmente, ao 
escrever Madame Bovary, Flaubert mergulhou em suas identificações femininas e dessa 
criativa imersão saiu integrado o suficiente em sua bissexualidade psíquica para responder: 
"Madame Bovary sou eu". 
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Atualmente contamos com algumas teorias de gênero que trazem uma nova luz para a 
compreensão da bissexualidade. A filósofa americana pós-estruturalista Judith Butler, por 
exemplo, inclui no conceito de gênero quatro elementos: sexo anatômico, identidade de 
gênero, desejo e prática sexual. De modo geral, a sociedade exige coerência entre eles, mas 
não é o que acontece no caso da bissexualidade. Aí, desejo e prática sexual oscilam, escapam à 
inteligibilidade. Butler traz em nosso socorro a idéia de que gênero é um ato performativo, não 
uma identidade estável. A realidade do gênero, para ela, é criada mediante performances 
sociais repetidas incansavelmente. O que chamamos de "ser homem" ou "ser mulher" são 
ilusões. O que existe é um conjunto de atos que criam para a sociedade e também para cada 
indivíduo a idéia de que há uma essência de homem e uma de mulher, masculino e feminino. 
Quando fazemos considerações sobre a bissexualidade, normalmente pensamos em termos de 
uma essência de homem ou de mulher, da qual cobramos certa prática sexual, mas que, no 
caso do bissexual, foge a nossa compreensão. 
 
A partir da idéia de Butler, a sexualidade passa a ser uma manifestação de um corpo erógeno, 
dotado de pulsões sexuais orientadas por fantasias que buscam a satisfação. Não existiria uma 
essência, um agente, uma unidade por trás da sexualidade. Assim, não haveria um bissexual, 
um homossexual ou um heterossexual. Se a bissexualidade existe, é porque a sociedade cobra 
uma identidade x ou y coerente com o desejo e com a prática sexual. A matriz heterossexual 
compulsória e o próprio binarismo, seja de sexo, seja de gênero, que nela está pressuposto 
causam o estranhamento em relação à bissexualidade, ou melhor, causam a própria categoria 
de bissexualidade como forma de enquadrar o que escapa à compreensão. 
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Para a psiquiatria, a homossexualidade é caracterizada por fantasias e forte atração emocional, 
afetiva e/ou sexual por indivíduos do mesmo gênero. A orientação não é limitada a um tipo 
específico de pessoa. Há homossexuais, tanto homens como mulheres, de diferentes idades, 
classes sociais, culturas, etnias, nacionalidades e religiões. De acordo com a Organização 
Mundial da Saúde [OMS], homossexuais e bissexuais compreendem 10% da população 
mundial, um contingente de aproximadamente 600 milhões de pessoas, ou seja, quatro vezes 
a população brasileira. No Brasil, a estimativa é de que esse número chegue a 16 milhões, 
quase a população da cidade de São Paulo. Alguns estudiosos, porém, estimam que, se 
houvesse uma avaliação específica, se descobriria que pessoas com tendências homossexuais 
constituem entre 18% e 27% da população mundial, quase um terço do planeta. 
 
A psiquiatra Carmita Abdo, coordenadora-geral do Projeto de Sexualidade (ProSex) do Hospital 
das Clínicas da Universidade de São Paulo, reconhece que pesquisadores ainda não têm uma 
resposta definitiva e consensual sobre como a orientação sexual se desenvolve. Muitos  
cientistas compartilham com ela a idéia de que a origem da orientação sexual é, em geral, 
moldada nos primeiros anos de vida, por complexas interações de fatores biológicos, 
psicológicos e sociais. O que se pode afirmar, com certeza, até o momento, é que os 
determinantes da sexualidade humana são complexos e diversamente influenciados. Para 
compreender a origem da homossexualidade, é preciso que sejam levados em conta as 
experiências infantis, o meio cultural em que se vive e a predisposição biológica. 
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Vários usuários relataram temer que a simples exposição no espaço público por si só possa 
"denunciar" a homoafetividade do casal, o que corrobora o fato de que a maioria dos dilemas 
em que se inserem as relações forjadas na web costuma emergir na transposição do contato 
do on-line para o off-line. É no cotidiano que temem a sobreposição de sua vida afetiva sobre a 
fachada social duramente construí da, na qual se imaginam ao abrigo do preconceito e da 
vergonha. 
 
Grande parte dos relatos de insucessos amorosos de meus entrevistados tem como clímax o 
momento em que eles  ou seus parceiros encararam tal dilema. Na maioria dos casos, a 
escolha é o armário. O retomo à internet em busca de outra tentativa não modifica esse script 
que parece se repetir ao infinito. Continuam a coordenar duas vidas paralelas e é nesse limbo 
do armário que vivem. Acreditam não estar nas margens que associam ao "meio", mas não 
deixam de se queixar de uma situação que descrevem como "corda bamba" ou termos do 
gênero. O que relatam na web são existências comprimidas entre a marginalidade que 
recusam e a impossibilidade de aceitação social plena.  
 
Assim, adentram a rede e, em segredo, circulam por diversas plataformas que associam na 
constituição de uma verdadeira vida paralela. Na web, procuram um "território limpo" ou 
"masculino", em oposição ao "meio gay", que imaginam como "território impuro" associado ao 
"afeminamento" e à marginalidade. Nesse espaço de socialização homoerótica, o culto da 
masculinidade hegemônica nada difere da criação social de uma forma de desejo por ela. O 
desejo que os guia está na masculinidade-padrão corporificada na imagem de um homem 
plenamente ajustado à ordem heteronormativa. Curioso paradoxo em que o desejo é 
homoerótico, mas se dirige ao homem "heterossexual", ou seja, aos valores e práticas 



historicamente construídos como típicos daquele que mantém a dominação masculina 
(misoginia) e a recusa das relações amorosas ou sexuais entre homens (homofobia). 
 
Os usuários da internet que buscam contato com pessoas do mesmo sexo conhecem opoder 
de seu desejo, daí temerem em si próprios - e no possível parceiro - tudo que possa denunciar 
um erotismo que afrontaria a crença na heterossexualidade como a própria ordem natural do 
sexo. Por mais paradoxal que pareça, podemos chamar esses usuários de homofóbicos, pois 
são marcados pelo medo de serem descobertos, de tomarem-se vítimas de seu desejo, de 
serem traídos por aqueles que amam. O cerne desses medos é de que a atração por pessoas 
do mesmo sexo os leve necessariamente a confrontar a ordem social, perdendo o privilégio 
do gênero masculino, o que, de certa maneira, os exporia a serem humilhados e (mal)tratados 
como mulheres. É esse temor que os guia na busca de um ideal de parceiro amoroso 
(heterossexual) que se contrapõe às reais possibilidades que talvez os retirassem da 
recorrente queixa de solidão. 
 

Edição 3 – Uma questão de gênero 
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No senso comum, nada é mais oposto do que os registros do sexo e da sociedade. Enquanto o 
primeiro é da ordem da experiência íntima e do campo do privado, o segundo se caracteriza 
pela dimensão do público, por tudo aquilo que corresponde ao compartilhável e à 
comunicação. 

Contudo, a questão é bem mais complicada do que parece, dado que o sexo está no centro da 
experiência social, sem o qual a sociedade não poderia efetivamente se construir nem se 
reproduzir. Além do reconhecimento óbvio de que os humanos são frutos do contato sexual – 
razão pela qual a preocupação com as relações sexuais acompanhou a história das sociedades, 
na forma de sua regulação por códigos escritos –, a reprodução social implica efetivamente a 
reprodução biológica da reprodução. Por isso mesmo, a extensão e as modalidades de 
reprodução sexual sempre estiveram no centro das preocupações políticas e na gestão do 
espaço social. 
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No fim do século XVIII e durante o XIX, características do quadro esboçado sofreram grandes 
modificações, sobretudo por multiplicação. Multiplicação dos discursos, dos saberes, das 
especializações profissionais, que passaram a classificar e vigiar a sexualidade, educá-Ia e 
submeter os "desvios" observados e classificados a tratamentos.  
 
Uma "explosão discursiva" sobre sexo teria acarretado nítidas transformações: certa perda de 
interesse, um falar menos da monogamia heterossexual. Em um movimento centrifugo, as 
interrogações daqueles que desempenhavam papéis gerados pelo poder vigente incidiram 
sobre o que era exterior ao casal constituído. Profissionais passaram a investigar a sexualidade 
das crianças, dos loucos, dos criminosos, dos homossexuais e dos doentes mentais recém-
definidos (ver quadro na pág. 17). 
 
Para Foucault, as estratégias de saber e poder dizem respeito à própria produção da 
sexualidade. Talvez, como ele chega a afirmar, a sexualidade possa ser considerada apenas um 
dispositivo histórico. Não existiria, assim, a, "realidade subterrânea" que deveríamos descobrir. 
Poderíamos, isto sim, por meio de documentos, registros de discursos, encontrar "grandes 



estratégias de saber e de poder” dispostas em rede na superfície do que se toma por 
realidade. Em sua trama seriam gerados regras, mecanismos e modos de funcionamento, 
encadeados uns aos outros: a estimulação dos corpos, a intensificação dos prazeres, o reforço 
dos controles e das resistências, a formação dos conhecimentos e a própria incitação ao 
discurso. 
 
ID: 49 

O casamento seria então o dispositivo legal mais importante das famílias para estabelecer 
alianças entre elas. O sistema de parentesco e as regras matrimoniais são expressões de uma 
regra - o intercâmbio de mulheres -, a qual determina a troca delas entre grupos 
consangüíneos de homens. As regras não mudariam se grupos de mulheres trocassem 
homens; o que interessa é a troca mediante a qual se estabelecem alianças entre famílias e 
grupos. 
 
Além da proibição do incesto, um instrumento adicional garante a fundação da família. Trata-
se da distribuição de tarefas de acordo com o sexo, que varia entre as culturas, mas 
universalmente institui funções diferenciadas para homens e mulheres. A divisão sexual 
do trabalho faz com que a menor unidade econômica  viável contenha pelo menos um homem 
e uma mulher e, assim, estabelece a dependência mútua entre os sexos para garantir a união 
entre eles. De acordo  com Rubin, na formulação de Lévi-Strauss, tal divisão, fundamental para 
o parentesco, cria gênero, porque, para garantir o casamento, instaura a diferença,a oposição 
entre os sexos. Com esse fim, no plano da cultura, exacerba as distinções biológicas entre eles. 
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Discursos educativos, governamentais e midiáticos se articulam em práticas sociais que nos 
formam desde a mais tenra infância para crermos que somos o que desejamos, assim como 
também nos ensinam (e até obrigam) a ver os outros a partir da identidade sexual que se 
atribui a eles. Daí a crença generalizada, ainda que altamente contestável, de que nada do que 
somos escapa a nossa sexualidade - leia-se: a nossa identidade sexual. 
 
A sexualidade, como forma de controle, cria identidades sexuais estanques que alicerçam a 
própria ordem social do presente. Isso não se dá sem contestações visíveis na maneira como 
as pessoas transgridem cotidianamente essas identidades, vivenciando novas formas de ser 
homem ou mulher ou mesmo experimentando formas híbridas e diferenciadas de identidade 
que constroem a masculinidade em corpos femininos ou a feminilidade em corpos masculinos. 
No presente, gays e lésbicas rompem com o esperado socialmente ao eleger pessoas do 
mesmo sexo como parceiros, enquanto travestis e transexuais modificam seus corpos criando 
neles gêneros distintos dos esperados em corpos biologicamente masculinos ou femininos. 
 
Em vez de uma sociedade completamente organizada segundo um binário sexual compulsório, 
vivemos em uma era de multiplicação de sexualidades, reinvenção dos gêneros e sua definitiva 
desvinculação do sexo biológico. Por mais que vigorem a heteronormatividade e a dominação 
masculina, formas contestatórias e diversas ganham visibilidade e expressão. Elas nos incitam 
a refletir sobre o fato de que as identidades sexuais têm uma história, foram culturalmente 
construídas e que os modelos de masculinidade, de feminilidade ou ainda do cultuado casal 
heterorreprodutivo nunca passaram de normas que nossa sociedade instituiu 
compulsoriamente. Diante disso, podemos voltar nosso olhar critico para o passado e refazer 
a história da sexualidade em novos termos, ou seja, como a da ascensão e queda das 
identidades sexuais. 
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Portanto, a homossexualidade foi criada como sendo, ao mesmo tempo, uma condição 
psicológica, um desejo erótico e uma prática sexual, ou seja, a unificação de três coisas 
completamente diferentes. A originalidade do conceito estava na recusa de distinguir os 
parceiros do mesmo sexo que se engajavam em relações sexuais ou classificá-Ios como um 
sendo mais (ou menos) homossexual do que o outro. A categoria homossexualidade  
rearranjou e reinterpretou formas anteriores de organização erótica e, sobretudo, separou 
sexualidade de gênero. 
 
A transformação causada pela invenção do homossexual só pode ser mais bem compreendida 
se lembrarmos que, durante séculos, o perseguido socialmente era o inconformismo de 
gênero e não as relações sexuais entre homens. Segundo o sociólogo e historiador da 
sexualidade americano David M. Halperin, a figura mais perseguida no Ocidente foi a do 
efeminado, o qual não era descrito como o compreendemos atualmente. No passado, era 
aquele que preferia a companhia das mulheres à dos homens e devotava-se ao amor delas em 
vez de à prática da guerra. Assim, um playboy de nossos dias, a despeito da aparência hoje tida 
como máscula e de fazer sexo com muitas mulheres, seria considerado efeminado entre  
gregos, romanos e até mesmo durante o Renascimento. 
 
No ponto de viragem causado pela invenção do homossexual, a homo e a heterossexualidade 
passaram a ser vistas como formas mutuamente exclusivas da subjetividade, diferentes tipos 
de sexualidade humana. Nessa nova ordem binária, a escolha do objeto sexual se associou a 
uma noção de orientação sexual, e o comportamento começou  a ser considerado expressão 
de um traço psíquico-sexual permanente do sujeito humano. De maneira mais clara, a crença 
em identidades sexuais emergiu a partir do pressuposto de que cada desejo tem uma direção, 
como se o acaso, a circunstância ou a pessoa não interferissem no alvo da mítica flecha de 
cupido. 
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Nos últimos anos, uma série de transformações ocorreu nas sociedades ocidentais no campo 
das sexualidades, das identidades sexuadas ou de gênero e, por conseqüência, dos modelos 
vinculares que as acompanham. A polêmica sobre tais acontecimentos, por sua vez, vem se 
diluindo, deixando para trás a certeza de que as novas formas de sexualidade seriam 
decorrentes de fatores patológicos ou desviantes e levando-nos a aceitar que estamos diante 
de uma mudança nos costumes, bastante evidente na área dos relacionamentos humanos, em 
especial nas grandes cidades. 
 
A não-criminalização ou medicalização dos comportamentos amorosos homoeróticos entre 
pessoas adultas, que assim o consentem, é algo cada vez menos possível de ser posto em 
questão, particularmente depois da grande difusão dos direitos humanos aprovados pela 
Constituição dos países ocidentais mais progressistas, o Brasil incluído. Hoje, qualquer pessoa 
pensaria duas vezes antes de afirmar que comportamentos desse tipo deveriam ser proibidos, 
castigados ou curados. Porém os preconceitos ainda existentes se revelam em detalhes 
indiretos, sentimentos turvos de ódio, culpa ou vergonha ou outras situações herdadas de um 
passado cruel. Muitos psicólogos, psiquiatras e psicanalistas, por exemplo, ainda insistem em 
pensar a diversidade como desvio de uma norma. 
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O problema dessa forma de conceber o gênero e  seu caráter fixo e totalizador, que, por vezes, 
oculta outras determinações, como raça, religião ou classe social, e também desconsidera a 
importância e a singularidade do desejo como tal, que pode resultar em múltiplas 
possibilidades e não apenas nas duas opções, masculino ou feminino, assim consideradas. O 
efeito mais valioso desses estudos, em minha opinião, é que conseguiram deixar claro que os 
conceitos de homem e mulher não correspondem a essências eternas e universais. Na 
antropologia social, principalmente, ganhou-se uma perspectiva relacional que representa os 
encargos da cultura para um e outro gênero de maneira complementar, o que, por sua vez, 
não coincide totalmente com o ponto de vista da psicanálise, sobretudo a lacaniana, que abriu 
caminho para entender o feminino como suplemento (mais que complemento) e a identidade 
como a cristalização de uma série de identificações, em grande parte, inconscientes. 
 
Portanto, a dualidade biologia-construção social toma-se um problema epistemológico ainda 
mais complexo quando se incluem as contribuições psicanalíticas referentes ao lugar do 
inconsciente, do desejo e da organização pulsional como outras determinações de gênero, das 
quais nem a biologia nem a teoria da construção social dão conta. Do ponto de vista 
sociológico, é fácil entender por que, em uma sociedade ainda patriarcal, as mulheres 
desejam ocupar os lugares privilegiados destinados aos homens. Entretanto, sem levar em 
conta os processos inconscientes, torna-se muito difícil compreender como alguns indivíduos 
de constituição biológica masculina sentem-se mulheres e desejam adequar seu corpo e sua 
realidade social a tal sentimento vivenciado com intensa convicção. 
 
Os sujeitos que passam pela experiência transexual na maioria das vezes não a entendem 
como efeito de uma decisão consciente; simplesmente se sentem impulsionados por motivos 
internos a se adequar a sentimentos mais íntimos, os quais indicam a não-correspondência de 
seu gênero ao sexo que lhes foi atribuído socialmente e a suas características corporais. 
 
Freud muito cedo descobriu que "feminilidade" e "masculinidade" são construtos sociais 
desenvolvidos no ser humano a partir dos contatos estabelecidos com os outros nos primeiros 
anos de vida - processo que culmina, como vimos, nas identificações "normalizadoras" 
que representam a solução do complexo de Édipo. No entanto, já em 1905, no artigo "Três 
ensaios sobre uma teoria sexual", ele esclarecia que a pulsão sexual - que não é um instinto - 
não tem um objeto predeterminado associado a ela. Algumas versões posteriores da 
psicanálise, porém, quiseram fazer coincidir o sexo "verdadeiro" (biológico) e a suposta 
identidade sexual correspondente. O psicanalista alemão Erik Erikson (1902-1994), precursor 
da psicologia do ego, e outros culturalistas americanos, por exemplo, passaram a utilizar o 
termo "identidade sexual" como se fosse uma meta a ser alcançada, propondo um ideal 
heterossexual que pouco tem a ver com a teoria freudiana. 
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Essas são as definições "oficiais", que organizam o olhar médico-psicológico. Segundo essa 
visão, travestilidade e transexualidade são "patologias", "desvios", "perversões", "transtornos" 
ou "desordens" de uma identidade que não consegue se adequar às normas de gênero. Parte-
se do principio de que existem normas de gênero - essenciais, eternas e imutáveis referentes 
ao aparelho genital masculino ou feminino; caso as pessoas não as encarnem como o esperado 
(mulheres "femininas" e homens "masculinos"), sofrem de algum distúrbio. Assim, não se 
questionam as regras de gênero, que variam de acordo com a cultura e seu momento 
histórico, e sim a melhor ou pior adequação a essas regras. 
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Uma leitura, ainda que superficial, dos discursos sobre as sexualidades na história ocidental é 
suficiente para percebermos, como o fez Freud, que a sexualidade humana não é nada 
“natural”, ao contrário do que alguns discursos cotidianos tentam nos fazer crer. Na mesma 
direção, diversos estudos sobre a construção das relações de gênero demonstraram que a 
biologia e a fisiologia são determinantes apenas nos limites mais extremos, demarcando o 
fisicamente possível no campo das experiências. Dessa perspectiva, a sexualidade é um 
construto complexo que correlaciona fatores biológicos, psicológicos, socioeconômicos, 
culturais, étnicos, religiosos, políticos e geográficos. É uma construção social difundida e 
apreendida por meio de nossa inserção na cultura, que orienta nosso imaginário e nossos 
comportamentos. Mesmo constituindo-se de vivências privadas e específicas, experimentadas 
individual e psicologicamente, a sexualidade é afetada pela história e depende não só do 
universo simbólico que versa sobre os corpos na cultura, mas também da estrutura social e 
dos meios de produção de dada sociedade. Exatamente por isso, as homossexualidades, as 
transexualidades e a sexualidade de modo geral só podem ser compreendidas em relação ao 
contexto sociocultural que dá contorno e abriga os comportamentos e as concepções sexuais 
ao longo da história. 
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O preconceito sustenta as formas institucionais de inferiorização e as mantém, deixando 
determinados grupos em posição subalterna nos processos de participação e democratização. 
Não estamos diante de um processo de exclusão social simplesmente, mas de um processo 
perverso de subalternização que inclui restritivamente - e de modo estigmatizado os grupos 
inferiorizados nos processos sociais. 
 
O que se opera nesse caso é a transformação das diferenças (entre as experiências humanas 
possíveis) em desigualdades, as quais interpretam as diferenças humanas segundo a lógica da 
hierarquização social. No interior dessas hierarquias, uns são considerados mais aptos que 
outros, seja no exercício das sexualidades, seja na ocupação do espaço público ou mesmo na 
garantia dos direitos sociais e da cidadania. 
 
A relação interna às hierarquias não é unidirecional; ela cumpre uma relação de reciprocidade 
que opera de forma dialética: quanto maior a inferiorização de uns, maior a superioridade de 
outros. Por exemplo, quanto mais uma orientação sexual não-heterossexual  assume o status 
de doença, perversão, pecado, degeneração ou anomalia, maior será a legitimidade da 
heterossexualidade compulsória. 
 
No caso da homossexualidade, foram criadas não somente características inferiores em 
relação à posição heterossexual, mas também mecanismos institucionais de afirmação de uma 
cidadania de segunda categoria, seja pelo silenciamento, seja pela violência institucional 
corroborada na supremacia da heteronormatividade das práticas sociais.  
 
Às ciências psi cabe perceber e incluir, urgentemente, em seus mapas teóricos, a construção 
histórica dessas atribuições, pois, uma vez sedimentadas nas instituições e no imaginário 
social, fomentam noções de doença, incapacidade, perversão etc., bem como a naturalização e 
o ocultamento de preconceitos, tais como a homofobia. Assim, é possível enxergar mais longe 
e perceber ser esse o motivo que nos leva a não questionar as razões pelas quais nossas 
instituições e nossa cultura oferecem menos direitos aos não-heterossexuais ou até mesmo 
incentivam formas de violência contra eles. Isso ocorre principalmente porque os códigos que 
regulam as relações entre as identidades sexuadas não permitem que as hierarquias sexuais, e 
seu sintoma, o heterossexismo, adquiram visibilidade pública na condição de injustiça social, 
dado que foram naturalizadas e assimiladas pela simplificação, fazendo desse mecanismo algo 



supostamente paradoxal, pois, quanto mais verdadeiro se proclama, mais fundamentado está 
nas crenças que necessita ocultar. 
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O mundo se transforma, os sujeitos se deslocam, criam novas demandas e ainda assim 
permanecemos, em grande medida, acorrentados a uma ética sustentada pela força da lei 
paterna. 
 
Ora, se os fenômenos relacionais são de outra natureza, segundo atestam as diferentes 
configurações familiares, como podemos continuar a interpretá-los com as mesmas pautas? 
Precisamos de uma ética que possa dar conta das transformações humanas, considerando 
as singularidades das famílias homoparentais, suas formas de adoção e a reprodução assistida. 
A criação dos laços e a dinâmica conjugal e parental nessa modalidade familiar suscitam outras 
abordagens. É necessário flexibilizar nossa visão das relações que reinventam a vida, assim 
como é fundamental recriar as leis que regulam tais relações. 
 
Dois aspectos constituem hoje os fundamentos centrais que tornaram possível aos 
homossexuais ter filhos e constituir família: as sociedades que, ao se tornarem mais libertárias, 
ampliaram o espaço de convivência afetiva dos sujeitos e os recursos de tecnologia médica 
sofisticada que possibilitaram a procriação, independentemente da orientação sexual. Assim, 
na constituição da parentalidade, perde a biologia, ganha o desejo. Isso não significa destituir 
os grupos familiares de suas funções imprescindíveis, e sim relativizar suas prerrogativas. 
 
Desejar se pai e mãe e criar subjetivamente uma história de afeto, reconhecimento e 
acolhimento do filho são hoje condições mais prementes que a diferenciação sexual dos 
parceiros. Em outros termos: a biologia não tem mais o mesmo estatuto na formação da 
família. Já se admite que o exercido das funções parentais que formam a cadeia geracional 
responsável pela estruturação da família depende, em primeira instância, do desejo e do 
reconhecimento que os pais dirigem aos filhos. 
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Na esteira dessas idéias, exibir tudo dos corpos e do sexo, em vez da dimensão de liberdade 
que parece estar implícita na sexualidade, implica um estado de escravidão. A sexualidade 
toma-se banal, justamente porque a singularidade é diluída e perde-se a espessura daquilo 
que é íntimo: as contradições do desejo, do sonho, do registro das experiências do corpo, do 
pensamento e das paixões, vivências que permitem ao sujeito compor seu mundo. 
 
Quase com vida própria, o corpo transforma-se em uma máquina que requer constante e 
exaustiva manutenção. Nesse sentido, o ideal do corpo perfeito é uma das presenças mais 
fortes no imaginário coletivo, que exige um preparo cuidadoso à custa de muita ginástica e 
dieta. É claro que diversas vantagens foram conquistadas com as técnicas de condicionamento 
físico, os produtos de beleza, as cirurgias plásticas que retardam o envelhecimento, podendo 
todos esses processos revigorar pele, cabelos, eliminar gorduras, oferecendo variados  
benefícios. O fato é que ocupar-se da beleza física deixou de ser tabu. 
 
Há nisso, porém, um deslizamento da idéia de cuidar de si, em nome da saúde e do bem-estar, 
para um culto ao corpo que aprisiona o sujeito, em uma corrida infinita pela completa 
perfeição. Somos bombardeados pela publicidade que promove a indústria da beleza, sem dar 
sossego. O que prevalece é o corpo-imagem, como o mais fiel indicador da verdade do sujeito. 
Estar em forma significa ser feliz, estar integrado socialmente e de bem com a vida. 



 
Capturados pela cultura do corpo com a máscara da cultura de saúde, o "ego ideal", herdeiro 
do narcisismo, tende a colocar a exigência estética no limite do inalcançável. Resultado: 
insatisfação crônica com o próprio corpo, tal a eficiência do superego sádico primitivo. Se não 
estiver sarado, siliconado, sem rugas, o corpo toma-se fonte de frustração e angústia. Aí está a 
armadilha: a busca pelas formas perfeitas parece cumprir a função de atender pretensamente 
à realização de fantasias primitivas de controle de nós mesmos, de oferecer garantias de 
autoconfiança e obtenção de prazeres, mas acabamos por ser traídos por aquilo que nos 
escapa, essa sede pulsante de vida biológica - o corpo - com as forças contraditórias que nos 
fazem defrontar com sentimentos de desamparo, dor e impotência diante das demandas 
constantes dos mundos interno e externo.  
 
Formas híbridas e protéicas trazem um novo modelo de perfeição, baseado na beleza passível 
de ser construída, e a ilusão de que os reparos no corpo vão dar conta, finalmente, de  
satisfazer os desejos de maneira plena. 
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A menopausa é um momento critico de remanejamento da economia libidinal da mulher. 
Mas essa crise não decorre apenas da inelutável passagem do tempo, que nos obriga a 
reconhecer nossa finitude ontológica. Um elemento silencioso reina sobre o sujeito da 
menopausa. Para sustentar tal hipótese, é preciso recordar como a descoberta 
da realidade da castração leva a menina a trocar o objeto de amor: no lugar de ser o falo para 
a mãe, busca-o naquele que possa lhe dar um bebê. Na menopausa, a promessa de um bebê 
como substituto fálico não é mais realizável e, não raro, é nessa época que os filhos (para 
as mulheres que os têm) saem de casa, deixando a mãe em falta. Coloca-se então a questão: 
em que consiste a saída do Édipo para a mulher? 
 
Freud diz que a libido aumenta na menopausa e faz o seguinte paralelo: se na puberdade a 
jovem inibe seu desejo porque é muito cedo para expressá-Io, na meia idade a mulher o inibe 
porque é muito tarde. Como entender tal inibição? A psicanalista Helene Deutsch (1884-1982) 
lembra os trabalhos freudianos sobre as fantasias incestuosas na puberdade: no momento em 
que há aumento das pulsões sexuais, estas tomam como objeto o pai edipiano, configurando 
uma segunda vivência do complexo de Édipo. Já a menopausa, segundo Deutsch, será a 
terceira, com a diferença de que, no caso ' dessa mulher mais velha, as fantasias dirigem-se ao 
filho (ou algo/alguém simbólico), que ocupa o lugar do objeto incestuoso,não mais ao pai. É o 
filho investido, desde o nascimento, de todas as qualidades do ideal, que agora substitui o pai 
da menina nas fantasias da mulher madura. 
 
(...) 

Significativamente, poucos psicanalistas discutem a existência de fantasias incestuosas na 
menopausa.O silêncio sobre essa idéia é como se ela nunca tivesse sido formulada, 
provavelmente porque a noção freudiana de demanda pulsional na menopausa e a hipótese 
de Deutsch de fantasias incestuosas ligadas ao filho são inquietantes, escandalosas. Há, 
porém, bons exemplos na clínica e na literatura, ainda que o alvo de amor seja deslocado do 
filho para outro jovem. 
 
Psicanalistas,quando tratam do desejo ou da sexualidade feminina, por exemplo, abordam-nos 
(parece que de comum acordo) até os 40 anos, não indo até a menopausa. Em geral, a crise da 
meia-idade é tratada no âmbito da velhice, ainda que quinze anos separem o inicio da 



menopausa da terceira idade e, em média, mais de trinta de vida restem a uma mulher depois 
da perda de sua capacidade reprodutiva. 
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A psicanalista francesa Martine Lerude sugere que o investimento narcísico da imagem do 
corpo é apenas um dos modos de seduzir o parceiro masculino. Para ela, há outro, 
particularmente criativo, que se coloca para além da possibilidade de oferecer  
a imagem de um corpo feminino e prioriza o humor, a arte de bem falar, um estilo de discurso 
que lhe permita ter o lugar de ideal fálico. Mesmo sem falar em pulsão, Lerude interroga as 
diversas maneiras de uma mulher se fazer objeto de desejo. 
 
Que formas de sedução restam às mulheres mais velhas?Para responder a isso, é preciso 
mencionar a crise do casal de meia-idade. 
 
Na menopausa, quando a imagem corporal muda, somente o olhar do companheiro pode 
apaziguar a impiedosa condenação do espelho. Isso decorre da fragilidade da identidade 
feminina, sempre em reconstituição pelo descontentamento de não ser a única mulher. Para 
não acabar como feiticeira, a pobre madrasta da Branca de Neve teria feito melhor se 
interrogasse o olhar amante do rei, que poderia tê-Ia sustentado e tranqüilizado - porque, ao 
interrogar o espelho, nós sabemos, este dirá no máximo que há uma mais bela. E o rei, onde 
estava? Corria atrás de uma camponesa? 
 
A clínica nos ensina que, em algumas crises de casal, a fragilidade narcísica da imagem corporal 
feminina não é a única responsável. Há também o real do corpo do parceiro masculino. 
Pesquisas sobre androgenia mostram que em um quarto dos casos a diminuição das relações 
sexuais deve-se à dificuldade de ereção do parceiro. Ora, se a identidade feminina não se 
sustenta senão sob o olhar-palavra do Outro, é possível que as falhas do parceiro tenham 
efeito sobre ela; a mulher pode interpretar as dificuldades ou disfunções masculinas como 
testemunho de sua perda de encantamentos. E, se o parceiro porventura for, mesmo que uma 
única vez, comprovar sua virilidade com outra mulher, sua hipótese inicial se confirma. 
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Se o falo remete àquilo que no plano simbólico falta ao sujeito, no plano imaginário ele marca 
a potência viril. O desconhecimento dessa dupla característica  do falo, no jogo do desejo entre 
homem e mulher, é uma das causas da crise do casal de meia-idade. Vejamos como. 
 
Que relação há entre o falo e o órgão masculino? Lacan não chama o órgão sexual de falo, 
porque é insuficiente para ocupar esse lugar. Aliás, a angústia é suscitada quando esse órgão 
toma-se a única prova fálica (imaginária) que um homem pode dar a sua companheira. 
 
No quadro à direita visualizamos a necessária dessimetria do lugar do falo no jogo do desejo. 
Do lado esquerdo, masculino, vemos que o sujeito - barrado porque marcado pela castração 
($) – visa no campo da parceira feminina o objeto causa de seu desejo, o objeto a, que é um 
recorte sobre o corpo da mulher: cabelo, voz, olhar, pernas, seios, modo de falar etc. Mas, 
para que o homem veja o objeto a, precisa antes ter o falo a seu lado, que constitui sua 
sustentação. Trata-se de um falo dotado de uma positivação imaginária, indispensável ao 
surgimento do desejo. Todo desejo supõe esse elemento ligeiramente perverso: a positivação 
do falo. Ora, mas, em todo sujeito neurótico, o falo não se apresenta senão sob o modo de 
falta. Portanto, o sujeito só pode encontrar o falo positivado no olhar do Outro; no caso, da 



companheira. É ela que o garantirá, pois, a seus olhos, o falo – ou um de seus avatares 
imaginários – se encontra no campo masculino. Há aí uma fragilidade masculina vislumbrada 
pela feminilidade; sob a condição de que a mulher suporte ver o falo no campo de seu 
parceiro. Isso quer dizer que ela se reconhece como alguém sem o falo (faltante). 
Para sustentar a virilidade desejante endereçada a uma companheira do outro sexo, o sujeito 
precisa ter a impressão de que o falo se encontra no campo dele. 
 
Edição 4 – Fronteiras da transgressão 
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Falamos em sexualidade humana, antes de tudo, para contrapô-Ia à lógica da natureza. De 
modo diverso ao dos animais, nossa sexualidade não é a exata expressão de um potencial 
biologicamente herdado, tampouco governada pelos interesses da reprodução da algo sem o 
próprio consentimento: tratar o outro como objeto e não sujeito, infligir e sofrer dor em 
Excesso ou ter prazer em excesso. Esses são desafios que não devemos recear, segundo a 
psicanalista Joyce McDougall. Como a sexualidade é, por definição, repleta de ciladas e 
armadilhas, será sempre difícil encontrar soluções para a complexidade de nossa vida erótica e 
amorosa. A questão é de grau e intensidade, de ter ou não sofrimento psíquico envolvido nas 
soluções encontradas. 
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As raízes de nossa sexualidade estão nos primórdios da vida psíquica, cujo momento inaugural 
e decisivo é o encontro sensual com o corpo da mãe. De acordo com McDougall, tal encontro é 
marcado por conflitos psíquicos intensos. Em primeiro lugar, porque a criança não consegue 
distinguir os impulsos eróticos dos sádicos, suscitados por esse amor total, "canibalístico", que 
viceja em um estado de absoluta indiscriminação entre o próprio corpo e o do outro. Em 
segundo, a noção de outro ou de alteridade ainda está ausente e será conquistada a duras 
penas, à custa de pequenas e grandes frustrações. Antes de o individuo se defrontar com a 
diferença entre os sexos (momento fundamental no desenvolvimento psicossexual que se dá 
durante a fase edípica), ele precisa se haver com a diferença em si. 
 
Chegando à fase edipiana propriamente dita, a criança se vê diante de uma constelação de 
desejos e sonhos impossíveis de realizar, mas que permanecerão no inconsciente do adulto, 
integrando sua história psicossexual para sempre. McDougall aponta como fundamentais os 
desejos de possuir os genitores e pertencer a ambos os sexos, os dois desejos constituindo a 
esperança mágica de reunir, na fantasia, todas as prerrogativas e os poderes atribuídos 
aos pais. Faz parte do processo edípico a obrigação de renunciar a esses objetivos libidinais, 
complementares e contraditórios. A renúncia implica a realização de um luto, que não é fácil, e 
representa profunda ferida infligida ao narcisismo. Além disso, por meio do complexo de Édipo 
são processadas , nossas identidades de gênero, masculina efeminina, com todas as 
vicissitudes e oscilações que podem ocorrer na dança dinâmica das identificações. 
 
É nesse ponto que a cena primitiva ou primária representa um ponto de apoio para a angústia 
de castração. Como vimos, cenas primárias são fantasias da relação sexual mantida pelos pais, 
que reconstituem o acervo do saber inconsciente sobre as relações sexuais humanas, em geral, 
e os mistérios da feminilidade e masculinidade. McDougall sugere que antes mesmo da fase 
edipiana as cenas primárias são imaginadas em todas as variantes da sexualidade pré-genital 
(oral, anal-sádica e fálica).  
 



Eis o roteiro pelo qual a autora afirma que a sexualidade seria inerentemente traumática: a 
tensão que emana desse primeiro momento fusional com a mãe, seguida do encontro com a 
alteridade, com a diferença dos sexos e, por fim, a renúncia aos anseios megalomaníacos e 
onipotentes (bissexuais, entre outros) são as etapas que formam o substrato de todas as 
manifestações futuras da sexualidade, do erotismo e do amor. 
 
Mas é preciso cuidado nesse ponto. A postulação de um caráter traumático não significa 
estarmos fadados ao sofrimento neurótico ou psicótico no to cante às manifestações da 
sexualidade. Em que pese os caminhos potencialmente difíceis implícitos nesse roteiro, ele 
também pode ensejar uma expressão mais integrada, surgindo como trunfo em nossa vida 
psíquica. Assim, não devemos encarar os componentes bissexuais e homossexuais de nossa 
psicossexualidade apenas como fonte de inibições ou sintomas, mas como fatores virtuosos 
que contribuem para a estabilização de nossa vida sexual e amorosa. 
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Diante disso, como entender as neo-sexualidades? Elas se relacionam a falhas precoces na 
formação da identidade sexual e subjetiva, que abrem caminho ao predomínio, na sexualidade 
adulta, de fantasias que negam a existência em separado do outro, ou seu contrário, fantasias 
de invasão, desintegração,perda de limites do próprio corpo. Quando essa "sexualidade 
arcaica" domina a vida adulta, tomam-se inevitáveis as vivências terroríficas que forçam os 
indivíduos a soluções extremas ou desviantes, do ponto de vista sexual.  
 
Com freqüência, na clínica psicanalítica, deparamos com cenários íntimos incomuns, descritos 
por pacientes, nos quais surgem combinados disfarces e objetos fetichistas, jogos  
sadomasoquistas e outras predileções em desacordo com o que se espera de uma sexualidade 
dita normal. Trata-se, quase sempre, de uma forma de erotização peculiar, teatral, por vezes 
estranha e bizarra. No entanto, o indivíduo que a protagoniza não a julga "errada"; ele a 
considera correta, em conformidade com a imagem que faz de si mesmo e de seu anseio 
erótico.  
 
O que a torna importante, do ponto de vista clínico, não é a erotização em si, mas o fato de ser 
vivida como o único meio possível de obter prazer ou alívio, adquirindo, muitas vezes, a 
dinâmica imperiosa de uma compulsão. Tais cenários representam, na verdade, tentativas de 
reconstruir (em ato) a cena primitiva e destinam-se a reparar certas falhas no sentimento de 
identidade sexual ou subjetiva. São tentativas que um indivíduo faz de "curar-se a si próprio", 
na expressão de McDougall. É possível supor que ele não tenha outra opção ante a carga 
excessiva de excitação sexual e medo, de dor e confusão, ligada a eventos traumáticos muito 
precoces em seu desenvolvimento psicossexual.  
 
A simples existência desses cenários, porém, não permite deduzir que o sofrimento psíquico 
seja excessivo. Eles são, ao contrário, "soluções" que se opõem à descompensação neurótica 
ou psicótica. Como tais, podem ser bastante eficazes e durar toda a vida. Raramente esses 
indivíduos aceitam renunciar suas "soluções eróticas", dado que permanecem presos a elas 
como o náufrago que se agarra a uma tábua em alto-mar, constituindo verdadeiros recursos 
de sobrevivência psíquica. Que direito teríamos, pergunta-se McDougall, de sentenciar que 
tais indivíduos devam se submeter a tratamento psicológico ou sejam rotulados de perversos? 
 
Ainda que se possa reconhecer grande dose de angústia e compulsividade na montagem 
desses caminhos  desviantes, não temos autoridade para legislar sobre a vida íntima dos 
outros, sob o risco de recairmos na pura e cândida moralização dos costumes em pleno século 
XXI. No papel de analistas, a única alternativa é compreender dado funcionamento psíquico e 



comunicar tal compreensão, na expectativa de que isso produza um impacto subjetivo capaz 
de fazer o sujeito assumir a responsabilidade por suas escolhas e por seus atos. Com certa 
obstinação e elaboração das resistências contratransferenciais do analista, é possível almejar 
algum êxito terapêutico nesses casos: diminuiçãoda angústia, da compulsividadee do caráter 
escravizante a essas condutas sobre a vida emocional. 
 
Até aqui ainda não adentramos o terreno das perversões propriamente dito. Para McDougall, 
a palavra perversão não é adequada à descrição dessas intrincadas invenções da "confusa e 
aflita criança escondida no interior do adulto". O termo perverso deveria ter seu uso restrito 
àqueles comportamentos ou práticas sexuais que não levam em conta as necessidades ou 
desejos do parceiro, entre os quais figuram com absoluto destaque o abuso infantil, o estupro, 
o exibicionismo, o voyeurismo e a necrofilia (geralmente precedida do assassinato da vítima). 
 
Os perversos não seriam exatamente os atos praticados ou as fantasias subjacentes a eles, mas 
"talvez, em última análise, só os relacionamentos possam ser adequadamente intitulados 
perversos; e o rótulo se aplicaria então às trocas sexuais nas quais o indivíduo é totalmente 
indiferente às necessidades e desejos do outro". 
 
Tal distinção  parece bastante lógica, pois se baseia na incapacidade que o perverso tem de 
reconhecer a alteridade do outro. Fundamentalmente, é questão da alteridade que está no 
centro da problemática da perversão. O outro, o diferente, aquilo que em dado momento da 
formação psíquica desse sujeito lhe surgiu como uma realidade de perda intolerável, sob a 
forma da ameaça de castração, não chega a ser reconhecido por ele.  
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Talvez o único aspecto comum às neo-sexualidades e às perversões seja relativo à economia 
psíquica que governa o funcionamento delas. Esta é muitas vezes marcada pela urgência e 
necessidade, como se a vida sexual cumprisse o papel de uma adição. Nesses casos, o objeto 
ou as práticas sexuais são buscados incansavelmente, à maneira de uma droga. Seja por meio 
de fetiches, seja pela redução do parceiro sexual a um objeto intercambiável, as soluções 
sexuais aditivas lançam o indivíduo em uma ciranda sem promessa de alívio duradouro, mas 
por meio da qual ele tentará se livrar de um estado mental doloroso ou insuportável. 
 
As sexualidades aditivas são antes movidas pela angústia e pela necessidade de sobrepujá-Ia 
do que pelo prazer. De novo trata-se de sobreviver psíquica mente ante estados ameaçadores. 
Do ponto de vista teórico e psicopatológico, McDougall localiza as origens da economia aditiva 
nas vicissitudes do relacionamento inicial mãe-fIlho, sob a hipótese de que falhas ocorridas no 
período de dependência absoluta, nos termos descritos pelo psicanalista inglês Donald W. 
Winnicott (1896-1971), tenham impedido o desenvolvimento de recursos psíquicos 
necessários ao sujeito para conter a tensão emocional e os estados de superexcitação e lidar 
com eles. 
 
O funcionamento psíquico e emocional desses indivíduos assemelha-se à escravidão. A ligação 
adesiva ao objeto aditivo não encontra qualquer ressonância em seu mundo interno, razão 
pela qual fracassam todas as tentativas de estabelecer relações significativas, como um vínculo 
de amor. Trata-se de uma situação psíquica extrema, sem dúvida, entre as várias que 
McDougall descreve magistralmente. Mais uma vez ela nos faz ver as engrenagens de Eros 
funcionando como uma forma de sobrevivência. E mais uma vez somos levados a questionar a 
capacidade de nos mantermos em uma atitude condizente com a ética da psicanálise. 
 



Em suma, as idéias de Joyce McDougall parecem feitas sob medida para nos devolver à 
metáfora poética da canção de Rita Lee: será mesmo que o sexo é poesia? Talvez, mas poesia 
saturada de inconsciente, tatuada indelevelmente sobre o corpo, à maneira dos caracteres 
cuneiformes das civilizações passadas. Para entendê-Ia, muitas vezes, é preciso reconhecer 
que ela carrega as marcas amalgamadas de uma longa busca de amor e satisfação, que se 
confunde com a própria vida. 
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Muitos autores pós-freudianos trabalharam com afinco o tema da perversão, desenvolvendo 
teorias que enriqueceram a psicanálise, mas não deixaram de se orientar pelas idéias geniais 
esboçadas por Freud. O que se poderia resumir da extensa pesquisa psicanalítica é que a 
perversão seria uma forma de defesa contra a angústia e a depressão psicóticas. Para driblar a 
inexorabilidade da castração, um desvio sexual se faz e por meio dele o sujeito, ao atuar suas 
fantasias onipotentes, livra-se de entrar em contato com aqueles limites que, para o neurótico, 
são claríssimos. Mas, como preço a ser pago para a manutenção desse estado, o sujeito 
ingressa em práticas sexuais compulsivas e compulsórias que passam a lhe controlar a 
existência e o impedem de selar relacionamentos nos quais o vinculo pessoal seja realmente 
verdadeiro e gratificante. Isto é, ligações que não resultem em descargas orgásticas apenas, 
mas no sentimento profundo de vinculação pessoal. 
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Modelos psicanalíticos esclarecedores do fetichismo parecem bastante plausíveis aplicados 
a cada caso, mas não podem ser comprovados empiricamente. Além do mais, as teorias não 
explicam por que apenas algumas pessoas cedem ao estímulo do fetiche. Na infância, todos 
são sensíveis a separações e se apegam a seus cobertores. No entanto, só alguns se tornam 
fetichistas. Parece que tudo depende da intensidade dos afetos. E mais: será que alguns são 
mais suscetíveis a estímulos fetichistas que outros? 
  
Os psicólogos já queriam descobrir isso no século passado. Contudo, até agora, ninguém nunca 
cogitou seriamente em considerar a existência de uma espécie de "gene do fetichismo”. A 
sexualidade humana é complexa demais para que uma única variante genética possa definir 
traços comportamentais de modo tão profundo. Certas predisposições, porém, poderiam se 
desenvolver de maneira a tomar uma pessoa mais suscetivel ao surgimento de um fetichismo 
que outras. Possivelmente é congênita a forma como alguém estrutura suas ligações com os 
pais ou substitutos. Algumas variantes genéticas poderiam, então, tomar uma pessoa mais 
suscetível e outras mais resistentes. 
 
Se o fetichismo for mesmo filogeneticamente determinado, um modelo animal talvez ajude. 
Em 2006, Michael Domjan, da Universidade do Texas, em Austin, Estados Unidos, realizou um 
experimento com codornas japonesas (Coturnixjaponica). Aos machos foram apresentados 
bichos de pelúcia durante a copulação com fêmeas vivas, tomando-se assim um estímulo 
condicionado. Curiosamente, só cerca de metade dos animais copulou com o bicho de pelúcia 
após a exposição ao estímulo. Conclusão: também entre as codornas japonesas existem 
indivíduos mais suscetíveis ao fetiche que outros. 
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Essa visibilidade que crianças e adolescentes têm ganhado nas últimas décadas é fruto de 
profundas transformações sociais, políticas e culturais, que vêm afetando os conceitos de 



infância, família e instituições educativas e, conseqüentemente, a forma como eles têm sido 
educados e assistidos em suas necessidades. 
 
Tais mudanças se devem também ao desenvolvimento de novas tecnologias. No campo da 
sexualidade, a prática da pedofilia encontrou no mundo informatizado seu lugar de exercício, 
divulgação e expansão. Não se trata de demonizar tais tecnologias e instigar um pânico moral, 
trazendo à memória a infância pura e ingênua que ficou para trás, mas talvez seja produtivo 
indagar sobre os mecanismos que têm propiciado o borramento de fronteiras entre idade 
adulta, juventude e infância. 
 
Estão se expandindo os marcos, antes tão bem delimitados entre essas faixas etárias, e 
conseqüentemente as práticas - inclusive sexuais - permitidas a cada uma delas? Afinal, quais 
os limites do exercício da sexualidade quando crianças estão de algum modo envolvidas?  
 
Ao mesmo tempo que se criam leis de proteção à infância, incentiva-se a exibição dos corpos 
infanto juvenis como objetos de desejo e sedução. A sociedade brasileira, em especial, tem se 
utilizado bastante desse recurso, por meio de inúmeros mecanismos e artefatos culturais 
veiculados pela mídia, principalmente.  Talvez não seja por acaso que as meninas estejam 
iniciando cada vez mais cedo a vida sexual ativa. Segundo dados do Ministério da Saúde, só em 
2003 nasceram no Brasil 27.239 crianças de mães entre 10 e 14 anos - faixa etária incluída nos 
indicadores de fecundidade apenas em 2000. 
 
Atrelado a esse apelo do exercício da sexualidade cada vez mais precoce, também há uma 
glamourização da maternidade, vista como possibilidade de status, especialmente 
 entre as camadas mais pobres da população. Discursos religiosos, pedagógicos, psicológicos e 
jurídicos costumam exaltá-Ia, ressaltando tratar-se de um estado de completude e realização, 
deixando, desse modo, de acenar com a possibilidade de vê-Ia também como um 
aprisionamento. 
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Estudos divulgados na III Jornada Estadual contra a Violência e a Exploração Sexual de Crianças 
e Adolescentes, ocorrida em Porto Alegre, em 2005, mostram que a cada oito horas uma 
criança é vitima de violência/abuso sexual e em 70% dos casos a violência se dá nas relações 
intrafamiliares. Tal situação merece um aprofundamento do debate em tomo das relações de 
poder entre homens e mulheres, adultos e crianças, especialmente no âmbito familiar. É 
importante perceber de que forma as masculinidades e as feminilidades são construídas em 
nossa cultura. 
 
O conceito de gênero, ao rejeitar a idéia de "essência" ou "natureza" para explicar 
comportamentos masculinos e femininos, e, por conseqüência, as desigualdades entre ambos, 
enfatiza os aspectos relacionais, históricos, sociais e culturais na construção de homens e 
mulheres. Os meninos, desde a mais tenra infância, têm sido ensinados a satisfazer seus 
desejos por meio da agressividade, da competição e do controle sobre os outros. Já as meninas 
são educadas a jamais se meterem em confusão, a exercerem comportamentos mais sensíveis 
e a serem cuidadoras (da casa, dos filhos e do marido). 
 
Um dos aspectos mais preocupantes dessa desigualdade de poder - e que tem merecido a  
atenção do poder público e de entidades civis em defesa da criança e do adolescente - diz 
respeito à prática da pedofilia, em especial a cometida pela internet. Materiais pornográficos 
são aí produzidos e veiculados, utilizando imagens de crianças, muitas vezes submetidas a toda 
sorte de violência sexual e tortura, podendo chegar inclusive à morte. 
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Outro aspecto que merece consideração é a idéia corrente de que só os homens são 
abusadores em potencial, por possuírem uma sexualidade tida no senso comum como 
incontrolável, quase "animalesca". Outro equívoco é associar a pedofilia e o pedófilo aos 
homossexuais, como se estes representassem um perigo constante aos bons costumes e às 
práticas sexuais consideradas legítimas. É preciso lembrar também que as estatísticas 
dificilmente fazem referência às mulheres, na medida em que elas, no exercício da 
maternidade ou na função de cuidadoras de crianças, parecem estar sempre acima de 
qualquer suspeita, o que nem sempre é verdade. 
Apesar de todos os esforços que têm sido feitos até agora para coibir a violência/abuso sexual 
e a exploração sexual comercial de crianças e adolescentes (criação de programas e leis, 
campanhas de conscientização, disque denúncia e demais estratégias de contenção do 
problema), as definições e tentativas de categorizar os comportamentos em tomo da pedofilia 
escorregam. Talvez a sociedade em que vivemos produza sujeitos pedófilos pelo fato de 
dizermos o tempo todo, em especial por meio de imagens, quanto os corpos infantis são 
desejáveis, uma mistura perfeita de ingenuidade e sedução. Tal produção está diretamente 
ligada a um roteiro para a masculinidade heterossexual, incentivada a experimentar sempre (e 
de tudo) no campo da sexualidade. 
 
Venho utilizando o conceito de pedofilização para pontuar, justamente, essas contradições 
existentes na sociedade atual - que busca criar leis e sistemas de proteção à infância e 
adolescência contra a violência/abuso sexual, mas ao mesmo tempo legitima certas 
práticas sociais contemporâneas por meio da mídia ou por intermédio de músicas, filmes etc., 
nos quais os corpos infanto-juvenis são acionados de forma extremamente sedutora. São 
corpos desejáveis que congregam em suas expressões gestos, roupas e falas  
- modos de ser e se comportar bastante erotizados. 
 
(...) 

Outra importante dimensão do conceito de pedofilização é encontrada nas revistas dirigidas ao 
público masculino heterossexual, em que jovens e belas modelos figuram em muitos dos 
ensaios sensuais ou pornográficos fazendo uso de elementos do mundo infantil, como 
bichinhos de pelúcia, roupas de colegial etc. A própria aparência delas (mesmo sendo maiores 
de idade) remete-nos às feições de meninas pré-adolescentes, que combinam ingenuidade e 
sedução.  
 
Poderíamos então perguntar: de que modo nós estamos construindo o olhar masculino em 
tomo das menininhas, colocadas como objeto de sedução? Ao disponibilizarmos certas 
imagens delas, não estamos só construindo um modo de representá-las para os homens, mas 
também para elas próprias. Dessa maneira, elas aprendem que, para serem desejadas, amadas 
ou valorizadas, precisam se comportar de determinada forma, ficando seu valor atrelado à 
capacidade de seduzir. 
 
Dado que a educação vai além do espaço escolar e as pedagogias culturais produzem 
conhecimentos e ensinam modos de ser e estar no mundo, é importante ampliar tal discussão 
no âmbito da escola (especialmente na formação de professores/as), nas várias áreas do 
conhecimento, bem como estabelecer amplo debate sobre o tema, pensando nas formas 
pelas quais os sujeitos estão sendo produzidos, como suas identidades, inclusive as sexuais, 
estão se constituindo a partir de diferentes discursos. 
 



O conceito de pedofilização, por sua vez, nos permite explorar de maneira investigativa a 
curiosa contradição que se tem estabelecido em nossa cultura: campanhas de proteção à 
infância e de combate à violência e pornografia infantil lado a lado com imagens erotizadas de 
crianças, em sua maioria meninas. Caberia então perguntar: que tipo de educação para a 
sexualidade estamos produzindo? Quais são os limites (nossos, das crianças, do poder público, 
da mídia, da arte) que ainda podem ser pensados? Ou será que não haveria mais sentido, 
nesses tempos de avidez e pressa, em que os corpos e a sexualidade são vistos como 
performance e espetáculo dentro da lógica de consumo, fazermos tais questionamentos? 
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A idéia de que é possível (e desejável) distinguir o "pornográfico" do "erótico" visa uma 
separação sutil, porém persistente, no imaginário ocidental. A própria origem dos termos 
demonstra essa diferenciação. A pornografia passou a figurar como o que transforma sexo em 
produto de consumo, está ligada ao mundo da prostituição e busca a excitação dos apetites 
mais "desregrados" e "imorais". E, assim, evoca uma idéia mais carnal, sensorial, comercial e 
"explícita" que o erotismo. Este,em contrapartida, tenderia ao sublime, espiritualizado, 
delicado, sentimental e sugestivo. 
 
Insinua-se também nessa distinção dos termos uma diferenciação qualitativa de atitudes e 
conceitos para com o sexo e suas representações. Alguns grupos "deleitam-se" no erotismo, 
enquanto outros "chafurdam" na pornografia. Como afirmou o escritor francês Alain Robbe-
Grillet (1922-2008), "a pornografia é o erotismo dos outros”. Nessa frase pode-se notar a 
critica à concepção elitista na qual "minha vida sexual" é saudável, segura, repleta de 
sentimentos e "verdadeiramente" prazerosa, portanto erótica, enquanto "a dos outros" é 
promíscua, pervertida, animalesca, vulgar, grotesca e frustrante, ou seja, pornográfica. 
 
Erotismo e pornografia representam os dois lados de uma mesma moeda de prazeres, desejos 
e comportamentos. O erótico está associado à sexualidade "limpa", legal e organizada, já 
aceita por grupos socialmente reconhecidos e com poder de fazer valer seus ideais e 
sentenças. O pornográfico, por sua vez, é a encarnação do sexo ilegítimo e desestruturador 
dos valores preestabelecidos, figurando como o lado maldito dessa moeda. 
 
A pornografia está para o erotismo assim como as "perversões sexuais" estão para a 
sexualidade "sadia”. O debate sobre o que é uma ou outra ou quais materiais ou obras 
artístico-culturais se encaixam em cada rótulo pode ser visto como uma "luta simbólica" pela 
legitimidade das representações e práticas sexuais. Mas existe também outra variável nessa 
questão: em uma sociedade na qual qualquer coisa é passível de se tomar produto para 
consumo, a diferenciação entre grupos sociais se faz até mesmo nas bases dos "gostos" 
sexuais. Para o sociólogo francês Pierre Bourdieu (1930-2002), o processo de dominação social 
ocorre não apenas por meios econômicos ou políticos, mas também simbólicos. 
 
A luta por separar o erótico do pornográfico, tendo em vista a classificação de materiais, é a 
batalha por legitimar um poder estabelecido por intermédio da distinção social. Desse ponto 
de vista, a pornografia não seria apenas o sexo dos outros, mas estaria associada ao sexo das 
classes populares, das massas e de todos aqueles que não possuem "capital cultural", ou 
o chamado gosto legítimo. "Pornografia" é também o nome dado ao erotismo dos "pobres": 
pobres "de alma", "de cultura" ou de dinheiro. Talvez por isso o mercado pornô, em sua face 
legal ou não - e mesmo sendo uma indústria milionária -, ainda esteja constantemente 
associado à idéia de penúria material e miséria moral, que envolve quem produz e quem 
consome - na maioria das vezes desqualificados e enquadrados no discurso da 
doença/delinqüência. 
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Assim, percebe-se quanto os conceitos de "erotismo" e "pornografia" (refiro-me sempre à 
legalizada), ou sexualidade "sadia" e "perversa", são criações de grupos "estabelecidos" em 
certas estruturas de poder que buscam manter não só posições hierárquicas do ponto de vista 
sociocultural, mas a coesão de seus valores. Não por acaso tentativas desesperadas de separar 
o lícito do proibido, no que diz respeito às representações da sexualidade, provoquem 
discursos tão exaltados de ambos os lados, e o termo "pornografia" se revele uma constante 
histórica quando se deseja de alguma forma deslegitimar as representações sexuais das 
camadas subalternas socialmente. Vale dizer que a dança do maxixe, o teatro de revista, as 
peças de Nelson Rodrigues (1912-1980), o chamado "funk carioca" e mesmo a obra de William 
Shakespeare (1564-1616), em algum momento, já foram chamados de "pornográficos'. 
 
Um dos objetivos da dita "pornografia" é evocar o prazer sexual como um fim em si mesmo. E 
o prazer, em geral, é considerado um elemento perigoso, só aceitável quando controlado, 
limitado e restrito às regras erigidas sobre um ideal de civilidade. A discussão converge então 
para o prazer sexual que insistentemente se manifesta onde não é chamado. Representações 
pornográficas são antes de tudo "obscenas". 
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A cultura de massa, não se preocupando em discutir sexo como questão moral, fisiológica, 
psíquica, preventiva ou higienista - porém sempre esbarrando em todos esses elementos -, 
produzia o próprio discurso sobre o tema. Em paralelo, a psiquiatria classificava as chamadas 
"perversões" ou "perversidades" sexuais, e os pedagogos iniciavam os primeiros clamores por 
aulas de "educação" sexual (justamente a fim de evitar tais "desvios"), a cultura do 
entretenimento mostrava os mais variados desejos sob a ótica da folia, com corpos repletos de 
exuberância sensual e práticas sexuais apresentadas como diversão. Se, para a ciência, sexo é 
coisa séria, para a pornografia, não: é negócio e entretenimento.  
 
A partir do século XX, a pornografia se transformou em uma grande indústria, obtendo 
legitimidade social principalmente por meio de sua legalização. Se, no início desse período, o 
material pornográfico - que já era produzido, comercializado ou consumido em quase todos os 
países ocidentais - ainda estava associado à marginalidade ou ao crime, a partir dos anos 70, a 
pornografia tomou-se gradualmente aceita como mais um negócio. 
 
Em 1969, a Dinamarca foi o primeiro país a legalizar e regulamentar a pornografia. Logo em 
seguida, a Suécia e vários outros países escandinavos seguiram o exemplo. Acompanhando a 
onda de certa "liberação" dos costumes, sobretudo na temática sexual, a pornografia revelou-
se como mais um discurso, entre tantos outros, sobre sexo.  
 
Essa é a batalha da pornografia, que a caracteriza como uma categoria de representação 
audiovisual específica: a busca da legitimidade legal, ampliando, assim, sua produção e seu 
mercado. É por isso que grande parte da indústria pornô (em especial as produtoras de filmes) 
está atualmente engajada no combate à pornografia infantil. Não apenas porque esse material 
é criminalizado, mas porque tal indústria conseguiu e mantém sua legitimidade pela 
argumentação de ser uma expressão da sexualidade adulta e consentida. Por essa razão as 
empresas produtoras de pornografia promovem campanhas contra a pornografia infantil: o 
mercado ilegal prejudica os negócios da indústria legal. 
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O campo de atuação não cessa de expandir: nos meios de comunicação, é cada vez maior o 
número de propostas de "serviços personalizados", seja por meio de anúncios em jornais e/ou 
revistas (de forma explícita ou velada), na televisão, por telefone ou mensagens de textos 
enviadas a celulares. Na internet, onde (quase) todas as fantasias sexuais podem ser realizadas 
mediante pagamento que varia segundo a extravagância da demanda, surgiu a prostituição 
virtual: sexo vendido por meio de imagens fotográficas, filmes e mesmo "ao vivo", por 
webcam. 
 
Em paralelo, cresce o número de agências de encontros e de garotas de programa que adotam 
nomes politicamente corretos como call ou scort girls. Nesse mercado em franco  
desenvolvimento, circulam garotas de todas as classes sociais, algumas com formação 
universitária e falando mais de um idioma. Para uma boa profissional, convidada a 
acompanhar executivos e empresários em festas e recepções, é fundamental que nada a 
identifique como prostituta. Já para a que se prostitui na rua, a "mulher de vida fácil", os 
critérios são completamente diferentes. Em vez de manter sua atividade em segredo, ela tem 
de deixar claro quem é e o que faz para ser identificada. 
 
A grande diferença entre as prostitutas de luxo e as do baixo meretrício, porém, não se localiza 
nos elementos externos (formação intelectual, beleza etc.), e sim em suas posições subjetivas, 
nas relações que cada uma estabelece com o que faz e como percebe a si mesma. 
As scort girls, por pertencerem, na grande maioria das vezes, ao mesmo universo social que 
seus clientes, estabelecem com a prostituição uma relação bem diferente da prostituta do 
baixo meretrício, muitas vezes nem cumprimentada na rua.  
 
Fato curioso: a prostituição se adapta às novas demandas do mercado, a despeito das 
mudanças de costumes e da chamada revolução sexual, que, argumenta-se, teria reduzido os 
tabus sexuais. Então, por que os homens de hoje, mesmo vivendo uma situação afetivo-sexual 
satisfatória com uma parceira fixa, ainda procuram prostitutas? Que tipo de fantasia buscam 
viver com elas? Isso também acontece com os jovens, que, graças à liberação sexual, 
podem iniciar a vida sexual com colegas ou namoradas e, apesar disso, continuam a buscar 
"profissionais do sexo" para a iniciação sexual. 
 
É claro que não se pode dar uma resposta única e definitiva sobre o lugar que a prostituta 
ocupa na economia psíquica dos prazeres da cultura ocidental. Porém, justamente por ela 
estar à margem da sociedade, encarna a possibilidade de uma sexualidade sem entraves, uma 
liberação sexual.  
 
O sistema de valores que sustenta a família burguesa determina a moral sexual vigente. 
Historicamente, na construção dessa moral, a mulher foi "dessexualizada", fazendo emergir a 
figura da "rainha do lar". Para que a "moça de bem" se mantivesse virgem até o momento de 
entregar-se a um só homem, ela deveria aprender a conter seus desejos e a evitar os prazeres 
carnais e mundanos. Ora, o espaço da prostituição no imaginário social, na forma de locais de 
prazeres sem limites, foram opostos ao lar, lugar de procriação. Os dois espaços são 
inconciliáveis; quem freqüenta um não pode ser visto no outro. Ao mesmo tempo, ambos se 
atraem, pois, enquanto a prostituta muitas vezes sonha em mudar de vida, casar-se e tomar-se 
respeitada dona de casa, sua liberdade sexual não deixa indiferente a esposa que, não raro, 
imagina a sexualidade da prostituta com as fantasias sexuais em geral a ela interditadas. 
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Se, por um lado, a prostituição traz a marca de um estigma relacionado a comportamentos e 
práticas sexuais marginais, por outro, é justamente dessa marginalidade que ela tira sua força. 



O território de prazeres ilegítimos, que conta com a cumplicidade entre aqueles que o 
freqüentam, permite ao homem viver fantasias sexuais inconfessáveis, sem se sentir 
ameaçado em sua identidade social. Além disso, os eventuais e inevitáveis fracassos sexuais 
são igualmente preservados nesse espaço. Existem também aqueles para quem pagar 
representa uma forma de afirmação de poder, virilidade (em particular quando a performance 
sexual deixa a desejar), uma maneira de compensar uma insegurança ou frustrações afetivo-
sexuais etc. Mas, por certo, existem pessoas que sentem prazer nesse modo de viver a 
sexualidade sem maiores problemas.  
Evidentemente, não se pode negar que, no Brasil, a miséria seja um dos maiores fatores que 
levam as mulheres à prostituição. Entretanto, atribuir a entrada e a permanência nessa prática 
unicamente a questões financeiras é um argumento reduto, além de misógino, pois nega, mais 
uma vez, o direito à mulher de escolher livremente como quer viver sua sexualidade, ou seja, 
posicionar-se como sujeito desejante e histórico, fazendo da prostituição uma escolha como 
qualquer outra. 
Se não existe um motivo único do porquê os homens procuram prostitutas, são insatisfatórias 
as tentativas e explicar a razão que leva as mulheres a optar pela prostituição: rivalidade com 
os homens, reconhecimento narcísico, conflitos infantis mal resolvidos, predisposições 
perversas, abandono pelo marido, dificuldade de criar os filhos etc. 
A profissional do sexo não existe sem o cliente. Entre eles há um movimento mútuo e 
complementar de oferta e demanda: é por existirem, de ambos os lados, desejos em busca de 
satisfação e promessa de satisfazê-los que a prostituição sempre existiu e continuará existindo, 
mesmo nos lugares em que sua prática seja oficialmente proibida. Todos os elementos 
presentes na construção do universo erótico da prostituição (local, formas de sedução, 
promessas, confidências, preço, adereços, vestimentas, fetiches etc.) se misturam, de maneira 
que é impossível saber quem está realizando a fantasia de quem, embora, objetivamente, os 
papeis estejam bem definidos. 
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A prostituição sempre foi um negócio dos homens e do Estado, os quais mantiveram o 
controle da situação geradora de recursos econômicos à custa da exploração das mulheres, 
seja na figura do proxeneta, nas taxas, leis ou extorsões que as prostitutas são obrigadas a se 
submeter. Juntamente com a violência conjugal, o estupro e outras tantas outras formas de 
dominação masculina, a prostituição constitui mais uma manifestação da cultura machista, 
pois, em certa medida, a sexualidade feminina continua sendo gerenciada pelos homens. 
Além disso, a sociedade que determina fiscalizações, sanções e punições às atividades de 
prostituição em nome da moralidade e dos bons costumes é a mesma que cria subterfúgios 
para manter esses serviços ativos e disponíveis quando a ocasião, e/ou a necessidade, se 
apresentar. 
 
Seja como for, refletir sobre a prostituição é aprofundar o debate sobre as relações entre 
homens e mulheres, o que não pode ser feito sem levar em conta as questões ligadas à 
posição subjetiva da mulher na sociedade, em particular a da prostituta, e à hegemonia do 
discurso masculino dominante. 
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Apesar do indiscutível impacto social trazido pela psicanálise, das informações objetivas sobre 
anatomia e fisiologia dos processos sexuais pedagogicamente oferecidas às novas gerações, 
parece não ser possível ver a sexualidade de forma objetiva. Por sua ligação intrínseca com os 
processos psíquicos inconscientes, ela estará sempre envolta por um manto de fantasias, nas 
quais o erotismo se confunde com culpas, medos, angústias. 



 
No depois de Freud, a masturbação está longe de ser uma prática assumida abertamente; 
permanece como algo profundamente privado e objeto de vergonha para grande parte dos 
adolescentes e adultos. Por outro lado, as feministas, rebelando-se contra as opiniões 
freudianas sobre a sexualidade feminina, fizeram da masturbação clitoridiana uma bandeira 
de seu movimento. Artistas de vanguarda do Primeiro Mundo, como Lynda Benglis, Annie 
Sprinkle e Vito Acconci, aproveitaram-se do aspecto transgressivo que a masturbação ainda 
hoje tem como importante elemento em suas obras. 
 
Mais recentemente, a prática do sexo solitário tem tido renovado interesse, em função da 
internet, que tomou obsoletas todas as medidas legais com as quais os Estados tentavam 
controlar a produção, divulgação e comercialização da pornografia. Sendo um dos principais 
objetivos da pornografia provocar a excitação sexual, a internet, ao divulgá-Ia livremente e ao 
criar a possibilidade do sexo virtual com seus chats, faz com que a masturbação ganhe novo 
relevo. Com tudo isso, a internet tem quebrado idéias preconcebidas que atribuíam à 
pornografia conseqüências assustadoras, como a incitação ao crime e à violência sexual. 
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Para quem deseja explorar o domínio da fabulação sexual, a literatura erótica é um inesgotável 
celeiro. Sabemos que, de Platão a Bataille, passando por Sade, Freud e tantos outros, o 
erotismo tem sido concebido como a capacidade humana de prolongar a intensidade do 
desejo. Ora, se a fantasia é o combustível de toda ficção, buscar a particularidade da 
imaginação erótica significa reconhecer as formas desse poder de multiplicar as imagens do 
desejo, submetendo-as a um jogo interminável de espelhos que transformam, deformam ou 
ampliam tudo o que neles se reflete. Vertigem, excesso ou desmedida - não importa que nome 
se dê a tal capacidade, esse é por excelência o traço que distingue o imaginário licencioso. 
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Sexo é um elemento constante na história do cinema, seja oculto ou sugerido, seja manifesto. 
Quando exibido, provoca no espectador um misto de embaraço e fascínio. Sua presença pode 
ser perturbadora, pois revela dimensões ocultas e incômodas do desejo. No entanto, a 
exibição de cenas sexuais não-convencionais pode ter sentidos e efeitos muito diversos. Nem 
sempre significa um ato transgressivo e liberal, como supõe uma parcela da critica e da 
censura. É preciso prudência para avaliar as formas assumidas pela pornografia na arte 
cinematográfica.  
 
As manifestações da sexualidade, até mesmo as consideradas mais aversivas, revelam a 
diversidade de modos de gozar do objeto da fantasia. Assim, o que anima o desejo do sujeito 
que se coloca como espectador de cenas eróticas e pornográficas é a capacidade de tais cenas 
realizarem sua fantasia. Ainda que por vezes seja difícil estabelecer as diferenças entre 
erotismo e pornografia no cinema, a abordagem do objeto da fantasia é bem distinta entre 
eles. No primeiro, o objeto do desejo é abordável em sua relação indissociável com a palavra; 
já na segunda, tal objeto é fundamentalmente visual e revelado pela exposição detalhada e 
direta da imagem. 
 

BOXES 

Edição 1 – Invenção da sexualidade moderna 
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Antes de estar pronta para o sexo, a mulher precisa sentir-se ligada ao parceiro, ser seduzida 
por ele. Longe de ser um atalho para o ato sexual, a sedução coloca o sexo no contexto do 
romance. A mulher, diferentemente do homem, precisa enamorar-se antes de poder chegar 
lá. Faz muito tempo que o homem busca o caminho do sexo pelo romance a fim de satisfazer a 
mulher. Lá se vão velas, caixas de chocolate, bombons sofisticados, arranjos de flores e noites 
românticas sobre o tapete da lareira. Mas também faz muito tempo que o homem falha nessa 
promessa e a deixa sem a esperada satisfação do orgasmo. O que acontece? 
Imagine que o clima está pronto. Velas estão acesas, seixos de lenha crepitam na lareira, 
labaredas dão movimento à penumbra, borbulhas de felicidade emanam das taças e tudo está 
quieto, exceto palavras sussurradas nos ouvidos. A noite prossegue como deve e os amantes, 
cônscios de como ela terminará, contentam-se em apropriar-se de cada momento como se 
fosse o único. 
Juras viram beijos. Roupas caem como folhas. O cheiro no ar é de paixão. 
Corpos passam a entabular movimentos, viradas, murmúrios, gemidos e arfares até que, mais 
adiante... Bem, tudo termina na pergunta: "Foi bom para você?" 
Um pouco antes, as diferenças entre mulher e homem se tornaram claras. Para ela, a jornada é 
tudo. O finale é unha e carne com o todo, o orgasmo se mistura com romance, paixão e amor, 
coisas indissociáveis. Os dois (jornada e finale) formam uma única e indissolúvel experiência. 
Não é assim para o homem. Ele é coagido a tratar o orgasmo como algo separado da jornada; 
é o ápice, o final dela. Finale para ela, fine para ele. A jornada, claro, deve ser saboreada, mas, 
uma vez que o clímax está à vista, ouve-se uma espécie de tiro de partida para ver quem passa 
pela fita de chegada.  
O que é comum entre a maioria das mulheres, se não a todas, é que os sentimentos de 
confiança e dedicação devem apossar-se dela antes da excitação propriamente dita, dando 
início à jornada sexual que a levará a um estado de quase transcendência. Parafraseando o 
neurocientista Gert Golstehe, “durante a relação sexual as zonas responsáveis pelo 
processamento do medo, da ansiedade e emoção relaxam. Tudo isso alcança um pico no 
orgasmo em que os centros emocionais do cérebro da mulher estão apagados, produzindo um 
estado de quase transcendência”. 
Por isso, quando homem troca de marchas para disparar em direção à fita de chegada, a 
mulher é deixada em estado de plena e compreensível frustração pela brusca e inexplicável 
interrupção de sua jornada. 

Como fazer com que seja diferente: Para começar, faça dela a sua jornada. Fazer amor não é 
corrida, mas passeio. Além de seduzir a mulher, é preciso ao homem reduzir o ritmo. Orgasmo 
à vista tende a colocá-lo em um estado de agitação, de vontade de correr; controlar essa 
reação, porém, é a arte de fazer amor. A melhor e mais aprimorada arte endógena conhecida. 
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O mecanismo de ação do orgasmo é semelhante na mulher e no homem. No geral, em ambos 
os sexos, o córtex é progressivamente desativado logo depois de as sensações genitais e 
eróticas serem processadas pela ativação dos respectivos córtices sensoriais. O córtex 
préfrontal, sede do planejamento lógico, vai sendo desativado e substituído pelos 
comportamentos voltados para o prazer. A amígdala cerebral é desativada para que as 
sensações de medo e insegurança sejam bloqueadas. As zonas do hipotálamo, ínsula e 
cingulo, responsáveis pela ligação entre fontes emocionais como fantasia, amor, sexo e 
confiança, levando à entrega, são ativadas (especialmente na mulher) para que os 
comportamentos da entrega e o afastamento da realidade possam ser deflagrado. O cerebelo 



é posto em ação para que a cascata temporal desses eventos seja coordenada. 
Subseqüentemente,a região posterior da hipófise secreta ocitocina, vasopressina e 
prolactina, hormônios que conduzem às sensações de saciedade pelo prazer e apego entre o 
casal. 
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Quando a mulher está amando, seu sistema endocrinológico entra em ação. Pensamentos 
e emoções (ponto vermelho  no córtex pré-frontal] são guiadospelaliberaçãode substâncias na 
fase de atração,como dopamina (rosa), noradrenalina (azul escuro) e serotonina (laranja). Já a 
ocitocina e a e a endorfina estimulam / a vontade de fica com o parceiro. 
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É verdade que os meninos se dão melhor em matemática e ciências e as meninas, em leitura? 
Se essa diferença existe, tem ela fundamento genético, psíquico, ou é um desdobramento 
histórico? Aqui, matemática, história e filosofia podem se juntar para buscar a resposta. 
Vejamos algumas perguntas interessantes cuja resposta é possível encontrar em pesquisas nos 
livros e na internet: por que as academias de ciências proibiam a participação de mulheres? 
Porque a matemática francesa Sophie Germain (1776-1831), que trouxe contribuições 
importantes às teorias dos números e da elasticidade, precisou se vestir como homem e 
adotar um pseudônimo masculino para figurar como estudante da Escola Politécnica de Paris? 
Outras personagens femininas de destaque nas ciências exatas podem servir de ponto de 
partida para trabalhar as questões de gênero, o imaginário em torno dos sexos e os papéis 
intelectuais e sociais de homens e mulheres ao longo da história. 
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Alguns estudos realizados na Inglaterra e na Suécia vêm mostrando que, para as meninas,a 
puberdade tem começado mais cedo, em média aos 10 anos e 3 meses. A combinação de má 
alimentação e vida sedentária está aumentando os índices de obesidade, e o tecido gorduroso, 
por sua vez, produz hormônios que induzem à puberdade. Outro fator a ser considerado nesse 
fenômeno é o de que as crianças estão cada vez mais expostas a imagens e discussões que não 
ocorriam antes. A internet permite o acesso, quase sem censura e muitas vezes sem o devido 
conhecimento dos pais, a um sem-número de experiências de encontro com a sexualidade. O 
advento da aids, por sua vez, gerou a necessidade de introduzir, de modo forçoso, mas 
necessário, informações e orientações sobre a sexualidade que talvez não fossem ainda do 
interesse das crianças. Já a sociedade de consumo glamorizou Lolita, a criança-mulher. Quanto 
mais cedo a menina se torna adulta, maior é seu desejo por produtos que a deixe semelhante 
a sua mãe ou que a façam pensar na possibilidade de superá-Ia. Não se deve descartar a idéia 
de que tudo isso tende a gerar efeitos sobre o organismo. Do ponto de vista psicanalitico, 
pode-se considerar também que, com as transformações sociais do século XX,a autoridade do 
pai foi questionada de tal modo que sua missão de educar e impor limites aos filhos entrou em 
colapso. Duvidando da própria responsabilidade e capacidade, muitos pais (e mães) abriram 
mão de salvar seus filhos das tentativas de subjugação, manipulação e objetificação pela 
sociedade midiática e de consumo. Se sexo e desejo são estimulados sem limite algum, como 
reagirá o corpo das próximas gerações? 
 



Edição 2 – Corpos feitos de desejo 
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A psicanálise, especialmente com Melanie Klein, ensinou a pôr de lado todas as medidas de 
bom senso para compreender o caráter autônomo e demoníaco das fantasias inconscientes 
presentes nas crianças e nos adultos. O termo "demoníaco" indica o fato de que tais fantasias, 
ansiedades e angústias irrompem a nossa revelia, possuindo-nos e buscando expressar-se em 
nós e fora de nosso controle, sem que tenhamos delas clara consciência. 
A canção de Chico Buarque O que será fala justamente disso "que não tem medida nem nunca 
terá", de nossas onipotentes e desmedidas paixões - amor, ciúme, vontade de controle e 
posse, ambição, gula, inveja, raiva, ódio, desejo de morte e destruição -, com seu caráter 
indomável, ilimitado e insaciável,"que não tem governo nem nunca terá”. Paixões que 
sobrevivem em cada ser humano apesar de todos os controles da vida civilizada. É um mundo 
de desejos, medos, culpas e angústias de caráter fantasmagórico e avassalador, que são 
disparados sem controle e que ameaçam nos ultrapassar,transbordando-nos. 
Diante dos grandes medos e desejos inconscientes que vêm de "outro lugar" e que nos 
marginalizam em relação a nosso "eu" mais bem comportado, o poeta se pergunta:"O que será 
que me dá?", demonstrando seu espanto diante do desejo que quer tudo abarcar - de um 
lado, plenitude da satisfação, onipresença e posse exclusiva do objeto de amor; de outro, 
destruição homicida dos obstáculos e rivais ou, ainda, autodestruição, lenta ou abrupta 
(suicídio). Demanda de amor absoluto, urgente, irrealizável, fadada à frustração e, 
devido a nossa inaptidão constitucional, destinada ao desespero e à angústia: é isso que 
Melanie Klein considera o caráter infantil – insaciável e desamparado - de todo 
desejar humano em sua fonte mais inconsciente e arcaica. 
É esse o ponto de nascimento da angústia, das ansiedades mais primitivas e difíceis de 
atravessar e dominar, mas também a origem de nossa necessidade de reparação e criação 
compensatória por todo estrago real ou imaginário pelo qual nosso desejar é responsável. O 
infantil é uma dimensão fora do tempo,um fundo ameaçador (dada a imensidão de sua 
demanda), insistente e repetitivo, imorredouro. Não sossega nem dá sossego. É o idioma 
primitivo do ser que ainda não aprendeu a falar - infans, infante, quer dizer "o que não fala" -, 
fazendo um apelo à figuração, querendo se revelar em imagens e palavras articuladas e, ao 
mesmo tempo, opondo resistência à simbolização e à linguagem. 
O infantil é o indizível que simultaneamente está na origem de tudo que de mais sublime pode 
vir a ser dito. Ele existe no mais inconsciente recesso, secreto e pulsante, em todos os 
processos psíquicos e em todas as idades, não apenas no início da vida. É invasivo, posto que 
busca um intérprete que possa lhe dar nome e figura; não o encontrando, procura uma saída, 
projetando-se sobre o corpo, que adoece, e sobre o mundo e seus objetos (inclusive sexuais), 
que adquirem feições persecutórias e terríveis: "O que será que me dá?". 
As fantasias inconscientes fazem parte de nosso tesouro pessoal, mesmo que estejam na 
origem de muitas dificuldades e confusões com que nos debatemos vida a fora. Toda 
descoberta em ciência, toda invenção nas artes e na literatura, toda vida sexual se nutre desse 
tesouro. Fazer contato com esse plano da existência e desenvolver os recursos psíquicos para 
encarar o horror e  torná-Io combustível para o pensamento e a criação livres é a meta da 
psicanálise e todo o desenvolvimento humano. 
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No filme Neblina e sombras, de Woody Allen, há uma cena em que a personagem de Mia 
Farrow foge dos maus tratos de seu marido e é acolhida pelas prostitutas no bordel da cidade. 



Elas têm então um diálogo muito bem-humorado em que falam sobre as fantasias sexuais 
masculinas, que, vistas de fora, são esquisitas ou ridículas. 
Na acepção psicanalítica, a fantasia não é estritamente um roteiro de um jogo sexual, mas a 
relação entre o sujeito desejante e o objeto que causa seu desejo. É ela que sustenta a vida 
sexual e amorosa do sujeito que busca esse objeto na realidade. 
Para a mulher, o fato de um homem tomá-Ia como tal objeto é algo que a intriga; ela se 
esforça para entender o que significa ocupar esse lugar e muitas vezes tenta com sinceridade 
corresponder a ele, imitando seus gostos, suas preferências ou tentando ser como seus amigos 
homens, com os quais ele parece tão à vontade. Porém não pode evitar a sensação de 
despersonalização que a acomete, uma vez que se trata da fantasia dele, na qual ela ocupa o 
lugar de objeto. Ora, um objeto é, por definição, o contrário de um sujeito; não é alguém, é 
algo. Aquilo de que ela se ressente é a negação de sua subjetividade a que é exposta pela 
fantasia masculina. 
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A passagem da condição de menino para a masculina, em que o sujeito se apropria de sua 
virilidade, requer complexo trabalho psíquico, uma espécie de travessia, um caminho a 
percorrer. Essa passagem se caracteriza por uma superação que, em se tratando da criança, diz 
respeito ao complexo de Édipo, vivido na trama da novela familiar na qual circulam afetos de 
amor, ódio, ciúme, em relação às figuras familiares em cena. O primeiro objeto de amor do 
menino é a figura representada na função materna, que, mesmo dando prioridades a ele, 
comumente não o tem como exclusivo de seus interesses. O menino depara então com rivais, 
que podem ser encarnados na figura do pai ou de outras pessoas que representem autoridade, 
mas também no trabalho da mãe ou em qualquer outra atividade que desloque o olhar 
materno do filho. 
 
O menino busca se identificar com aquilo que supõe ser seu interesse, o desejo da mãe. O que 
a figura masculina lhe apresenta, como modos de ser, crenças ou marcas que caracterizam sua 
masculinidade, passa a se constituir em traços de identificação possíveis. Ao mesmo tempo 
que encontra um rival na figura paterna em função da mãe, vê-se diante de outra  
possibilidade de amar e se identificar. Ambivalências se manifestam. Entre o confronto com 
o rival e o amor dele, o menino chega ao final do complexo edípico, no qual o fato de abrir 
mão da primeira figura de amor se torna, ao mesmo tempo, condição e possibilidade de 
levaros títulos de propriedade da virilidade no bolso, prometidos pela figura masculina, 
para uso futuro. Trata-se, assim, de um longo processo para que no fim o menino possa se 
apropriar de sua potência sexual e ter legitimada sua virilidade. Entretanto, não é suficiente 
uma posição heterossexual para a apropriação da masculinidade. 
 

Edição 3 – Uma questão de gênero 
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Segundo Freud, no ensaio "Moral sexual civilizada e doença nervosa moderna" (1908), as 
mulheres pagaram um preço bem mais alto do que os homens na constituição da civilização 
moderna, em função dos sacrifícios eróticos e existenciais a que foram submetidas. Por essa 
razão, a histeria e a depressão (ou melancolia) tornaram-se as duas formas psicopatológicas 
que melhor representaram as perturbações psíquicas das mulheres recenseadas por Freud nos 
textos sobre a sexualidade feminina. Se, na histeria, a figura da mulher se contrapunha 
ativamente a sua redução à maternidade, na melancolia,a hemorragia libidinal ganhava 



destaque. Seja pela melancolia, seja pela histeria, o que estava sempre em pauta era o 
masoquismo, como marca inconfundível do psiquismo feminino. 
 
Em contrapartida, aos homens a liberdade sexual foi outorgada por meio da constituição de 
uma rede disseminada de bordeis, onde a luxúria podia ser cultivada com a garantia do 
controle sanitário das doenças sexualmente transmissíveis, a cargo da nova gestão médica do 
espaço social. A obrigatoriedade dos exames médicos das prostitutas era condição essencial 
para o exercício da profissão. Assim, enquanto a figura da mulher era caracterizada pela 
passividade e pelo masoquismo, a do homem distinguia-se pela atividade e pelo sadismo. 
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Teórica e metodologicamente, os estudos queer (que analisam a sociedade como uma ordem 
sexual) surgiram do encontro entre uma corrente da filosofia e dos estudos culturais norte-
americanos com o pós-estruturalismo francês, o qual problematizou concepções clássicas de 
sujeito e identidade. No que toca ao gênero e à sexualidade, a consolidada noção de 
identidade sexual como algo "natural" ou imutável passou a ser questionada por meio de 
reflexões teóricas e análises culturais que apontavam seu caráter de construção cultural e 
histórica. 
  
A mutabilidade das identidades é mal disfarçada pelas rígidas convenções sociais que buscam 
fazer com que todos se compreendam e ajam de maneira unificar o que a filósofa  americana 
Judith Butler descreveu em seu clássico Problemas de gênero (1990) como cadeia sexo 
biológico, gênero, desejo e práticas sexuais. Assim, normas sociais nem sempre expressas, mas 
poderosas, obrigam alguém que tem pênis (sexo) a agir de forma masculina (gênero), 
desenvolver desejo por alguém do sexo-gênero opostos (vagina-feminina) e ter práticas 
sexuais ativas (leia-se: penetrativas). Tal cadeia nada tem de natural; é a materialização de 
normas sociais violentas que os teóricos queer identificam criticamente, demonstrando como 
elas são compulsórias. Além disso, elas também geram resistências criativas na vida cotidiana. 
 

Edição 4 – Fronteiras da trangressão 
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Não podemos esquecer que, para a psicanálise, não interessa o ato sexual em si, mas o modo 
como a pessoas e relaciona com outra(s). É a partir dessa premissa que se compreende a 
perversão. Tratar o outro com desprezo ou submeter-se a freqüentes humilhações e 
subjugação, por exemplo, são comportamentos que podem compor a psicopatologia da 
perversão, caso seja o modo de relacionamento predominante, seguida de satisfação e prazer. 
Se o que decorre daí não é prazer, e sim alivio, sentimentos de segurança e reasseguramento 
de seu lugar como pessoa, estamos mais próximos da psicopatologia psicose. Portanto, o que é 
reconhecido como malignidade (atos que visam certa destrutividade) é a violência erotizada 
(na maneira de se relacionar, fazer amigos, chefiar, coordenar grupos, por exemplo), e não 
atos violentos propriamente ditos (quando configuram um modo de defesa a ataques que 
o indivíduo sente provindos do exterior). 
 
Jogos eróticos baseados em fantasias de força e submissão, senhor e escravo, por exemplo, 
não são necessariamente indicativos de perversão. Desde que acertados entre as partes, 
com limites preestabelecidos, a competição, a força, a vitória, a posse, a conquista, o domínio 
podem dar estímulo, graça e incremento ao prazer. Mesmo quando funcionam como prazeres 



preliminares, eles não podem ser isolados da ética, do respeito à individualidade e à distinção 
entre o eu e o outro - algo que não ocorre na perversão, que, por meio de elementos-surpresa 
e do impacto estonteante e desnorteador da cena, faz do outro puro objeto à mercê do desejo 
alheio. 
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Apesar de, ainda hoje, haver poucos dados sobre fetichistas, a maioria dos pesquisadores 
supõe que essa preferência ocorre sobretudo em homens. É provável que o motivo para isso 
tenha sua origem na história da evolução: enquanto a sexualidade feminina se orienta 
tendencialmente para a relação, os homens são quase sempre excitados por um estímulo-
chave erótico. Qualquer objeto específico pode ter efeito excitante sobre um fetichista. Sendo 
assim, o fetichismo poderia ser compreendido como um traço especial da “natureza 
masculina”. 
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Em 2002, uma equipe do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Toronto, 
coordenada por Ray Blanchard, procurou entender em que grau lesões no cérebro 
ocasionadas na primeira infância aumentam a probabilidade de homens desenvolverem 
tendências pedófilas. A pesquisa, feita com 1.200 pacientes, concluiu, por um lado, que os 
acidentes ocorridos antes do sexto ano de vida em geral acarretavam baixo nível de 
inteligência e formação; por outro, essas mesmas lesões eram freqüentemente acompanhadas 
de pedofilia. Perturbações do sistema nervoso central na infância poderiam então levar a 
tendências sexuais fora do padrão biológico na idade adulta. Ao mesmo tempo, é possível que 
um déficit de desenvolvimento congênito cause propensão para a pedofilia. 
 
As fases críticas do desenvolvimento, infância e adolescência, também estão no foco das 
pesquisas de acordo com o cientista social americano Davis Finkelhord, a Universidadede New 
Hampshireq, quatro fatores principais contribuem para o desenvolvimento de um 
comportamento pedófilo. Seu modelo parte de uma espécie de falha de conduta, não 
tolerada, de homens adultos que reagem com excitação ao sinal “criança”. Muitas vezes, eles 
próprios foram vítimas de violência e abusos sexuais na infância. 
 
Um segundo fator é a identificação emocional do adulto com a vida e o pensamento infantis-  
em conseqüência de uma formação psicológica frágil ou de baixa auto-estima. A isso se soma 
um terceiro fator que é o bloqueio do desenvolvimento sexual, gerado por medo sexual 
profundo e cristalizado. Por fim, há ainda uma"dedução" geral: os pedófilos sofrem, 
geralmente, de psicoses, de transtorno obsessivo-compulsivo ou de alcoolismo. 
  
Além da psicoterapia, antidepressivos do grupo de "inibidores seletivos de recaptação de 
serotonina"(ISRS) têm sido utilizados no tratamento. Esses inibidores aumentam a quantidade 
disponível de serotonina no cérebro, causando no indivíduo uma sensação de bem-estar. 
Estudos realizados em2003 por nosso grupo comprovam, especialmente no tratamento de 
pedófilos, efeitos dos ISRS na orientação dos afetos: diminuição das fantasias e necessidades 
sexuais e da masturbação. Mas faltam ainda estudos de controle mais definitivos. Médicos 
depositam novas esperanças em substâncias que agem em um plano mais superior do ciclo 
regular hormonal do hipotálamo e da hipófise. No cerne da pesquisa estão os chamados 
"análogos dos hormônios liberadores do hormônio luteinizante"(análogos de LH e  RH), cuja 
influência na agressividade na anti-sociabilidade de um indivíduo é bem conhecida. Análogos 
de LHe RH influenciam não apenas a produção de testosterona, como são capazes de diminuí-



Ia até níveis de castração. Pacientes que trataram sua sexualidade desviante com essa fórmula 
mostraram-se claramente menos agressivos. 
 
Apesar do sucesso de tais medicamentos, a psicoterapia não pode ser abandonada. Às vezes, 
com o alívio proporcionado pela medicação, o paciente deixa de sentir necessidade de falar 
abertamente sobre suas fantasias sexuais angustiantes e seu comportamento. A bem da 
verdade, a maioria dos pedófilos deve aprender a controlar  sua inclinação sexual por toda a 
vida. 
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Os clientes dos michês, majoritariamente homens, são diversificados: bissexuais, 
homossexuais não assumidos, heterossexuais curiosos, que procuram os garotos de programa 
para viver fantasias e desejos homossexuais de maneira anônima. Outros, que não escondem a 
homossexualidade, recorrem aos michês por diversas razões: solidão, uma aventura sem 
compromisso, uma noite a dois, um extra à vida do casal homossexual ou simplesmente por 
gozarem dessa forma de relação sexual. Casais heterossexuais também os procuram para 
participar, como um terceiro, da relação sexual. Geralmente, o parceiro fica na posição de 
voyeur, que observa a parceira tendo relações sexuais com outro homem. 

Entre o michê e seu cliente existe, às vezes, uma cumplicidade que vai além das questões 
financeiras. Comona prostituição feminina, entre os protagonistas se estabelece um jogo 
erótico no qual fica difícil saber quais fantasias estão sendo realizadas. 

 

 


