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A PERCEPÇÃO DA FEMINILIDADE E DA SEXUALIDADE DENTRO DO CONTEXTO DO 
CÂNCER DE MAMA. Paula de Oliveira Zamberlan, Zulmira Newlands Borges (orient.) (Sociologia e 
política, Curso de Ciências Sociais, UFSM). 

O câncer é uma doença que vem ganhando diferentes prismas. Com isso têm sido necessária a presença de outros 
profissionais, além dos da área da saúde, conforme a extensão e as conseqüências da doença, dependendo da área de 
conhecimento e do momento que se desenrola. Ressalta-se, dentro do tema câncer de mama, a questão da 
sexualidade; vista sob a ótica da interdisciplinaridade. A pesquisa teve como objetivos principais entender como o 
câncer de mama influenciou a mulher e a percepção da sua sexualidade. Analisar a construção da identidade 
feminina após o procedimento cirúrgico e as outras etapas que envolvem o tratamento do câncer (quimioterapia e/ou 
radioterapia), compreendendo o conjunto das representações das mulheres sobre a feminilidade e , assim, relatar de 
que forma a mastectomia influenciou sua vida. A pesquisa esteve baseada na realização de trabalho de campo, onde 
foi empregada a técnica de observação participante em reuniões de apoio a mulheres com câncer do HUSM, através 
disso se estabeleceu vínculo que possibilitou a aplicação de entrevistas semiestruturadas. O câncer de mama é um 
acontecimento visto como potencialmente estressante e provoca uma série de transformações na vida, tanto da 
mulher acometida quanto de seus familiares, pois além do medo da morte que a doença suscita, há, também, a 
ameaça da perda da mama, que é importante símbolo da feminilidade dentro da nossa cultura. Esse símbolo 
construído culturalmente valoriza os aspectos de atração, sensualidade e o papel da identidade da mulher enquanto 
mãe e amamentadora. Como considerações finais destaca-se que é sabido que a mama constitui um símbolo de 
feminilidade, mas é obvio que a sua perda é mais aceitável do que a perda da vida, sendo fundamental para o sucesso 
do tratamento a relação entre a paciente e família, amigos e equipe médica. 
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