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EDITORIAL

A RBSH segue abrangendo as várias dimensões da sexualidade. Neste número apresentamos  

artigos que tanto corroboram teorias mais tradicionais, como o desenvolvimento da sexualidade infantil à 

luz da psicanálise, como trabalhos que acompanham os estudos da atualidade, como a transgenitalização.

Uma pesquisa sobre a avaliação da adequação de comportamentos sexuais em deficientes inte-

lectuais colabora primordialmente com a compreensão dos hábitos dessa população, já que raros são os 

estudos no Brasil sobre o tema.

As perspectivas de gênero encontram espaço no artigo sobre a saúde e o universo feminino, bem 

como na interessante resenha de tese defendida na Universidade do Minho, em Braga, Portugal, sobre a 

monoparentalidade feminina.

A educação sexual é apresentada neste número sob dois aspectos: o campo da educação formal, 

retratado no artigo sobre as correntes educativas, e a atividade docente do colega Jorge José Serapião na 

disciplina de sexualidade em curso de graduação de Medicina, encontrado na seção Entrevistas.

Com abordagens diferenciadas dentro do campo da sexualidade, a RBSH continua sendo um 

importante veículo de informação e atualização para todo e qualquer profissional relacionado à área.

Boa leitura

        Ana Cristina Canosa Gonçalves
        Editora
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AVALIAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DE COMPORTAMENTOS SEXUAIS
EM DEFICIENTES INTELECTUAIS

Ítor Finotelli Jr.1 

ASSESSMENT OF THE ADEQUACY OF SEXUAL BEHAVIORS IN THE INDIVIDUALS
WITH INTELLECTUAL DISABILITIES

Resumo: Este estudo foi desenvolvido em caráter exploratório com o objetivo de investigar a estrutura de 
uma escala para avaliação da adequação de comportamentos sexuais em deficientes intelectuais. A escala 
foi desenvolvida previamente ao estudo para mapeamento de comportamentos inadequados a convite de 
instituições especializadas no atendimento, prevenção e inclusão de indivíduos com essa deficiência. Para 
esse mapeamento, participaram 98 parentais de idades entre 33 e 74 anos, que são responsáveis por 
sujeitos com essa deficiência de idades entre 11 e 35 anos. As avaliações retrospectivas das aplicações 
forneceram à escala evidências significativas de funcionamento. Três dimensões interpretáveis foram 
extraídas e denominadas de “adequação de comportamentos sexuais”, “orientação e autonomia” e 
“discriminação entre público e privado”. As dimensões foram capazes de discriminar características da 
amostra a respeito do sexo e escolaridade. Ponderam-se limitações quanto ao tamanho da amostra, e 
apesar disso, os resultados foram favoráveis à busca de evidência de validade da escala, assim como seu 
aprimoramento.
palavras-chave: deficientes intelectuais; escala; sexualidade; desenvolvimento

Abstract: The present study was developed with an exploratory approach in order to investigate the 
structure of an scale to evaluate the adequacy of sexual behaviors in persons with intellectual disabilities. 
The author was invited by institutions specialized in care, prevention and inclusion of individuals with such 
disability to develop the scale, prior the study, in order to map the inadequate behaviors. Were invited for 
this mapping, 98 parents, between the ages of 33 and 74 years old, responsible for individuals with this 
disability, with ages varying between 11 and 35 years old. The retrospective evaluation of the applications 
provided to the scale significant evidences of operation. Three interpretable dimensions were extracted 
and denominated as adequacy of sexual behavior, orientation and autonomy, and distinguished between 
public and private. The dimensions were capable of discriminating characteristics of the sample in regards 
to gender and education. Weigh up limitations regarding the size of the sample, and despite this fact, the 
results were favorable to the search of evidences of validity of the scale as well as its improvement.
Keywords: intellectual disability; scale; sexuality; development
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Introdução

É muito comum o preconceito quando se 
relaciona o tema da sexualidade a pessoas com 
deficiências intelectuais (DI). Esse preconceito 
não é restrito a pessoas que não mantém contato 
com esses indivíduos, mas também aparece em 
profissionais que atuam com essas deficiências, 
cuidadores, pais e responsáveis (ADAMS; TALLON 
et al., 1982; ASSUMPÇÃO JR.; SPROVIERI, 
1993; OUELLETTE-KUNTZ; BURGE et al., 2003; 
WILKINSON; DREYFUS et al., 2012). Observa-se 
que o preconceito está relacionado, inicialmente, 
ao fato de o indivíduo possuir deficiências, 
e é transferido para outras dimensões do 
seu desenvolvimento. Muitos foram os mitos 
desmistificados em relação a pessoas com DI 
(MOREIRA, 1990; COUWENHOVEN, 2007). Parte 
dessa desmistificação foi influenciada pela inserção 
desses indivíduos na sociedade (KIM; LARSON et 
al., 2001). Por um lado, considera-se virtuoso que 
a inserção tenha possibilitado o diálogo sobre as 
necessidades desses indivíduos, mas, por outro, 
essas necessidades ocorriam antes dessa inserção.

A sexualidade pode ser considerada uma 
fonte dessas necessidades e engloba diversas 
dimensões, principalmente a sexual (WAS, 2008). 
Ela não é restrita a indivíduos sem deficiências e 
são aceitas de modo geral para essa população, 
entretanto é ignorada, ou por vezes punida, em 
indivíduos que fogem ao conceito de “normalidade” 
fisiológica, intelectual e até mesmo social. Segundo 
as crenças difundidas, as manifestações da 
sexualidade nesses indivíduos “anormais” são 
associadas à aberração (monstruosa), denominada 
algumas vezes hiperativa, ou à ausência (angelical), 
caracterizada pela assexualidade (GIAMI, 2004). 
É por essa razão que a relação da sexualidade 
com as DIs tornou-se motivo de preocupação, no 
sentido de controle, num contínuo de repressão 
e monitoramento, distorcendo o conceito de 
adequação de comportamentos afetivos e sexuais 
de forma geral.

Ao contrário dessas crenças, pessoas 
com DI mantém as mesmas necessidades 
no desenvolvimento da sexualidade. Para a 
dimensão sexual, a exemplo McClennen (1988), 
as necessidades são idênticas aos indivíduos 
sem deficiências e acompanham mais o 
desenvolvimento cronológico do que o cognitivo. 
Isso sugere que o desenvolvimento da sexualidade 
e de suas dimensões estão relacionados à 
compreensão das necessidades de cada indivíduo 
e são dependentes das oportunidades fornecidas 
pelo ambiente (LESSELIERS; VAN HOVE, 2002). 
Verificados em diversos estudos, consideram-se 
essas oportunidades desfavoráveis em múltiplos 
aspectos.

Para aspectos educacionais, estudos 
demonstram que pessoas com DI não possuem 
informações sobre sexualidade e saúde sexual 
(BRANTLINGER, 1985; ABRAMSON; PARKER 
et al., 1988; GLAT; FREITAS, 1996; GALEA; 
BUTLER et al., 2004; ISLER; TAS et al., 2009; 
SWANGO-WILSON, 2011) e muitas vezes não tem 
oportunidades formais e informais de aprendizagem 
sobre comportamentos sexuais (BLASINGAME, 
2005; ISLER; TAS et al., 2009). Há evidências que 
comprovam que os próprios indivíduos com DI 
afirmaram não possuir o conhecimento sexual que 
gostariam para usufruir melhor sua sexualidade 
(MCCABE, 1999), assim como evidências de uma 
maior propensão na obtenção de informações 
sexuais por fontes duvidosas, como a televisão 
(CUSKELLY; BRYDE, 2004; SWANGO-WILSON, 
2011).

No aspecto da orientação, omissões 
foram relatadas por pais ao optar não orientar 
sexualmente seus filhos com DI, uma vez que isso 
despertaria comportamentos sexuais (ABRAMSON; 
PARKER et al., 1988). A ausência de orientações 
prejudica consideravelmente o indivíduo com DI. 
Essa ausência foi observada na precariedade de 
conhecimentos a respeito da sexualidade como 
em comportamentos sexuais, funções corporais, 
gravidez, nascimentos, métodos contraceptivos, 
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menstruação e doenças sexualmente transmissíveis 
e/ou inabilidade do uso de termos e expressões 
(FISCHER; KRAJICEK, 1974; HESHUSIUS, 1982; 
MCCLENNEN, 1988; GLAT; FREITAS, 1996; 
MCCARTHY, 2002; CUSKELLY; BRYDE, 2004; 
SERVAIS, 2006; SWANGO-WILSON, 2011). 

Em pesquisas que observaram a presença 
dessas orientações, identificou-se que ela foi 
direcionada a tópicos específicos para controle 
de comportamentos: para homens, em relação a 
práticas homossexuais e masturbatórias, e para 
mulheres, em relacionamentos afetivos e gravidez 
(FISCHER; KRAJICEK, 1974; WOLF; ZARFAS, 
1982). Constatou-se ainda que mulheres receberam 
orientações sexuais em maior quantidade que os 
homens (WOLF; ZARFAS, 1982). Independente 
do gênero, as mesmas orientações de controle 
também foram descritas por meio da dificuldade 
de obtenção de privacidade para práticas sexuais 
ou na desaprovação de tais práticas e relatos de 
culpa ao realizá-las (LESSELIERS; VAN HOVE, 
2002). Esses resultados revelam de certa forma 
uma influência do gênero na orientação.

Embora não haja clareza sobre a 
constituição de uma educação sexual e/ou 
orientações sexuais eficazes para pessoas com 
DI (SWANGO-WILSON, 2011), há evidências que 
conceitos sobre fisiologia básica, comunicação da 
intimidade e sexualidade, diferenças de gênero 
e sexo seguro aumentaram a capacidade de 
mulheres com DI no cuidado em relação à própria 
higiene e no reconhecimento e denúncia de abusos 
cometidos contra elas (RODGERS; LIPSCOMBE, 
2005; HORNER-JOHNSON; DRUM, 2006; DUKES; 
MCGUIRE, 2009). No entanto, não foi estabelecida 
uma eficácia clara para os diferentes programas de 
autoproteção (WHITEHOUSE; MCCABE, 1997).

 Nesse sentido, o último aspecto mencionado 
é relacionado à vulnerabilidade dessa população. 
Pessoas com DI constituem vítimas potenciais de 
abusos, incluindo o abuso sexual (CHAMBERLAIN; 
RAUH et al., 1984; SERVAIS; JACQUES et al., 2002; 
GUST; WANG et al., 2003; DUKES; MCGUIRE, 

2009). Pesquisas sugerem que pessoas com DI 
são menos prováveis de denunciar tais abusos 
(HORNER-JOHNSON; DRUM, 2006; DUKES; 
MCGUIRE, 2009; SWANGO-WILSON, 2011). As 
razões dessas altas prevalências são múltiplas, e 
as características dos abusadores variam conforme 
o estudo. A passividade, a dependência, a 
obediência e o comportamento exibicionista foram 
considerados fatores de riscos para essas vítimas 
(KREUTNER, 1981; WINGFIELD; HEALY et al., 
1994; DIEDERTCH; GREACE, 1996). Observou-
se também a dificuldade de pessoas com DI em 
distinguir contatos afetivos e sexuais consensuais de 
abusos (MURPHY; O’CALLAGHAN, 2004; CONOD; 
SERVAIS, 2008). Não somente na condição de 
vítimas, há evidências na literatura específica que 
os qualificaram como abusadores, e esses abusos 
são praticados por homens e mulheres com DI 
(LAMBRICK; GLASER, 2004; LINDSAY; SMITH et 
al., 2004; BLASINGAME, 2005).

Conforme elucidado, não se admira 
a grande quantidade de ocorrências de 
comportamentos sexuais inadequados associados 
a indivíduos com DI, que não são frutos de sua 
deficiência, mas das oportunidades oferecidas para 
seu desenvolvimento. Promover oportunidades 
talvez seja o grande desafio da atualidade para o 
desenvolvimento da sexualidade de indivíduos com 
DI (COUWENHOVEN, 2007) e, consequentemente, 
a adequação de seus comportamentos sexuais e 
afetivos. Essa adequação não deve ser feita no 
sentido de normatização, conforme descreveram 
Santos e Osório (2010), mas de autonomia, pois 
no conceito de sexualidade está implícita a ideia de 
inclusão de diferenças, respeitando a diversidade 
de identidades e formas de expressão ao pressupor 
consenso, livre coerção e, principalmente, 
segurança e consciência (WAS, 2008). 

Como parte desse desafio, surge a 
necessidade de critérios mensuráveis para 
avaliar a adequação desses comportamentos. 
Não se trata de parâmetros diagnósticos de 
comportamentos normais ou patológicos, mas um 
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formato de mapeamento em dimensões que por 
ventura estejam prejudicadas e necessitam de 
intervenções. Com o objetivo de contribuir com 
essa necessidade, este estudo avaliou a estrutura 
de uma escala destinada para a verificação da 
adequação de comportamentos sexuais em 
pessoas com deficiências intelectuais. Trata-se 
de um estudo retrospectivo de aplicações dessa 
escala em pais e responsáveis por pessoas com DI. 

Método
 
participantes

Para constituir a amostra, foram 
consideradas as aplicações da escala armazenadas 
em um arquivo permanente de uma clínica e 
consultoria de psicologia especializada em 
sexualidade no interior do estado de São Paulo. As 
aplicações foram realizadas no ano de 2012 em pais 
de indivíduos com DI. Das aplicações identificadas, 
a amostra por conveniência ficou constituída por 
98 parentais, 80% mulheres, cujas idades variam 
entre 33 e 74 anos (M=48,24; DP=10,87), com 
escolaridade em 35% dos casos até o ensino 
fundamental e em 65% até o ensino médio. Esses 
pais eram responsáveis por pessoas com DI: 75% 
homens, com idades entre 11 e 35 anos (M=19,77; 
DP=5,99) e com ausência de ensino formal em 54% 
dos casos. Não foram encontradas informações a 
respeito do grau da deficiência, comorbidades 
psiquiátricas e uso de medicação.

 Instrumento
O instrumento denominado “Escala para 

avaliação da adequação de comportamentos 
sexuais em pessoas com deficiências intelectuais” 
foi desenvolvido previamente a esse estudo 
para mapeamento de comportamentos 
sexuais inadequados, a convite de instituições 
especializadas no atendimento, prevenção e 
inclusão de pessoas com DI. É composto por 31 
itens que avaliam a adequação de comportamentos, 
como “masturba-se (autoerotiza-se) em local 

privado/protegido”, mensurados em Likert de 
quatro pontos nas categorias “nunca”, “às vezes”, 
“moderadamente”, “sempre”, “ocorreu uma vez”. 
A mensuração dos itens varia de 0 (nunca) a 3 
(sempre) pontos, quanto mais próximo a três (3), 
mais adequado é o comportamento. Há inversões 
das pontuações nos itens 02, 03, 04, 05, 06, 07, 
08, 11, 13, 14, 17, 18, 23, 24, 25, 28, 29, 30 e 31. 
Respeitando essa inversão, considera-se sempre a 
pontuação máxima para a categoria “ocorreu uma 
vez”, interpretada como ocorrência que fez parte 
do desenvolvimento do indivíduo na adequação do 
comportamento. Teve duração média de aplicação 
em 15 minutos e pôde ser utilizado individualmente 
ou coletivamente em pais e/ou responsáveis por 
pessoas com DI.

procedimentos
O acesso ao arquivo permanente e a 

manipulação das aplicações respeitaram os critérios 
éticos exigidos em pesquisa. Os dados coletados 
foram mantidos em sigilo, tanto dos participantes 
que responderam o instrumento quanto para as 
instituições que participaram das aplicações na 
época. Para a tabulação, as informações foram 
transformadas em variáveis nominais e ordinais, e 
as respostas na escala foram quantificadas.

Resultados
Regularmente utilizadas para verificação 

da adequação da amostra (PESTANA; GAGEIRO, 
2003), não compuseram as análises inicias a 
prova estatística Kaiser-Meyer-Olkin e o teste de 
esfericidade de Bartlett. Justifica-se essa condição 
devido à quantidade de itens/sujeitos, insuficientes 
para obter um coeficiente significativo nessas 
análises. Como método alternativo para verificação 
da adequação foi realizada uma inspeção visual 
da matriz de correlação. Essa análise identificou 
correlações significativas em 75% dos itens, além 
da ausência de variância do item 6, que foi excluído.

Dessa forma, procedeu-se a análise fatorial 
exploratória com extração dos fatores por análise 
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de componentes principais e rotação varimax. Os 
critérios de retenção estipulados foram o gráfico 
de sedimentação, o autovalor >1,5 e a retenção 
de três itens com cargas iguais ou superiores a 
0,3, conforme orientações de Thompson e Daniel 
(1996). Inicialmente, a análise extraiu onze fatores 
que explicaram aproximadamente 88% da variância 
total, entretanto essa estrutura não cumpriu os 
critérios prestabelecidos. Os itens foram submetidos 
a novas análises, porém, desta vez, por extração de 
dois a quatro fatores.

As novas análises revelam itens 
inadequados nos fatores extraídos em duas 
condições: o não agrupamento em nenhum dos 

fatores e a distribuição semelhante de cargas entre 
os fatores. Optou-se nesses casos por aumentar a 
importância da carga fatorial para 0,4 e excluir os 
itens não agrupados (05, 07, 08, 11, 17, 24, 25, 26 
e 30). Após análises nessas condições, a extração 
por três fatores foi a que cumpriu os critérios 
estabelecidos. O autovalor correspondeu em 5,3 
para primeira dimensão, 3,3 para segunda e 3,1 para 
a terceira. As três dimensões explicaram 56% da 
variância total, atribuída para primeira 25%, segunda 
16% e a terceira 15%. O resultado da rotação por 
varimax para a distribuição das associações dos 
itens com fatores foram organizados na Tabela 1.

Tabela 1. Distribuição dos itens por extração de três fatores rotacionados e comunalidades da escala.

Itens Comunalidades
Fatores extraídos

1 2 3
31 0,87 0,90
29 0,79 0,85
03 0,74 0,75
04 0,78 0,69 -0,55
18 0,45 0,67
02 0,74 0,64 -0,42
14 0,32 0,47
28 0,76 0,46 -0,72
27 0,76 0,46 0,72
16 0,48 0,66
15 0,41 0,62
22 0,36 0,59
23 0,30 0,54
20 0,55 0,53 0,48
13 0,64 -0,77
12 0,64 0,77
01 0,45 0,72
09 0,44 0,62
10 0,53 0,58
19 0,42 0,51
21 0,24 0,46

As novas análises revelam itens 
inadequados nos fatores extraídos em duas 
condições: o não agrupamento em nenhum dos 
fatores e a distribuição semelhante de cargas entre 
os fatores. Optou-se nesses casos por aumentar a 
importância da carga fatorial para 0,4 e excluir os 
itens não agrupados (05, 07, 08, 11, 17, 24, 25, 26 

e 30). Após análises nessas condições, a extração 
por três fatores foi a que cumpriu os critérios 
estabelecidos. O autovalor correspondeu em 5,3 
para primeira dimensão, 3,3 para segunda e 3,1 para 
a terceira. As três dimensões explicaram 56% da 
variância total, atribuída para primeira 25%, segunda 
16% e a terceira 15%. O resultado da rotação por 
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varimax para a distribuição das associações dos 
itens com fatores foram organizados na Tabela 1.

Observou-se que a rotação distribui os 
itens de maneira semelhante entre os fatores (sete 
itens por fator). Os itens 02, 04, 28 e 27 carregaram 
em dois fatores, todavia com cargas opostas; com 
exceção do item 20, que carregou em dois fatotes, 
mas com cargas positivas. Na correlação entre 
os fatores, o fator 1 associou-se positivamente e 
moderada com o fator 3 (r=,48; p<0,01), e o fator 
2 não apresentou nenhuma associação com os 
fatores, todavia associou-se forte e positivamente 

com a escala total (r=,81; p<0,01). Por fim, a 
precisão por alfa de Cronbach dos fatores extraídos 
correspondeu em 0,80 para o fator 1, 0,70 para o 
fator 2 e 0,71 para o fator 3. Ao considerar a escala 
total, a precisão ficou estimada em 0,62.

Após a análise da estrutura fatorial, a 
análise descritiva dos itens indicou respostas na 
categoria “nunca” em 75% da amostra nos itens 31, 
29, 03, 04, 02, 28, 27, 15, 13 e 12. Para o restante, 
a amostra respondeu de maneira variada entre as 
outras categorias de resposta (Tabela 2). 

Tabela 2. Distribuição das categorias por itens, segundo resposta da amostra.

Itens
Categorias de resposta

nunca
(n=%)

às vezes
(n=%)

moderadamente
(n=%)

sempre
(n=%)

Fator 1 31 92 - 8 -
29 88 12 - -
03 88 8 - 4
04 77 19 4 -
18 65 23 - 12
02 85 12 - 4
14 65 19 - 15

Fator 2 28 96 4 - -
27 96 4 - -
16 54 27 4 15
15 77 19 4 -
22 42 15 8 35
23 31 27 - 42
20 23 31 4 42

Fator 3 13 96 4 - -
12 96 4 - -
01 27 27 15 31
09 42 31 8 19
10 42 31 4 23
19 23 12 - 65
21 46 31 4 19

Na soma dos itens segundo os fatores 
extraídos, a análise descritiva apresentou para a 
amostra a média de 18,8 pontos (DP=3,4; mín=5; 
máx=21) no fator 1; 8,5 pontos (DP=3,9; mín=3; 
máx=17) no fator 2; e 9,7 (DP=4,1; mín=3; máx=18) 
no fator 3. Na escala total, a média da pontuação foi 
de 37 pontos (DP=6,31 mín=25; máx=50). Segundo 

as variáveis sociodemográficas, verificam-se 
diferenças estatísticas significantes nas pontuações 
entre os sujeitos. O fator 2 apresentou diferenças 
nas pontuações em quatro variáveis, já o fator 3 e 
a escala total apresentaram em duas. As diferenças 
das pontuações foram organizadas na Tabela 3.
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Tabela 3. Testes estatísticos utilizados para comparação das médias das pontuações

dos sujeitos na escala, segundo variáveis da amostra.

Variáveis da Amostra Teste 
Estatístico Significância

Sexo do Aluno
t pMasculino (n=74) Feminino (n=24)

M DP M DP
Fator 1 18,95 3,71 19,00 2,12 0,06 0,95
Fator 2 7,65 3,59 11,20 3,96 4,10 0,00
Fator 3 9,70 4,66 9,60 1,52 0,10 0,92
Escala 36,30 6,78 39,80 4,21 2,38 0,02

Sexo do Cuidador
t pMasculino (n=19) Feminino (n=79)

M DP M DP
Fator 1 19,40 1,14 18,67 3,79 0,83 0,41
Fator 2 10,40 3,13 8,19 3,99 2,26 0,03
Fator 3 11,40 5,77 9,24 3,67 2,03 0,05
Escala 41,20 8,23 36,00 5,54 3,31 0,00

Aluno possui Escolaridade
t pSim (n=45) Não (n=53)

M DP M DP
Fator 1 18,20 3,42 17,50 6,19 0,68 0,50
Fator 2 10,00 4,74 7,33 3,50 3,20 0,00
Fator 3 8,00 2,92 10,50 4,23 3,35 0,00
Escala 36,20 5,22 35,33 6,12 0,75 0,46

Escolaridade do Cuidador

t pAté Fundamental 
(n=34)

A partir de Ensino 
Médio (n=64)

M DP M DP
Fator 1 18,00 5,42 19,00 2,27 1,28 0,20
Fator 2 7,00 3,93 9,53 3,91 3,05 0,00
Fator 3 10,13 4,79 9,07 3,88 1,18 0,24
Escala 35,13 6,81 37,60 6,20 1,81 0,07

Discussão

É critério fundamental na avaliação de 
dados a verificação dos coeficientes estatísticos 
para assegurar a qualidade dos resultados das 
análises. Certamente que os coeficientes estimados 
nas análises dos resultados foram significativos 
na medida do caráter exploratório da estrutura da 
escala. Numa situação fora dessa condição, os 
resultados encontrados seriam classificados como 
imprecisos e insuficientes. Um exemplo dessa 
insuficiência foi a impossibilidade de assegurar a 
adequação da amostra na prova estatística Kaiser-

Meyer-Olkin e o teste de esfericidade de Bartlett 
ou a aceitação da flutuação de 23% dos itens da 
escala em dois fatores.

Justificada essa condição, a escala 
correspondeu satisfatoriamente segundo os 
coeficientes encontrados. A extração inicial de onze 
fatores estruturou pequenas dimensões de itens 
que significaram possibilidades específicas para 
avaliar a adequação de comportamentos sexuais 
em deficientes intelectuais. Observou-se que essas 
dimensões seriam válidas caso houvesse mais 
itens para compor sua avaliação. Frente a esse 
resultado, a escolha foi procurar dimensões mais 
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abrangentes desses comportamentos, além de 
interpretáveis, com o cumprimento de coeficientes 
estatísticos.

A estrutura fatorial em três dimensões seguiu 
o direcionamento proposto. Além de garantir os 
critérios sugeridos, a rotação dos fatores organizou 
os itens de maneira interpretável nas dimensões. 
O fator 1 agrupou itens relacionados a aspectos 
de adequação de comportamentos sexuais, como: 
a interação de corpos com estranhos/terceiros, 
utilização de quaisquer objetos em práticas sexuais, 
a manipulação de genitais em ambientes públicos e 
a ocorrência de problemas genitais. 

Já o fator 2 agrupou itens relacionados à 
orientação e à autonomia do indivíduo sobre sua 
sexualidade na orientação familiar ou institucional, 
no direcionamento das suas dúvidas a conhecidos 
ou estranhos, na percepção de um toque indesejado 
e no manejo do próprio corpo. E o fator 3 agrupou 
itens relacionados à discriminação de aspectos 
públicos e privados para práticas sexuais em locais 
protegidos, a utilização de palavras sexuais nesses 
contextos, a possibilidade de privacidade e a 
capacidade da interrupção de um toque indesejado.

As constatações desses fatores baseiam-
se, inicialmente, no pressuposto da proteção, 
justificado pela maior vulnerabilidade que a 
população com deficiências intelectuais sofre em 
relação a abusos sexuais (CHAMBERLAIN; RAUH 
et al., 1984; SERVAIS; JACQUES et al., 2002; GUST; 
WANG et al., 2003; DUKES; MCGUIRE, 2009). No 
caso do fator 1, ele avalia o risco de exposição do 
indivíduo e a adequação do seu comportamento, 
já que ela evitaria a possibilidade de um eventual 
abuso. O fator 2 diz respeito à proteção do 
indivíduo pela orientação e educação por fontes 
seguras, qualificando o vínculo com os respectivos 
cuidadores, além de proporcionar autonomia no 
manejo do seu corpo, independente da presença 
desses cuidadores. O fator 3 auxilia o indivíduo 
na contextualização de seus comportamentos, 
principalmente na prática de comportamentos 
sexuais, ao buscar locais protegidos e seguros 

para essas práticas e discriminação dos contextos 
públicos e privados.

Outro pressuposto está relacionado 
ao bem-estar do indivíduo e de seus 
responsáveis/cuidadores. Ainda hoje, situações 
de constrangimento social e confinamento 
de indivíduos com deficiências mentais são 
realidades vividas pela população (KIM; LARSON 
et al., 2001). Parte dessa realidade é influenciada 
pelo preconceito e pela falta de informação 
(WILKINSON; DREYFUS et al., 2012). Os fatores 
1 e 3 apontam para uma possível necessidade de 
intervenção na inadequação de comportamentos 
sexuais. Para o fator 2, a ausência de informação 
e esclarecimento ajudaria manter essa condição de 
retraimento social e restrição de certas atividades 
que proporcionariam bem-estar a essa população e 
seus responsáveis. Nesse sentido a inclusão social 
desse indivíduo também foi considerada como um 
dos pressupostos. 

E por fim, o último pressuposto está 
relacionado à Declaração dos Direitos Sexuais 
proposta pela Associação Mundial para a Saúde 
Sexual (WAS, 2008). No caso, as dimensões 
avaliariam, então, condições favoráveis para o 
acesso e a garantia desses direitos. O fator 1 e 3, 
por exemplo, avaliariam condições para autonomia 
sexual, a integridade sexual e a segurança do 
corpo sexual, ao fazer o indivíduo perceber sua 
inadequação e ter autonomia para regulá-la, além 
de proporcionar o acesso ao direto de prazer e 
expressão sexual de maneira contextualizada e 
privativa. Já o fator 2 avaliaria condições de direito 
a uma educação sexual compreensiva, com base 
no conhecimento científico, e suas consequências 
seriam: uma maior liberdade, igualdade e saúde 
sexual. 

Ainda na interpretação desses fatores, 
segundo os resultados de suas associações, 
a significativa associação entre o fator 1 e 
3 foi correspondente com a explanação dos 
pressupostos. Conforme proposto por Couwenhoven 
(2007), isso demonstrou que auxiliar um indivíduo a 

RBSH 2012, 23(2); 91 - 104



99
discriminar contextos públicos e privados favorece 
sua autonomia na regulação de comportamentos 
sexuais inadequados. No fator 2, não era esperado 
que ele se associasse especificamente com 
nenhum dos outros fatores, uma vez que o acesso 
à educação e à informação é um facilitador no 
processo de adequação do comportamento, não 
um determinante (ANNON, 1974). No entanto, 
era esperada sua associação com a escala total, 
situação observada nos resultados.

A respeito das pontuações da amostra 
estimadas pela escala, em primazia, a categoria 
“nunca” foi a mais assinalada. Situação favorável 
nos itens 02, 03, 04, 13, 27, 28 e 31, que dizem 
respeito a inadequações em interação de corpos com 
estranhos/terceiros, utilização de quaisquer objetos 
em práticas sexuais, a manipulação de genitais em 
ambientes públicos e direcionamento de dúvidas 
a conhecidos ou estranhos (KREUTNER, 1981; 
WINGFIELD; HEALY et al., 1994; DIEDERTCH; 
GREACE, 1996). Por outro lado, desfavorável 
no item 15 relativo a orientações sobre questões 
sexuais na escola e outras instituições. Essa mesma 
ausência de orientação, desta vez por familiares, foi 
observada no item 16 em que a mesma categoria 
foi assinalada por 54% da amostra (SWANGO-
WILSON, 2011).

Ainda para as pontuações dos itens no 
sentido desfavorável, tanto para desenvolvimento 
da sexualidade quanto para manutenção de 
comportamentos inadequados (LESSELIERS; VAN 
HOVE, 2002), o item 19 – relativo à possibilidade 
de privacidade – apresentou em quase metade 
da amostra a impossibilidade de obtê-la pelas 
categorias “nunca” e “às vezes”. No item 22 e 
23, há uma contraposição no estabelecimento 
da autonomia e da privacidade no momento da 
higiene no banho, condição também desfavorável 
no sentido do desenvolvimento, conforme 
Couwenhoven (2007). Ainda com relação à higiene 
voltada para o aspecto da saúde, foi a ocorrência 
nas categorias “às vezes” e “sempre” no item 14 
– que diz respeito a problemas na região genital 

(RODGERS; LIPSCOMBE, 2005). 
 Para as influências das variáveis 

sociodemográficas na soma das pontuações dos 
itens, o resultado encontrado é favorável para as 
dimensões extraídas e, consequentemente, para a 
qualificação da escala. De alguma forma, a escala 
apresentou diferenças nas médias das pontuações 
no fator 2 – relativo à orientação e autonomia do 
indivíduo e no fator 3 – relativo à discriminação de 
aspectos públicos e privados –, além da escala 
total. Essas diferenças provocaram um aumento 
nas pontuações quando o indivíduo era do sexo 
feminino ou quando o cuidador/responsável era do 
sexo masculino, identificando possíveis influências 
na formação de gênero em favorecimento 
da adequação dos comportamentos sexuais 
(FISCHER; KRAJICEK, 1974; WOLF; ZARFAS, 
1982). 

A escolaridade também provocou aumento 
nas médias, indicando que quanto maior seu nível 
para o cuidador/responsável, maior a pontuação 
nos aspectos de educação e orientação (fator 
2). Ou quanto menor seu nível para um indivíduo 
deficiente, melhor ele perceberá aspectos 
relacionados ao público e privado (fator 3). Para 
esse último dado, apesar de parecer contrário 
ao analisar os itens que agruparam nesse fator, 
seguramente se um indivíduo só tiver vivências no 
privado, ele não apresentará inadequações nessa 
dimensão, pois ela é bem específica na maior parte 
dos seus itens em aspectos privados. 

conclusão

Este estudo foi desenvolvido em caráter 
exploratório com o objetivo de investigar a estrutura 
de uma escala para avaliação da adequação de 
comportamentos sexuais em pessoas com DI. A 
escala foi desenvolvida previamente ao estudo 
pelo autor para mapeamento de comportamentos 
inadequados a convite de instituições especializadas 
no atendimento, prevenção e inclusão de indivíduos 
com essa deficiência.
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As análises realizadas forneceram a escala 
“evidências significativas de funcionamento”, 
qualificando-a como um possível instrumento de 
avaliação a ser aprimorado na busca por evidências 
de validade. As dimensões extraídas foram 
denominadas adequação de comportamentos 
sexuais (fator 1), orientação e autonomia (fator 
2) e discriminação de público e privado (fator 3), 
interpretados com base na literatura especializada 
ao considerar e relacionar os pressupostos de 
proteção, bem-estar, inclusão social, e diretos 
sexuais. Para os dados apresentados, o instrumento 
e as dimensões foram capazes de discriminar 
características da amostra a respeito do sexo e da 
escolaridade.

Ponderam-se limitações principalmente 
quanto ao tamanho da amostra e ao delineamento 
retrospectivo. Cabem futuras pesquisas que 
esclareçam os dados demonstrados neste trabalho. 
Apesar dessas limitações, os resultados foram 
favoráveis à busca de evidências de validade da 
escala, assim como seu aprimoramento. Destacou-
se sua importância como um instrumento útil na 
avaliação da adequação de comportamentos 
sexuais em pessoas com deficiência intelectual.

ANEXo 

Escala para Avaliação da Adequação de 
Comportamentos Sexuais em Deficientes 
Intelectuais:

Fator 1. Adequação de comportamentos sexuais
31. Interage em brincadeiras corporais com 
estranhos (professores, vizinhos e outros).
29. Interage em brincadeiras corporais com os 
amigos/colegas.
03. Utiliza objetos (almofadas, cadeiras etc.) para 
experiências sexuais. 
04. Agarra ou faz gestos sexuais em conhecidos 
(familiares, amigos).
02. Manipula seus genitais em locais públicos 
(escola, shopping centers etc.).

18. Ao conversar, têm o costume de tocar nas 
outras pessoas.
14. Têm problemas com higiene na região genital.

Fator 2. orientação e autonomia
27. Faz perguntas sobre sexo e/ou sexualidade 
para conhecidos.
28. Faz perguntas sobre sexo e/ou sexualidade 
para estranhos.
15. É orientado sobre questões sexuais na escola e 
outras instituições.
16. É orientado sobre questões sexuais por 
familiares.
22. Toma banho sozinho(a).
23. Toma banho acompanhado.
20. Respeita o NÃO da outra pessoa quando ele(a) 
a toca.

Fator 3. Discriminação de público e privado
01. Manipula seus genitais em locais privados 
(casa, banheiro, quarto etc.).
12. Fala palavras de cunho sexual em locais 
privados (casa, banheiro, quarto etc.).
13. Fala palavras de cunho sexual em locais 
públicos (escola, shopping centers etc.).
09. Masturba-se (autoerotiza-se) em local privado/
protegido (banheiro, quarto).
10. Sem se importar, tira a roupa em locais privados 
(casa, banheiro, quarto etc.).
19. Tem privacidade para ficar sozinho(a) quando 
quer.
21. Diz NÃO a outra pessoa quando é tocado por 
ela.

Excluídos – Itens fora da Análise
05. Agarra ou faz gestos sexuais em estranhos 
(professores, vizinhos e outros).
06. Utiliza serviços de profissionais do sexo 
(prostitutas, outros).
07. Explora o próprio corpo em qualquer 
circunstância.
08. Explora o corpo do outro em qualquer 
circunstância.
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11. Sem se importar, tira a roupa em locais públicos 
(escola, shopping centers etc.).
17. É orientado sobre questões sexuais por 
estranhos.
24. Vê familiares nus em casa.
25. Vê estranhos (vizinhos, amigos, outros) nus em 
outro lugar.
26. Tem acesso a materiais pornográficos (revista, 
catálogos, internet, televisão e outros).
30. Interage em brincadeiras corporais com 
familiares.
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ESTUDO SOBRE DESENVOLVIMENTO PSICOSSEXUAL INFANTIL NA PERSPECTIVA 
DA PSICANÁLISE EM CRIANÇAS DE CACOAL-RO

 Ana Paula dos Santos de Freitas1; Cleide Teixeira2; Cristiane Barros3; Elder Businari4; Stheffany Almeida5;
Cleber Lizardo de Assis6

STUDY OF CHILD DEVELOPMENT PSYCHOSEXUAL FROM THE PERSPECTIVE OF 
PSYCHOANALYSIS IN CHILDREN CACOAL-RO 

Resumo: A sexualidade consiste numa construção social, histórica e cultural que transcende a 
genitalidade, no entanto, ainda se constitui em assunto tabu, mesmo que, paradoxalmente cercada de um 
excesso de exposição sob as mais diversas mídias na atualidade. Objetivou-se realizar um estudo sobre o 
desenvolvimento psicossexual infantil na perspectiva da Psicanálise. Trata-se de pesquisa qualitativa, com 
base na observação de 04 (quatro) crianças em fase psicossexuais distintas, com aplicação de entrevista 
semiestruturada a seus pais. Identificou-se a existência das fases psicossexuais das crianças, com as 
respectivas vivências do Complexo de Édipo, Autoerotismo infantil, Ambivalência de sentimentos em relação 
aos pais, Complexo de Castração, entre outros conceitos. Já os pais manifestaram surpresa, curiosidade 
e dificuldade em lidar com o tema da sexualidade dos filhos. Conclui-se, pela constatação de elementos 
constitutivos da teoria psicanalítica da sexualidade infantil, a dificuldade dos pais em compreender os 
fenômenos relacionados, o que demanda do psicólogo uma intervenção educativa. 
palavras-chave: psicanálise; sexualidade infantil; fases psicossexuais; educação sexual
Abstract: The sexuality is a social, historical and cultural construct that transcends genital, however, 
still constitutes a taboo subject, even though, paradoxically surrounded by an excess of exposure under 
different media today. Aimed to conduct a study on child psychosexual development from the perspective of 
psychoanalysis. It is a qualitative research, from observation of 04 (four) children in different psychosexual 
stage, and application of semi-structured interview their parents. Identified the existence of the psychosexual 
stages of children, with their experiences of the Oedipus Complex, Autoerotismo child, Feelings of 
ambivalence toward parents, Castration Complex, among other concepts. Have parents expressed surprise, 
curiosity and difficulty in dealing with the theme of the children sexuality. We conclude by noting constituent 
elements of psychoanalytic theory of infantile sexuality and the difficulty parents understand the related 
phenomena, which requires an educational psychologist intervention. 
Keywords: psychoanalysis; child sexuality; psychosexual state; sexual education
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Introdução
A sexualidade consiste numa construção 

social, histórica e cultural que transcende a 
genitalidade. Muitas vezes, porém, ela vem atrelada 
somente à ideia de órgãos genitais, cenas de sexo, 
ou qualquer outra manifestação que, embora 
faça parte dessa ampla construção social, não 
representa a sexualidade em sua totalidade. Nesse 
sentido:

A sexualidade forma parte integral da personalidade 
de cada indivíduo, como uma necessidade básica 
e um aspecto do ser humano que não pode ser 
separado dos outros aspectos da vida. Sexualidade 
não é sinônimo de coito e não se limita à presença 
ou não do orgasmo. Sexualidade é muito mais do 
que isso, é a energia que motiva a encontrar o amor, 
o contato e a intimidade, e se expressa na forma 
de sentir, na forma de as pessoas tocarem e serem 
tocadas. A sexualidade influencia pensamentos, 
sentimentos, ações e interações e tanto a saúde 
física como a mental (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE 
SAÚDE, 1975, apud EGYPTO, 2003, p.15-16).

Na concepção geral, a sexualidade está 
ausente na infância, manifesta-se apenas por 
ocasião da puberdade em relação ao processo 
de chegada da maturidade e se releva nas 
manifestações de uma atração irresistível exercida 
por um sexo sobre o outro; quanto ao seu objetivo, 
presume-se que seja meramente a união sexual, 
ou pelo menos atos que conduzam nessa direção 
(FREUD, 1977[1925/1924], p. 135).

Ao falar sobre sexualidade infantil, com 
base nas premissas estabelecidas nas linhas 
principais dessa teoria, é possível compreender 
que a intenção de Freud (1977 [1925/1924]) não era 
construir um material para impactar a sociedade da 
época e sim, entre outras contribuições, apresentá-
la como uma redescoberta que visava auxiliar pais 
e educadores de maneira inequívoca a existência 
da sexualidade na criança (FREUD, 1976 [1905]).

Este trabalho desenvolveu-se com o 
objetivo de comparar as teorias psicanalíticas sobre 

a sexualidade infantil junto às percepções de pais 
sobre as vivências das próprias crianças atuais e, 
nesse sentido, discutir as fases do desenvolvimento 
psicossexual e as implicações para pais, educadores 
e psicólogos.

A sexualidade e a sexualidade infantil sob a 
perspectiva da psicanálise

A maioria das pessoas ao se deparar com 
o termo “psicanálise” imediatamente o associa a 
um corpo teórico mais ou menos sistematizado e 
composto por diversos enunciados e hipóteses a 
respeito do funcionamento do aparelho psíquico. 
Em seu sentido mais estrito, a psicanálise nasce 
como um tipo bastante eficaz de tratamento das 
“neuroses”, nome dado no século XIX às patologias 
do plano do psiquismo ou associadas às lesões 
neurológicas e às psicoses para a qual se postulava 
uma etiologia predominantemente psíquica 
(FREUD, 1925 [1924]). 

A concepção de sexualidade, desde então, 
não se limita apenas à reprodução, apesar de no 
passado haver fortes vinculações entre ela e a 
perpetuação da espécie, nos modelos históricos, 
sociais e religiosos, passando a se constituir 
no núcleo de bem-estar humano, incluindo 
pensamentos, fantasias, desejos, crenças, 
atitudes, valores, atividades, regras, tornando-se 
um resultado da integração de fatores biológicos, 
psicológicos, socioeconômicos, culturais, étnicos e 
espirituais/religiosos (TONIETTE, 2004).

Freud descobriu em suas investigações as 
causas e o funcionamento das neuroses, e que, 
além de a maioria dos pensamentos e desejos 
estarem reprimidos, refere-se a conflitos de ordem 
sexual, adquirido nos primeiros anos de vida do 
individuo, isto é, na vida infantil, as experiências de 
caráter traumático que se configuram como origem 
dos sintomas das neuroses e atuam na vida; desta 
forma as ocorrências desse período de vida deixam 
marcas profundas na estruturação da personalidade 
(FREUD, 1976 [1905]).

As descobertas de Freud (1976 [1905]) 
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colocam a sexualidade no centro da vida 
do psiquismo, e provocou grande alarde na época, 
especialmente diante de uma concepção sobre a 
infância em que as crianças eram vistas até então 
como seres assexuados e seres sem quaisquer 
manifestações eróticas.

Em decorrência do exposto, pode-se 
afirmar que a psicanálise é a “filha” de um encontro 
ente Freud e a histeria. Freud, médico neurologista, 
passou a observar durante seções de hipnose, a 
paciente saía de seu estado normal de vigília, mas 
conservava a capacidade de se conscientizar de 
determinados fatos e lembranças das quais não 
conseguiria se lembrar quando desperta (NÁPOLI, 
2011).

Constatou-se, assim, que em seus 
tratamentos era bastante comum que os eventos 
traumáticos dos quadros de histeria estivessem 
direta ou indiretamente ligados a construtos 
sexuais, além disso, observou que em diversas 
ocasiões o paciente não conseguia lembrar-se de 
determinados acontecimentos relacionados ao 
evento traumático e não raro do próprio trauma 
(BREUER; FREUD, 2006 [1893/1895]).

Se o paciente não conseguia se lembrar 
de determinados eventos, logo havia algo que 
o impedia disso, e é justamente esse algo – ou 
resistência, como chamou Freud – que o levou aos 
questionamentos terapêuticos tais como: “Quais 
eventos traumáticos que provocavam os sintomas?” 
e principalmente “Por que o paciente resiste em 
lembrar?” (BREUER; FREUD, 2006 [1893/1895]).

Todo o processo desde o encontro de 
Breuer e Freud (2006 [1893/1895]) com a histeria 
e o posterior nascimento da psicanálise, passando 
pelas influências de neurologistas da época como 
Charcot, Breuer e Freud (2006 [1893/1895]) que lhe 
apresentaram técnicas como a hipnose e o método 
de catarse, a obra de Freud é autêentica e inovadora, 
pois mostra que o ser humano não é transparentes 
a ele mesmo e que não é o que pensa ser, portanto, 
desconhece-se na sua totalidade (NÁPOLI, 2011). 

Nesse sentido, Breuer e Freud (2006 

[1893/1895]), referindo-se à sexualidade infantil, 
destaca as fases psicossexuais como: oral, anal, 
fálica, de latência e genital. Daí discorreu sobre 
suas zonas corporais erógenas, seus objetos 
fantasiados e objetos substituídos na procura do 
alívio de prazer (NASIO, 1999).

Fase oral
Ao abordar a fase oral, compreende-se 

aproximadamente os primeiros 18 meses de vida da 
criança, em que considera-se zona erógena a boca. 
Segundo Breuer e Freud (2006 [1893/1895]), nessa 
fase a satisfação supera a fome e o simples sugar 
para se manter nutrido. Essa sucção ao mamar 
gera um prazer denominado “prazer oral”, que 
pode gerar tanto bem-estar que algumas crianças 
chegam a entrar em sono profundo durante o ato 
(NASIO, 1999). 

Com o passar dos meses a criança tende 
a fantasiar o seio em objetos substitutos como na 
chupeta, na mamadeira e no próprio polegar, sendo 
esse último objeto de cunho natural, parte do próprio 
corpo da criança e das primeiras descobertas 
eróticas. Ela satisfaz-se no próprio corpo, pois lhe é 
mais cômodo, tornando-a independente do mundo 
externo, que ainda não consegue dominar. Assim, 
não há duvidas de que a princípio, a satisfação 
sexual apoia-se primeiramente numa das funções 
que servem à preservação da vida, e só depois se 
torna independente dela (NASIO, 1999).

Fase anal
A fase anal compreende aproximadamente 

o segundo ano de vida da criança, e tem como zona 
erógena o ânus. É nessa fase que o prazer extrapola 
a satisfação de alívio fisiológico e seu único intuito 
de defecar: a excitação sexual está em prender as 
fezes até que seu acúmulo provoque contrações 
musculares, para depois ser expelido bruscamente, 
ativando nesse ato a mucosa anal (NASIO, 1999).

A criança na fase anal tem como objeto de 
prazer as próprias fezes, algumas têm satisfação 
no ato de pegar, sentir a textura, o cheiro, algumas 



108
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especialmente diante de uma concepção sobre a 
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gera um prazer denominado “prazer oral”, que 
pode gerar tanto bem-estar que algumas crianças 
chegam a entrar em sono profundo durante o ato 
(NASIO, 1999). 

Com o passar dos meses a criança tende 
a fantasiar o seio em objetos substitutos como na 
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esse último objeto de cunho natural, parte do próprio 
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externo, que ainda não consegue dominar. Assim, 
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que servem à preservação da vida, e só depois se 
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vezes até o gosto. Para a criança não é sujo, proibido 
ou com mau cheiro, mas é bom, pois faz parte da 
própria criança, e isso também lhe dá prazer. Esse 
ato de reter as fezes, a princípio intencionalmente, 
para tirar proveito de estimulações caracteriza-se 
como algo masturbatório, bem comum nas fases 
adiante (FREUD, 1976 [1905]).

Fase fálica e Complexo de Édipo
A fase fálica, período complexo que envolve 

a relação da criança com seus órgãos genitais, 
identificação/identidade deles como seu objeto 
de desejo, medo da castração, sentimentos de 
raiva, posse, competição e inveja em relação aos 
pais. Todos esses sentimentos estão reunidos no 
Complexo de Édipo, como assim denominou Freud 
(1976 [1905]). No curso da fase fálica, o órgão 
genital masculino desempenha papel dominante no 
menino, enquanto na menina o clitóris é considerado 
o atributo fálico e fonte de excitação (NASIO, 1999, 
p. 27).

Metaforicamente, esse conceito é visto 
como o momento da diferenciação do sujeito em 
relação aos pais. (FREUD, 1977 [1925/1924]). A 
criança na fase fálica tende a uma identificação 
com um dos pais, em que o menino identifica-se 
com o pai, e a menina com a mãe. O menino tem o 
desejo de ser forte como o pai e ao mesmo tempo 
deposita ódio por ele amar a mãe. A menina é hostil 
com a mãe porque supõe que ela possui o pai, ao 
mesmo tempo tem medo de perder o amor da mãe 
que sempre lhe foi tão protetora (FREUD, 1976 
[1905])

No Complexo de Édipo masculino, um 
sentimento de destaque é a angústia, provocada 
pelo medo da castração, isso porque para o menino, 
o objeto da pulsão é a mãe fantasiada da qual teme 
ser punido (FREUD, 1976 [1905]). O afeto em torno 
do qual gravita o Édipo feminino é a inveja, e não a 
angústica, como no menino. Ela sente-se castrada 
e culpa muitas vezes a própria mãe por isso. Esse 
sentimento de decepção, em que se compõem 
rancor e nostalgia, mistura a sensação de injustiça 

e inferioridade por não possuir um falo. Diante da 
impossibilidade de possuir o órgão desejado, a 
menina experimenta o sentimento de castração 
(NASIO, 1999).

Período de latência
Entre os seis e dez anos ocorre a fase 

de latência, em que a energia libidinal é investida 
em algo que não está no próprio corpo, e pode-
se afirmar que a libido sexual passa por certo 
“adormecimento” em prol de outros investimentos 
da cultura.

Outra característica dessa fase é a 
separação entre meninos e meninas, estabelecendo 
grupos. A separação acontece para não facilitar a 
provocação de estimulações que o sujeito do outro 
sexo pode gerar, embora mais tarde, na fase genital, 
essa aproximação seja bem-vinda (BONFIM, 2010).

O período de latência não é totalmente livre 
de impulsos sexuais e vez por outra irrompe um 
fragmento de manifestação sexual que se furtou 
à sublimação, mas tais atividades preservam-se 
ao longo dessa fase até a irrupção acentuada da 
pulsão sexual.

Fase genital
Na adolescência ocorre a fase genital, 

caracterizada pela organização das pulsões, sob 
a influência das outras fases psicossexuais infantis 
(oral, anal e fálica). Somente na fase genital é 
que todas as zonas erógenas serão interligadas, 
operando sob o domínio do órgão primário. 
Segundo Nunes e Silva (2006), após os dez anos 
de idade, ou seja, na puberdade, a criança passará 
por transformações corporais, biológicas, afetivas 
e sociais; é um período de maturidade psíquica e 
organização da estrutura do psiquismo. 

A libido volta a se concentrar nos órgãos 
genitais com o devido amadurecimento, atingindo 
o pleno desenvolvimento do adulto normal. O 
que se espera para esta fase são as adequações 
psicológicas e biológicas já atingidas em conjunto 
com o desenvolvimento intelectual e social do 
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individuo.

Masturbação e autoerotismo infantil
A criança, em seu processo de formação 

psicossexual, começa a perceber e descobrir o 
próprio corpo. Ainda quando o bebê brinca com 
suas mãos, seus pés, e assim vai conhecendo e 
explorando todo o seu corpo, inclusive seu órgão 
genital. Nesse momento de autoconhecimento, a 
criança também começa a descobrir as diversas 
sensações corporais, que não se limitam aos 
estímulos derivados dos órgãos genitais, mas sim 
como expressão de toda a sua corporeidade. Como 
exemplo, citam-se as “cócegas” (FREUD, 1976 
[1905]). 

As situações de manipulação dos órgãos 
genitais na família e na escola espantam muitos pais 
e professores, alguns reprimem a ação da criança 
dizendo que é feio ou sujo e que, portanto, não deve 
ser praticada; com isso passam uma ideia negativa 
para a criança, naquilo que ela reconhece como 
prazeroso e pode levar a criança a uma perda do 
estatuto de ser natural e da relação com seu próprio 
corpo, o que é capaz de gerar um sentimento de 
culpa e vergonha (NUNES; SILVA, 2006). Nesse 
caso, é importante tratar a manipulação genital 
com tranquilidade e indicar para a criança que este 
é um momento de prazer solitário e que por isso 
deve ter privacidade para se tocar. Pode-se indicar 
a necessidade de buscar lugares em que ela esteja 
sozinha, além de alertar sobre os cuidados que 
devem ser tomados para não se machucar.

Esse autoerotismo, em que ocorrem as 
experiências sexuais com o próprio corpo, em alguns 
momentos caracteriza-se como “masturbação’’ 
ou “autogratificação sexual” e não está associada 
exclusivamente ao estímulo do genital. Em uma 
criança de um ano, por exemplo, a autogratificação 
está na satisfação oral, ou seja, a automanipulação 
é feita colocando-se objetos ou partes do corpo na 
boca, numa espécie de masturbação rudimentar 
(FREUD, 1976 [1905]).

É necessário enfatizar, nesse sentido, 

que a masturbação é um prelúdio essencial para 
a realização sexual e, como acontece com as 
outras funções fisiológicas, como o hábito de se 
alimentar, o de urinar e de evacuar, a aprendizagem 
sexual também é sujeita a normas sociais, e a 
masturbação pode ser até mesmo inibida, de 
acordo com o contexto cultural em que a pessoa foi 
criada (MARTÍNEZ, 2003).

Método
Inicialmente foi feita uma revisão teórico-

bibliográfica sobre os principais conceitos da 
Psicanálise em relação à sexualidade infantil, como 
fundamento para a pesquisa de campo, de natureza 
qualitativa e organizada em torno dos conceitos 
psicanalíticos para a sexualidade infantil e que 
serviram para a criação do roteiro de entrevista 
semiestruturado.

Ressalta-se que, considerando a amplitude 
das obras e conceitos de Freud, Klein e Winnicott, 
utilizam-se breves vinhetas de seus conceitos e 
teorias com o fim pragmático de uma análise in 
progress dos fenômenos encontrados no campo 
que permanecerão a novas e múltiplas análises 
posteriores.

Amostra
Foram escolhidos pelo grupo de pesquisa 

04 (quatro) crianças de sexo masculino, sendo 02 
(duas) com desenvolvimento psicossexual esperado 
para a fase oral, com cinco meses e meio e um ano 
de idade, e 02 (duas) com 4 anos e 7 meses e 4 
anos, com desenvolvimento psicossexual esperado 
para a fase fálica.

procedimento e materiais
Foi elaborado um roteiro de perguntas 

para a entrevista semiestruturada com os pais/
responsáveis que foram informados do objetivo 
da pesquisa e que assinaram um Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 1). 
O questionário para a entrevista foi elaborado 
com base nas categorias oriundas da revisão da 
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literatura explorada, especialmente, a psicanalítica.
Para a coleta de dados, procedeu-se, 

ainda, com o devido cuidado ético, uma observação 
das crianças, realizadas em suas residências e 
junto dos pais. As entrevistas duraram em média de 
30 minutos, ocorreram nos meses de abril e maio 
de 2012, foram gravadas em equipamento de áudio 
e transcritas para documento de formato Word. 
Na sequência, foi feita a análise das entrevistas à 
luz da teoria psicanalítica, a partir da Análise de 
Conteúdo de Bardin. 

Resultados e Discussão
Confrontando a teoria sobre a sexualidade, 

especialmente, a infantil, de Freud com os dados 
coletados na pesquisa de campo, foram verificados 
os itens descritos a seguir.

Sexualidade da criança em fase oral
Primeiro caso da fase oral (cinco meses e meio)

Segundo Freud (1976 [1905]), o prazer 
vivenciado por uma criança na fase oral não está 
apenas ligado ao ato de alimentar-se, de sugar o 
seio ou mamar a mamadeira. Para ele, qualquer 
objeto que entre em contato com a região do 
revestimento cutaneomucoso pode funcionar como 
zona erógena. 

Isso pode ser comparado à fala da mãe:

Porque ele continuava inquieto e chorando, e quando 
mamava a mamadeira dormia. Ah... Quando ele tava 
com fome ele ficava procurando o peito com a boca 
aberta, e chupava o que encontrasse na boca dele.

Adicionado à observação prática, quando 
a criança por vários momentos põe a mão na 
boca, chupa a mão, tenta morder o ombro da 
avó enquanto espera ansioso pela mamadeira 
é claramente justificado, é visível que a criança, 
naquele momento, não esperava algo apenas 
para saciar a fome, mas estava em busca de uma 
sensação prazerosa e, para isso, a busca de um 
objeto oral.

Nasio (1999) auxilia na compreensão das 
observações referidas:

O prazer oral é fundamentalmente o prazer de exercer 
uma sucção sobre um objeto que se tem na boca ou 
que se leva à boca, e que obriga a cavidade bucal a se 
contrair e se relaxar sucessivamente. No bebê, como 
vimos, esse ganho de prazer à margem da saciação 
deve ser qualificado de sexual (p. 26).

As crianças nessa fase ainda não se 
distinguem completamente do meio e estão muito 
ligadas ao imediatismo, como foi observado na 
espera pelo alimento, quando a criança tinha um 
comportamento inquieto, impulsivo e chorava muito. 
Tal comportamento se relaciona com a seguinte fala 
da mãe:

Foi terrível para mim. A primeira vez que ele suga é 
muito forte, é muito forte a sucção, e o bico do peito 
tava sensível, e ele nasceu com fome e eu não tinha 
leite. E ele sugava muito forte, meus seios racharam, 
e só tive leite dois dias depois que ele nasceu.

Associando com a teoria de Klein (1952, 
apud SCORTEGAGNA; MIRANDA; CARAVALHO; 
BIASI; CHERUBINI, 2005) sobre seio bom e seio 
mau, que diz que a criança tem uma visão de um 
seio que o gratifique sempre que ele o procura, 
atendendo suas necessidades fisiológicas, e isso é 
estabelecido através da amamentação, que é uma 
ligação mais íntima entre a mãe e o bebê.

Ao indagar a mãe sobre a amamentação, 
foi perguntada em qual posição ela amamenta o 
bebê. Ela responde: “Amamento sempre sentada 
para por ele pra arrotar em seguida, senão ele 
fica soluçando. Agora é mais raro, mas quando 
tá novinho é quase em todas mamadas”. Nota-se 
nesse momento que ela preocupa-se com questões 
apenas fisiológicas como o arrotar do bebê após a 
mamada. De acordo com Scortegagna et al. (2005, 
p. 63) e Amaral (2012), para Winnicott, “[...] o 
primeiro espelho da criatura humana é o rosto da 
mãe. A sua expressão, seu olhar e sua voz [...]. 
É como se o bebê pensasse: ‘Olho e sou visto, 
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logo existo!’”. Ou seja, além do leite, do seio e do 
corpo materno, a criança demanda esse olhar de 
acolhimento, um suporte qualitativo que Parente 
(2009), embasado na teoria winnicottina, denomina 
holding.

A relação de a mãe amamentar o bebê pode 
ser considerada como um ato de mero atendimento 
fisiológico, e segundo Oliveira (2007), para Klein, a 
amamentação se constitui numa ligação mais íntima 
entre a mãe e o bebê, o que, além da satisfação 
biológica, atende às necessidades emocionais de 
ambos e oferece ao bebê uma maior garantia de 
equilíbrio interno. Pode ser, neste caso, que a mãe 
não esteja dando as devidas atenção e importância 
ao ato do bebê que lhe demanda afeto, mais que 
mera satisfação de necessidades orgânicas.

Analisando ainda o comportamento e 
associando a fala da mãe e a teoria de Klein, pode-
se argumentar que a angústia e a inquietação da 
criança, na hora de se alimentar, podem ocorrer por 
uma visão de que o seio da mãe seja mau, pois 
não lhe dá a gratificação esperada, levando em 
consideração que a mãe interrompia as mamadas 
sempre que as sucções da criança ao mamar lhe 
proporcionavam dor.

À luz das teorias de Freud e as observações 
de campo pode-se afirmar que essa criança vivencia 
o período oral, pois está diretamente ligada e 
movida pelo prazer oral, e tem como zona erógena 
a boca. É fácil verificar que esse prazer vivenciado 
pela criança não é exclusivamente orgânico ou 
apenas para alimentação, mas sim uma demanda 
de prazer psíquico maior na sucção.

Segundo caso da fase oral (um ano de idade)

Segundo Nasio (1999, p. 26), “O prazer 
oral é fundamentalmente o prazer de exercer uma 
sucção sobre um objeto que se tem na boca ou que 
se leva à boca, e que obriga a cavidade bucal a 
se contrair e se relaxar sucessivamente”. Fazendo 
relação a essa citação à luz das entrevistas onde 
diz que: “Ah tudo que ela pega ela leva na boca, 

tem que tá cuidando, a chupeta cai no chão, ela 
pega”. Assim como a primeira criança, essa criança 
também se encontra respectivamente na fase oral, 
tendo como zona erógena dominante a boca.

Ainda transcorrendo a respeito da oralidade 
e do prazer gerado nessa zona, não somente obtido 
pelo ato de sucção no seio – denominado “chuchar” 
–, mas também por objetos substitutos, Freud 
(1905) afirma que:

Chuchar (ato de sugar com deleite), que consiste na 
repetição ritmada de um contato de sucção com a 
boca, sem propósito de nutrição. É uma pulsão que se 
manifesta através dos puxados, que ao mesmo tempo 
se tornam uma espécie de orgasmo que combina com 
a fricção que a criança faz no seio da mãe (p. 169).

Essa afirmação de Freud é justificada 
quando a mãe diz que a filha chupa o dedo, outras 
partes do corpo e a chupeta. Na fase oral, a criança 
tem a visão de um seio ou objeto que o gratifique 
sempre que ele o procura, atendendo a suas 
necessidades e estabelecendo uma ligação mais 
íntima entre ele e a mãe, ou entre ele e o objeto 
gerador de prazer. Conforme Freud (1976 [1905]), a 
amamentação no seio materno torna-se também um 
relacionamento de amor. É uma maneira do sistema 
inconsciente que, através de uma descarga parcial, 
encontra prazer em aliviar a tensão (FREUD, 1925 
[1924]).

Indagado à mãe sobre a amamentação ela 
diz: 

Bom, assim que ela nasceu, ela não conseguia 
mamar, porque meu seio ficou duro, e eu também 
não gostava de dar mamá pra ela porque doía muito. 
O leite secou, aí dei o leite Nan e a chupeta pra ela; 
agora ela fez um ano, daí esses dias coloquei o peito 
na boca dela e ela sentiu nojo. 

Ao comparar essa fala da mãe com 
citações acima, fica demonstrado que a criança não 
encontrou no seio materno sua descarga parcial de 
tensão, e quando a mãe diz que a criança sentiu 
nojo ao ser reapresentada ao seio, leva-nos a inferir 
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que a mesma vê o seio como um “seio mau’’. Com 
base em Amaral (2012):

Os bebês quando nascem sentem dois sentimentos 
básicos: o amor e o ódio, onde a criança ama o seio 
bom e odeia o seio mau. “Seio bom, seio mau” é um 
termo que descreve um objeto parcial arcaico da 
fantasia do EU, caracterizando a partir do princípio de 
prazer, o qual é decorrente de uma série de processos 
inconscientes e um indicativo do desenvolvimento 
psicossexual. O seio representa o primeiro objeto de 
desejo (p. 17).

Em outro momento da entrevista a mãe 
afirma: “Eu sentia muita dor, mas, apesar de o leite 
ter secado, eu tentava, eu gostava, sentia prazer, 
um amor que não sei explicar, um ser tão pequeno 
dependendo de mim é muito bom, e eu sentia que 
ela matava a fome, ficava boazinha”. Essa fala da 
mãe relaciona-se com o conceito de Amaral (2012, 
p. 17), em que, para Klein, não importa dar o seio, 
o que vale é como é dado e como as solicitações 
do bebê são atendidas, ou seja, não se está 
incorporando apenas o leite da mãe, mas também 
sua voz, seus embalos e suas carícias.

Sexualidade da criança em fase fálica
 Primeiro caso (quatro anos e sete meses)

Para a mãe da criança,

Quando a gente vai limpar o órgão genital dele, 
sempre quem toma a frente é ele, é ele que vai limpar 
e ele que arregaça e pega pra poder limpar. Quando 
eu vejo que não foi suficiente o que ele fez, eu vou lá, 
mexo, mas ele leva normal porque sempre quando eu 
vou mexer a gente brinca “vamos limpar o pi-piu”. Ele 
brinca, sorri, ou seja, ele age como se fosse normal.

Nesta fala evidencia-se o momento em que 
a mãe relata que o menino sempre toma a frente na 
hora do banho, que é uma necessidade orgânica e 
fisiológica, e é ele quem limpa e arregaça o “pi-piu”. 
No entendimento da mãe, é algo “natural” o que, 
segundo a literatura de Freud, pode ser entendido 
como o entendimento infantil que aquele momento 

é prazeroso e gostoso, lhe dando satisfação e 
deleite. Ao dizer que é “natural”, a mãe não nega o 
ato de natureza sexual e prazeroso? A criança, no 
entanto, já possui certa autonomia sobre seu corpo, 
incluindo certo prazer a partir da manipulação e 
cuidados maternos do pênis, o que é confirmado 
pela fala da mãe. A mãe continua: “[...] Sempre 
que ele tá mexendo, ele não é aquela criança que 
entra no quarto pra pode ficar mexendo ou ficar 
se conhecendo. Às vezes perto de mim ele pega, 
entende? Fica amassando a cabecinha dele [pi-
piu]”. 

Esse trecho da fala da mãe à luz da teoria 
de Freud (1976 [1905]), pode-se compreender 
que a excitação sexual nasce como a reprodução 
de uma satisfação vivenciada em relação a outros 
processos orgânicos, pela estimulação periférica 
apropriada das zonas erógenas. Ou seja, a partir 
do próprio ato de higienização do pênis, a mãe 
estimula o órgão sexual com os movimentos 
ritmados, gerando a sensação de prazer que será 
repetido pela criança posteriormente.

Nesse contexto, em que a mãe relata 
que a criança não possui vergonha e nem se 
esconde para manipular o órgão genital, é possível 
confrontar-se com a teoria, em que Freud (1976 
[1905]) afirma que “[...] a criança pequena é, antes 
de mais nada, desprovida de vergonha, e, em 
certos períodos de seus primeiros anos, mostra 
uma satisfação inequívoca no desnudamento do 
seu corpo, com ênfase especial para as partes 
sexuais” (p. 181). Ou seja, essa criança se encontra 
na fase fálica, mas ainda não incorporou totalmente 
os interditos e proibições acerca do autoerotismo, o 
que progressivamente poderá ocorrer como parte 
de seu processo de desenvolvimento psicossexual, 
especialmente por demandas sociais e culturais 
que vão proibindo esse ato.

Sobre essa autonomia da criança em 
relação ao corpo, ao pênis e ao próprio ato 
masturbatório, nota-se que ela possui permissão 
e autorização da mãe, que lida de forma tranquila 
com o comportamento: 
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[...] porque eu já acostumei ele assim. Sempre que ele 
entra para o banho, às vezes ele toma sozinho, mas 
sempre vou lá pra poder ver o que ele tá fazendo, e 
eu, ao entrar no banheiro, ele se sente mais seguro de 
eu estar ali com ele. 

Comparando a fala da mãe na entrevista 
de que a criança toma banho sozinho, mas ela ao 
entrar no banheiro ele se sente mais seguro, pode-
se confrontar com a teoria de Freud apud Nasio 
(1999)

[...] para o menino, o objeto da pulsão, ou seja, o falo, 
é a pessoa da mãe, ou melhor, a mãe fantasiada. O 
garotinho entra no complexo de Édipo e começa a 
manipular o pênis, entregando-se ao mesmo tempo a 
fantasias ligadas à sua mãe (p. 28).

A segurança que a criança expressa 
na presença da mãe, logo, não está ligada à 
segurança, mas sim à satisfação própria de possuir 
o objeto fantasiado. 
 Em relação à comparação anatômica do 
órgão sexual, assim se refere a mãe da criança 
(fase fálica?): “[...] perguntar pra mim, ele nunca 
perguntou, mas, tipo assim, uma vez eu ouvi ele 
perguntando ‘por que a Clarinha tem e eu não 
tenho?’, entendeu? Mas não foi pra mim que ele 
perguntou, ele perguntou para o [...]., e o irmão não 
soube responder para ele”.

Segundo Freud (1976 [1905]), na fase fálica 
meninos e meninas acreditam que todos os seres 
humanos tem ou deveriam ter um “falo’’. A diferença 
entre homens e mulheres é então percebida pela 
criança como uma oposição entre os possuidores 
de falo e os seres privados de falo (castrados). Por 
esse motivo, entende-se, segundo relatos desta 
mãe, que a criança não queira mais tomar banho 
com a irmã por tê-la como um ser anatomicamente 
diferente-opositor, assim preferindo o irmão, por 
serem os dois possuidores de pênis. Pode-se ainda 
tratar da teoria sexual que as próprias crianças 
criam sobre a posse e a perda do pênis, ou que 
ainda a menina terá um o pênis que crescerá.

 Em relação à observação feita sobre 
a criança em fase fálica, pode-se confrontar a 
teoria com a observação da criança na hora de 
dormir e seu comportamento de querer ficar na 
mesma cama da mãe, de lhe dar “selinhos’ na 
boca, chamar a mãe de “lindinha”, mostrando 
explicitamente o desejo pela mãe, mas também, 
mesmo que imitando o desejo inconsciente de ser 
como o pai, como também tendo um sentimento de 
competição pelo objeto-mãe. Foi observado que a 
criança comporta-se como se tivesse derrotado o 
pai, possuindo a mãe somente pra si. A mãe reforça 
esse comportamento, sendo recíproca aos atos do 
filho. 

Na hora do banho, a mãe faz brincadeiras 
com o órgão genital da criança, reforçando a 
supremacia do falo, pois, segundo Freud, nessa 
fase o órgão genital masculino desempenha um 
papel dominante e é considerado o atributo fálico e 
fonte de excitação. 

No entanto, segundo Freud (1976 [1905]), 
nessa fase ocorre no menino a angústia de castração 
proferida pelo pai, em que a criança tem que escolher 
entre o seu falo ou o objeto de desejo, nesse caso 
a mãe. Seguindo com as observações, nota-se que 
a criança observada tem aparentemente na avó – e 
não no pai – o papel de “castrador” ou de interdição, 
pois é ela que repreende todas as ações da criança 
em relação a seu órgão genital, enquanto o pai 
reforça com brincadeiras as atitudes da criança. 
É possível que, a despeito dessa aprovação das 
atitudes da criança, o pai seja aquele que interdita 
de fato a mãe à criança, podendo ter na avó um tipo 
de “extensão cultural” ou “porta-voz” desse pai.

No começo da fase fálica, as crianças 
acreditam que todos os seres humanos possuem 
um falo igual ao delas e essa diferença percebida 
é como que uma oposição aos seres possuidores 
de falo (meninos) e aos castrados (meninas). A 
confirmação desse aspecto da teoria fica clara ao 
compará-la com a entrevista, em que a criança 
observada tem curiosidade em saber se a irmã tem 
o mesmo (pênis) que ele, fazendo perguntas ao 
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irmão.
Durante essa fase do Complexo de Édipo 

masculino, o sentimento recorrente é a angústia, 
provocada pelo medo da castração, de perder o 
órgão de prazer que já conquista poder social. Tal 
aspecto da teoria foi observado na hora do banho 
da criança, em que a mãe, por meio de brincadeiras, 
faz ameaças, mesmo que lúdicas, de puxar o órgão, 
e a criança, por sua vez, protege-o com as mãos 
até vestir a roupaNota-se nessa cena o recurso da 
ameaça de castração, que pode ser angustiante 
para a criança.

Pode-se perceber ainda que a criança em 
questão é muito apegada à mãe, chora quando ela 
sai ou ameaça sair, sempre dá beijos, abraços e 
troca carinhos, ficando bem claro que a criança 
está vivenciando o Complexo de Édipo com uma 
persistência em desejar a mãe, o que, segundo 
Freud, caracteriza-se numa mistura de amor e 
desejo, mas também de ciúmes e hostilidade, 
dirigidos aos genitores, especialmente o de sexo 
oposto, numa vivência complexa de ambivalência 
de sentimentos.

Confrontando tais observações acima, 
Freud (1976 [1905])) afirma que: “O menino quer 
de fato substituir o pai junto da mãe, considerada 
como objeto sexual, e tornar-se o parceiro eleito de 
sua mãe” (p. 215), ficando claro que a criança tem 
inveja do pai (e possivelmente do falo do pai, que 
anatomicamente é maior que o dele) e já esboça 
características masculinas de competição que 
tendem a perdurar por toda vida.

À luz da teoria freudiana da sexualidade 
infantil, articulada às observações e à entrevista, é 
possível compreender que esta criança se encontra 
respectivamente na fase fálica e vivenciando o 
Complexo de Édipo, já que ela encontra-se apegada 
à mãe e rival ao pai, experimentando a supremacia 
do falo, a angústia de castração e a ambivalência 
de sentimentos.

Segundo caso (quatro anos e três meses)
Para a mãe da criança, 

Ele é bom, é! Ele fica quetinho e tem vez que ele fala 
pra mim: “mãe, tem que limpar duas vezes” [risos] 
“duas vezes”. [A criança estava perto e repetia o que 
mãe dizia: “duas vezes, duas vezes”]. Ele gosta que 
eu limpo sempre, até demais. Antes eu brigava com 
ele, mas hoje eu vejo que todo menino é terrível assim 
mesmo.

Conforme o ocorrido com a criança de 
apenas 4 anos, tendo em vista a proximidade das 
idades, observa-se a vivência de fatos semelhantes 
relacionados à manipulação dos órgãos genitais e 
ao desnudamento, à luz da teoria de Freud (1976 
[1905]), que afirma que a excitação sexual nasce 
com a reprodução de uma satisfação de processos 
orgânicos e de estimulação de zonas erógenas, e 
somente a partir daí torna a higienização um ato de 
geração de prazer.

Seguindo os relatos da mãe, dando ênfase 
à sexualidade e à manipulação da genitália “ele é 
tão danadinho que quando mexe no pi-piu, o mesmo 
levanta”. Segundo Freud (1976 [1905], p. 184):

 Quando o interesse da criança (do sexo masculino) 
se volta para os seus órgãos genitais, ela revela o fato 
manipulando-os frequentemente, e então descobre 
que os adultos não aprovam esse comportamento (p. 
184).

E ainda: 

Essa parte do corpo, facilmente excitável, inclinada a 
mudanças e tão rica em sensações, ocupa o interesse 
do menino em alto grau e constantemente estabelece 
novas tarefas ao seu instinto de pesquisa (p. 159).

Relacionando essa descoberta sexual 
aos desejos especiais pela mãe, mas que, no 
entanto, começa a deslocar de forma não definitiva 
e ambivalente para outro objeto amoroso, a mãe 
afirma que:

 [...] ele me chama de mãe mesmo, ele tem ciúme 
de mim, só que ele sempre falou “a senhora é 
minha mãezona bonita”. Mas nunca chegou a falar 
“namorada”, não. Ele fala que a menina que mora aqui 
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é namorada dele [risos]. Ele chega e falar “Oh meu 
amor” [risos]. Ele gosta mesmo dela, se ela sai e não 
dá um beijo nele, ele fica chorando. 

Fica claro que a criança começa a desistir 
da mãe e elege outro objeto amoroso, sexual, 
confirmado por Nasio (1999): “[...] a criança 
transfere esse sentimento para outra pessoa que 
neste caso quem assume é a inquilina” (p. 27).

conclusão
Este trabalho foi embasado na teoria 

freudiana da sexualidade e sua aplicação prática. 
Tal diálogo possibilitou ao grupo discente uma 
ampliação do conhecimento absorvido a respeito 
do nascimento da psicanálise, em conceitos como 
sexualidade infantil, fases psicossexuais, Complexo 
de Édipo, autoerotismo infantil, masturbação, 
relação entre crianças e pais, complexo de 
castração, entre outros.

Verificou-se que as quatro crianças 
estudadas vivenciam as fases psicossexuais 
esperadas para as suas idades, conforme 
designadas pela teoria psicanalítica para as fases 
oral e fálica, cada qual com sua particularidade na 
relação com seus órgãos/zonas de prazer e seus 
respectivos pais.

Foi verificado, durante as entrevistas, 
o quão verídica é a teoria oriunda dos estudos e 
observação de Freud, que expôs sua tese sobre 
a existência de uma sexualidade infantil em meio 
a uma sociedade com comportamento hostil à 
temática sexual em geral e especialmente nas 
crianças, de modo que o autor confronta o senso 
comum com suas descobertas a fim de prová-las.

Obtiveram-se aprendizados únicos e 
passiveis de aperfeiçoamento que, tendo em vista 
o estudado até o momento, leva a refletir sobre 
as atitudes de uma pessoa em sua vida amorosa, 
pessoal, profissional etc., que tem intrínseca relação/
dependência com suas marcas psíquicas afixadas 
no plano do inconsciente do indivíduo, adquiridas 
nos primórdios da vida e sendo descendentes 
dessas os gostos, desejos e sentimentos.

Comprovou-se ainda, a dificuldade de os 
pais conceberem e compreenderem os movimentos 
psicossexuais de seus filhos, cada uma de suas 
vivências nas fases psicossexuais, o que demanda 
do psicólogo paterno uma intervenção educativa 
em torno da temática sexual, no sentido de 
esclarecer sobre o desenvolvimento psicossexual 
de bebês e crianças, ajudando-lhes a acolher os 
gestos considerados “estranhos” de seus filhos 
como de natureza da “normalidade” e ajudá-los a 
compreender que a sexualidade é parte constitutiva 
da natureza humana.

Referências

AMARAL, A. F. O percurso do espelho é o rosto da 
mãe. cenas, 3º Ano, n. 14, p. 3-6, 2012.

BONFIM, C. Desnudando a educação sexual. 
Campinas, SP: Papirus Editora, 2010.

BREUER, J.; FREUD (1893[1895]). Estudos sobre 
a histeria. Coleção Obras Psicológicas Completas 
de Sigmund Freud, Vol. 2, Rio de Janeiro: Imago. 
2006.
EGYPTO, A. C. (org). orientação na escola: Um 
projeto apaixonante. São Paulo: Cortez, 2003.
FREUD, S. (1925[1924]). Resistências à psicanálise. 
ESB, Rio de Janeiro: Imago Ed. 1977. p. 135.

FREUD, S. (1905). Três ensaios sobre a teoria da 
sexualidade. Vol. VII. Rio de Janeiro: Imago, 1976.
 
MARTÍNEZ, V. C. V. A figura do herói: Entre a falta 
e o excesso – por uma ruptura de campo em três 
tempos; a criança e o videogame, o herói mitológico 
e o homem psicanalítico. Tese de Doutorado, 
Programa de Estudos Pós-graduados em Psicologia 
Clínica, Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, São Paulo. 2003.

NÁPOLI, L. A invenção do inconsciente – Freud 
e o nascimento da psicanálise. 2011. Disponível 

RBSH 2012, 23(2); 105 - 118



117ESTUDO SOBRE DESENVOLVIMENTO PSICOSSEXUAL INFANTIL NA PERSPECTIVA DA PSICANÁLISE EM CRIANÇAS DE CACOAL-RO

RBSH 2012, 23(2); 105 - 118

em: <http://lucasnapoli.com/2011/04/21/a-
invencao-do-inconsciente-freud-e-o-nascimento-
da-psicanalise>. Acesso em: 10 out. 2012. 

NASIO, J. D. o prazer de ler Freud. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar, 1999.

NUNES, C.; SILVA, E. A Educação sexual da 
criança: Subsídios teóricos e propostas práticas 
para uma abordagem da sexualidade para além 
da transversalidade. Campinas, SP: Autores 
Associados, 2006. 

PARENTE, A. A. M. A casa e o holding: conversas 
entre Bachelard e Winnicott. Nat. hum., São 
Paulo  v. 11, n. 1, jun. 2009 . Disponível em: 
<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S1517-24302009000100004&lng=pt&
nrm=iso>. 

OLIVEIRA, M. P. Melanie Klein e as fantasias 
inconscientes. Winnicott e-prints [online]. 2007, 
vol. 2, n. 2, p. 1-19. Disponível em: <http://pepsic.
bvsalud.org/pdf/wep/v2n2/v2n2a05.pdf > Acesso 
em: 10 out. 2012.

SCORTEGAGNA, S. A.; MIRANDA, C. A.; MORSCH, 

D. S.; CARVALHO, R. A.; BIASI, J.; CHERUBINI, F. 
o processo interativo mãe-bebê pré-termo. Psic 
[online]. 2005, vol. 6, n. 2, p. 61-70. Disponível em: 
<http://pepsic.bvsalud.org/pdf/psic/v6n2/v6n2a08.
pdf>. Acesso em 10 out. 2012.
TONIETTE, M. A. Sexualidade ou sexualidades? 
Boletim Informativo CEPCoS – Centro de Estudos e 
Pesquisas em Comportamento e Sexualidade, São 
Paulo, ano X, n. 3, p. 1, mar. 2004.



119

RBSH 2012, 23(2); 119 - 1322012 SBRASH - Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Huamana

A DISCIPLINA DE SEXUALIDADE SOB O OLHAR DAS CORRENTES EDUCATIVAS: 
ANÁLISE DE UM PLANO DE CURSO

Yeda Portela1

THE SEXUALIDADE SUBJECT UNDER THE EDUCATIONAL CHAINS VIEW:
A COURSE PLAN ANALYSIS

Resumo: Com base no aumento de diversos problemas sociais, principalmente aqueles relacionados 
à gravidez e a doenças sexualmente transmissíveis entre adolescentes, apresenta-se como proposta a 
necessidade de implantação da educação sexual nas escolas como forma de minimizar tais questões. A 
introdução da temática sobre sexualidade é um dos caminhos utilizados pelas instituições de nível superior 
para a efetiva qualificação de alguns seguimentos profissionais, principalmente aqueles que envolvam 
a formação do professor no curso de graduação em Pedagogia. Este artigo tem como objetivo analisar 
um planejamento educacional formal – um Plano de Curso. Esta análise tem como base o estudo de 
diversas correntes educativas que foram submetidas às alterações de acordo com o devir histórico-social; 
bem como a orientação do Ministério da Educação por meio dos Parâmetros Curriculares Nacionais 
(1988). Assim, ressalta-se a importância da inclusão de uma disciplina específica que envolva os temas 
sexualidade e orientação sexual nos diversos níveis da educação brasileira, mais especificamente nos 
cursos de formação de professores nível superior, como tendência atual de uma educação democrática, 
libertadora e transformadora com anuência do Estado, a fim de estimular a reflexão e a possível mudança 
de comportamento de crianças e de jovens a partir da problematização e do debate das diversas temáticas 
atuais sobre sexualidade, diversidade e cidadania, inspirado na própria realidade e experiência vivida pelos 
aprendizes.
palavras-chave: sexualidade; ensino superior; correntes educativas
Abstract: Since the increasing of many social problems mainly the ones related to pregnancies and sexual 
transmissible diseases among teenagers, it presents itself as the need of a sexual education implantation 
in schools as a way of minimize such questions.The theme introduction about sexuality has been one of 
the tools used by college institutions to achieve the effective qualification of some professional careers, 
principally those ones which involve the teacher’s graduation in Education. The current article has as its 
goal to analyze a formal education plan – a Course Plan. This analysis has as its basis the study of different 
educational tendencies that was submitted to changes according to the social-historical demand; as well 
as the Education Department with the Parâmetros Curriculares Nacionais (1988) (National Curricular 
Parameters – free author translation). So, it’s emphasized the importance of a subject specific inclusion, 
that involves the sexuality and sexual orientation issues in different levels of Brazilian education, being 
even more particularly in teachers’ graduation faculties, as a current tendency of a more democratic, open 
and transformative education with the State absence, with a purpose of stimulating a deep thinking and a 
possible behavior change among kids and teenagers starting by the problem discussion and the debate of 
different current issues about sexuality, diversity and citizenship, inspired by the own reality and experience 
tasted by learners.
Keywords: sexuality; graduation; educational tendencies
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 O problema crescente em torno de 
gravidezes e doenças sexualmente transmissíveis 
na adolescência tem alertado à sociedade brasileira 
na busca de medidas preventivas para reduzir 
esses problemas sociais.
 A educação sexual nas escolas é uma 
proposta promissora nesse sentido. É tema de 
discussão por diversos especialistas – psicólogos, 
ginecologistas, pedagogos, entre outros – e apoiado 
pelo Estado por meio de um plano educacional 
denominado Parâmetros Curriculares Nacionais, a 
partir de 1998.
 Ademais, torna-se imprescindível a 
qualificação dos profissionais da educação para 
atuar na formação educacional formal de crianças 
e adolescentes dentro do tema sexualidade.
 Observa-se uma abertura de algumas 
instituições acadêmicas brasileiras de ensino 
superior para a inclusão da temática sexualidade no 
processo de formação de professores e em outras 
profissões afins. Algumas dessas instituições já 
incluem esta temática como conteúdo em disciplinas 
de Psicologia (Introdução à Psicologia, Psicologia 
da Aprendizagem, Psicologia do Desenvolvimento 
etc); e outras instituições acadêmicas apresentam 
a sexualidade como uma estrutura mais formal, no 
modelo de disciplina na grade curricular do curso de 
Pedagogia, Medicina e Enfermagem.
 Este artigo tem como finalidade a análise 
de um planejamento educacional formal – um Plano 
de Curso. A análise tem como base as diversas 
correntes educativas que foram submetidas às 
alterações de acordo com o devir histórico-social. 
 A disciplina selecionada para a análise é 
denominada “Infância, Adolescência e Sexualidade”. 
Compôs o currículo do curso de graduação em 
Pedagogia das Faculdades São José, no município 
do Rio de Janeiro. Esse planejamento educacional 
foi selecionado por ter sido ministrado durante o 
período de 2010 a 2013 pela autora deste artigo e 
por complementar a análise para sua pesquisa de 
doutorado em Ciência da Educação da Universidad 
Nacional de Rosario, Escola de Humanidades e 

Artes (UNR/Argentina).
 Para o desenvolvimento do trabalho, 
torna-se necessária a apresentação das principais 
correntes educativas, com os diversos objetivos 
da escola, seus conteúdos de ensino, sua relação 
professor-aluno e seus principais precursores. 
Em seguida, a disciplina “Infância, Adolescência 
e Sexualidade” é apresentada para análise do 
planejamento em relação a essas tendências 
educativas. 
 A ciência pedagógica é embasada em uma 
constante discussão epistemológica na busca da 
eficiência para o desenvolvimento da sociedade. 
Essa busca nunca pode ser dissociada de seu 
contexto sócio-histórico, pois é um verdadeiro 
exercício de retroalimentação entre a teoria e 
prática educacional, uma práxis educacional que 
possa construir o processo de legitimação do saber 
pedagógico.

Para tanto, Kahan (2011) afirma que:

Sem desconhecer a multiplicidade de problemáticas 
que no debate contemporâneo referem à cientificidade 
do saber e do discurso pedagógico, é objeto da 
Pedagogia, a análise de concepções educativas que 
tenham ancoradas distintas teorias e movimentos 
pedagógicos que – em tantas construções sócio-
históricas – têm produzido dispositivos teóricos 
diversos para legitimar a produção do saber 
pedagógico (p. 1).

 As concepções pedagógicas referem-se 
às diversas tendências teóricas que pretendem 
dar conta da compreensão e da orientação da 
prática educacional ao longo da história. Entendê-
las significa contextualizá-las por meio de três 
tendências filosóficas de interpretação da educação 
que resultam em formas de agir no contexto desta 
prática pedagógica: 

	a tendência redentora, que propõe uma 
ação pedagógica otimista, do ponto de vista 
político, acreditando que a educação tem a 
função de contribuir para o ordenamento e 
o equilíbrio da sociedade. Para tanto, deve 
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contribuir para a conformação da sociedade; 
	a tendência reprodutivista, que afirma 

que o papel da educação é servir à sociedade, 
reproduzindo o seu modelo vigente com seus 
condicionantes econômicos, sociais e políticos; 
	e, por fim, a tendência transformadora, 

que assume uma postura mais crítica em 
relação aos condicionantes sociais, que recusa 
o otimismo ilusório da tendência redentora 
e ao pessimismo imobilizador da tendência 
reprodutivista. Compreende que o lugar da 
educação é dentro dos condicionantes sociais e 
políticos para agir estrategicamente para a sua 
transformação.

 
Outra classificação das atuais correntes e tendências 
na teoria da educação brasileira é apresentada 
por Saviani (1983), que aponta quatro grandes 
tendências: o humanismo radical, marcado por 
uma visão essencialista do homem; o humanismo 
moderno, com a visão do homem centrada na 
existência, na vida; a concepção analítica, 
sem definição filosófica, que pode apresentar-se 
positivista e/ou tecnicista; e a concepção dialética, 

marcada por uma visão pautada na realidade, na 
concretude e na história do homem. Cada tendência 
tem a sua época marcante a partir de 1930 com 
o movimento da Escola Nova. Entretanto, Savani 
(1983) sintetiza o problema em que vive o educador 
na atualidade:
Imbuído do ideário escolanovista (tendência 
humanista moderna), ele [o professor] é obrigado 
a trabalhar em condições tradicionais (tendência 
humanista tradicional), ao mesmo tempo que 
sofre, de um lado, a pressão da pedagogia oficial 
(tendência tecnicista) e, de outro, a pressão das 
análises socioestruturais da educação (tendência 
crítico-reprodutivista) (p. 43).
 Libânio (1985), por sua vez, apresenta 
outra classificação das concepções pedagógicas, 
com base na posição de cada uma em relação às 
finalidades sociais da escola. Assim, organiza-se em 
dois grandes grupos: o grupo da Pedagogia Liberal 
e o grupo da Pedagogia Progressista, ambos com 
as suas especificidades, conforme a distribuição a 
seguir:

pEDAGoGIA LIBERAL pEDAGoGIA pRoGRESSISTA
Pedagogia tradicional Pedagogia libertadora

Pedagogia renovada progressivista Pedagogia libertária
Pedagogia renovada não diretiva Pedagogia crítico-social dos conteúdos

Pedagogia tecnicista

 A Pedagogia Liberal  revela que a educação 
brasileira é marcada, pelo menos a partir do século 
XX, por tendências liberais ora conservadora ora 
renovada. Entretanto, o termo “liberal” associado 
a esse tipo de pedagogia não tem o sentido de 
avançado, aberto ou democrático; refere-se a uma 
manifestação própria da sociedade dividida por 
classes (sociedade de classes). Conforme Luckesi 
(1994), o termo “liberal” é embasado na doutrina 

liberal, como justificativa do sistema capitalista, a 
qual defende a liberdade e os interesses individuais 
da sociedade e, ainda, uma organização social 
fundada na propriedade privada dos meios de 
produção, também denominada “sociedade de 
classes”.
 De maneira geral, a pedagogia liberal 
sustenta a ideia de que a escola tem a função de 
preparar os indivíduos para o desempenho de seus 
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papéis sociais de acordo com suas aptidões. Para 
tanto, os indivíduos precisam aprender a se adaptar 
aos valores e às normas vigentes na sociedade de 
classes por meio do desenvolvimento da cultura 
individual. Cabe ressaltar que a ênfase no aspecto 
cultural mascara a realidade das diferenças de 
classes, que, por um lado, difunde a ideia de 
igualdade de oportunidades para todos, e por outro, 
não considera a desigualdade de oportunidades.
 
 Nobre (2004), ao refletir sobre a visão de 
Marx sobre o capitalismo, afirma que:

O mercado, em lugar de promover a igualdade 
e a liberdade que promete, perpetua e 
aprofunda desigualdades que estão na origem 
do próprio capitalismo, acirrando as diferenças 
de poder e de riqueza entre capitalistas e 
proletários (p. 28-29).

 Na tendência tradicional, a pedagogia 
se caracteriza por enfatizar a cultural em geral, 
o ensino humanístico e a crença que o aluno é 
educado para atingir, por meio de seu próprio 
esforço, sua plena realização como pessoa. 
Preocupa-se com a preparação intelectual e moral 
dos alunos para assumir sua posição na sociedade. 
Os conteúdos e os procedimentos didáticos não 
têm nenhuma relação com o cotidiano do aluno e 
muito menos com as suas realidades sociais. Os 
conteúdos são separados das experiências do 
aluno e das questões sociais cotidianas, valendo-se 
somente pelo valor intelectual. Em relação à díade 
professor-aluno, a autoridade do professor é a que 
predomina, exigindo uma atitude receptiva dos 
alunos. O professor transmite o conteúdo na forma 
de verdade absoluta a ser absorvida pelo aluno, 
que, por sua vez, deve se manter disciplinado, sem 
questionar o conhecimento.
 A pedagogia liberal com tendência 
tradicional é ainda muito atuante nas instituições 

brasileiras de ensino em todos os níveis escolares. 
De maneira geral, as perspectivas redentora e 
reprodutivista são traduzidas por esse tipo de 
pedagogia.
 Na tendência renovada da pedagogia 
liberal, a cultura é igualmente valorizada no 
desenvolvimento das aptidões individuais. 
Entretanto, acredita-se que o aluno dispõe dentro 
de si de mecanismos de adaptações progressiva 
ao meio e de uma consequente integração dessas 
formas de adaptação no comportamento. Todavia, é 
preciso considerar que a educação é um processo 
interno e não somente externo como preconiza a 
tendência tradicional. Assim, a escola renovada 
propõe um ensino que valorize a autoeducação 
– aquela que percebe o aluno como sujeito de 
conhecimento. Os conteúdos de ensino são 
estabelecidos em função das experiências que o 
sujeito vivencia frente aos desafios cognitivos e às 
situações problemáticas. Valoriza-se o processo de 
aquisição do conhecimento – aprender a aprender 
– muito mais do que o conhecimento propriamente 
dito. O professor assume um papel de auxiliar 
nesse processo de aquisição de conhecimento do 
aluno e no seu desenvolvimento livre e espontâneo, 
garantindo um clima harmonioso como modelo 
de uma vivência democrática para a vida em 
sociedade.
 A tendência renovada apresenta-se 
em duas versões: a renovada progressivista, 
assim denominada por se basear na educação 
progressiva, termo usado pelo educador brasileiro 
Anísio Teixeira (1900-1971) para indicar a função 
da educação em uma civilização em mudança, 
decorrente do desenvolvimento científico. Essa 
tendência é inspirada nos estudos do filósofo e 
educador norte-americano John Dewey (1859-
1952). No Brasil, também denominada pragmatista, 
a tendência renovada progressivista foi difundida 
pelos pioneiros da Escola Nova.
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As novas responsabilidades da escola eram, portanto, 
educar em vez de instruir; formar homens livres em 
vez de homens dóceis; preparar para o futuro incerto 
em vez de transmitir um passado claro; e ensinar a 
viver com mais inteligência, mais tolerância, mais 
felicidade. Para isso, seria preciso reformar a escola, 
começando por dar a ela uma nova visão da psicologia 
infantil (NOVA ESCOLA, 2008, p. 95)

 A tendência renovada não diretiva 
caracteriza-se por ser orientada para os objetivos 
de autorrealização do aluno e para as suas 
relações interpessoais como primordiais no 
processo de aprendizagem. A pedagogia não 
diretiva propõe uma educação centrada no aluno, 
visando formar sua personalidade por meio de 
vivências significativas. O professor tem o papel de 
garantir um clima de autenticidade, não intervindo 
no processo de aprendizagem do aluno, por ser 
ameaçador e inibidor de sua aprendizagem. O 
inspirador dessa corrente pedagógica é o psicólogo 
norte-americano Rogers (1985), que influenciou 
muitos orientadores e psicólogos escolares que se 
dedicaram ao aconselhamento.

A aprendizagem pode ser facilitada, se o professor 
for congruente. Isso implica que o professor seja 
a pessoa que é e que tenha consciência plena das 
atitudes que assume. A congruência significa que 
ele se sente receptivo perante os seus sentimentos 
reais. Torna-se então uma pessoa real nas relações 
com seus alunos... O professor é uma pessoa, não 
a encarnação abstrata de uma exigência curricular 
ou um canal estéril através do qual o saber passa de 
geração e geração (p. 258).

  A tendência liberal tecnicista subordina 
a educação à sociedade. A educação passa a ter 
a função de preparar “recursos humanos” (mão de 
obra para a indústria), modelando o comportamento 
humano, por meio de técnicas específicas. A 
sociedade industrial e tecnológica estabelece as 

metas econômicas, sociais e políticas, e a educação, 
por sua vez, tem o papel de ajustar os alunos a 
essas metas, transformando-os em indivíduos 
competentes para o mercado de trabalho. Em 
relação à pedagogia tecnicista, Kuenzer e Machado 
(1988) afirmam que: 

É encarada como um instrumento capaz de promover, 
sem contradição, o desenvolvimento econômico 
pela qualificação da mão de obra, pela redistribuição 
da renda, pela maximização da produção e, ao 
mesmo tempo, pelo desenvolvimento da consciência 
política indispensável para a manutenção do Estado 
autoritário. (p. 34).

 Quanto aos conteúdos de ensino, estes 
resultam da ciência objetiva, e é matéria de 
ensino apenas o que é redutível ao conhecimento 
observável e mensurável. O material a ser utilizado 
advém dos manuais sistematizados, dos livros 
didáticos, dos módulos de ensino e dos dispositivos 
audiovisuais, atualmente fortalecidos pela internet. 
Por isso, o papel do professor torna-se reduzido 
a um transmissor de conhecimento, aquele 
que irá cobrar os resultados da aprendizagem, 
estabelecendo, assim, uma relação exclusivamente 
técnica com o aluno.
 Por possuir um método de ensino 
instrucional, há necessariamente a presença 
de objetivos instrucionais operacionalizados em 
comportamentos observáveis e mensuráveis, 
distribuídos dentro da seguinte lógica: apresentação 
dos objetivos e conteúdos, determinação 
dos procedimentos instrucionais e, por fim, a 
avaliação dos objetivos. Daí a utilização de 
métodos comportamentais de condicionamento 
do comportamento humano, acreditando-se que a 
aprendizagem é uma questão de modificação do 
desempenho.
 Segundo Luckesi (1994), a pedagogia 
tecnicista tem grande influência no sistema 
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educacional brasileiro. Foi introduzida efetivamente 
no final dos anos 1960 com o objetivo de adequar 
o sistema educacional à orientação político-
econômica do regime militar brasileiro. Isso 
significou introduzir a escola nos modelos de 
racionalização do sistema capitalista.

É quando a orientação escolanovista cede lugar à 
tendência tecnicista, pelo menos no nível de política 
oficial; os marcos de implantação do modelo tecnicista 
são as leis 5.540/68 e 5.692/71, que reorganizaram 
o ensino superior e os ensinos fundamental e médio. 
(p. 63).

 A pedagogia tecnicista é largamente 
aplicada no sistema educacional brasileiro. Muitos 
críticos da educação afirmam que esse estilo 
pedagógico tem uma tendência reprodutivista, por 
servir à sociedade, reproduzindo o seu modelo 
vigente com seus condicionantes econômicos, 
sociais e políticos.
 A pedagogia progressista parte de uma 
análise crítica das realidades sociais por meio do 
questionamento das finalidades sociopolíticas da 
educação. Por assumir uma postura questionadora 
e adversa ao sistema vigente, a pedagogia 
progressista não consegue se institucionalizar 
numa sociedade capitalista, daí a sua importância 
como instrumento de luta por parte de diversos 
profissionais da educação ao lado de outras práticas 
sociais.
 A pedagogia progressista tem se 
manifestado por meio de três grandes tendências: 
a pedagogia libertadora, a pedagogia libertária 
e a pedagogia crítico-social dos conteúdos 
educacionais.
 A pedagogia progressista libertadora 
caracteriza-se pelo constante questionamento da 
realidade das relações do homem com a natureza e 
com os outros homens, visando uma transformação, 
e é, por isso, que é denominada “educação crítica”. 

Ela tem como seu principal representante e 
idealizador o mais célebre educador brasileiro Paulo 
Freire (1921-1997). Para Freire, o objetivo maior 
da educação é conscientizar o aluno. Assim, em 
relação às classes desfavorecidas da sociedade, 
a educação o levaria a entender sua situação de 
opressão, que poderia tender a agir em favor de 
sua própria libertação.
 De modo geral, a educação é uma atividade 
em que os agentes educacionais – professores, 
alunos e gestores –, mediatizados pela realidade 
que apreendem do seu cotidiano, por meio da qual 
extraem o conteúdo da aprendizagem, atingem um 
nível de consciência dessa realidade, com o objetivo 
de atuar no processo de transformação social.
 O método de ensino tem como base a 
relação de autêntico diálogo entre educadores e 
educandos, no qual os conteúdos são extraídos 
da problematização da vida prática destes. Cabe 
ao professor a função de acompanhar a dinâmica 
discursiva dos educandos, intervindo o mínimo 
indispensável e, quando necessário, fornecendo 
informações mais sistematizadas.
 Ao comparar os estilos de pedagogia 
apresentados, Luckesi (1994) afirma que tanto a 
educação tradicional, denominada por Freire de 
“bancária” – que visa depositar informações sobre 
o aluno –, quanto a educação renovada – que 
pretenderia uma libertação psicológica individual 
– são, para ele, domesticadoras, “pois em nada 
contribuem para desvelar a realidade social de 
opressão.” (p. 64).
 A pedagogia libertadora influenciou 
diversos movimentos populares e sindicatos 
brasileiros, sendo ainda fonte de inspiração de 
muitos educadores que tentam colocar em prática 
essa metodologia em todos os níveis de ensino.
 Por sua vez, a tendência progressista 
libertária tem alguns pontos em comum com a 
tendência libertadora. São eles: o antiautoritarismo, 
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a valorização da experiência vivida e a ideia 
da autogestão na vivência pedagógica como 
experiência para outras práticas sociais. 
 Entretanto, a tendência pedagógica 
progressista libertária caracteriza-se por acreditar 
que é por meio das mudanças institucionais e 
com base nos níveis mais elementares que há a 
esperança na mudança do sistema social vigente. 
Cabe à escola, portanto, o papel de desenvolver 
atividades em que a participação grupal é 
priorizada, por meio de assembleias, conselhos, 
eleições, reuniões e associações, fazendo que 
essa experiência vivida pelo aluno possa aplicar 
em outras instâncias institucionais. Em síntese, a 
intenção é desenvolver nos alunos a capacidade de 
convivência grupal e autogestão.
 A ideia da autogestão, característica da 
tendência libertária, refere-se ao conteúdo e método 
de ensino; resume tanto o objetivo pedagógico 
quanto político. De acordo com Lobrot (1972), 

a pedagogia libertária, na sua modalidade mais 
conhecida entre nós, a “pedagogia institucional”, 
pretende ser uma forma de resistência contra a 
burocracia como instrumento da ação dominadora do 
Estado, que tudo controla (professores, programas, 
provas etc), retirando a autonomia (p. 23).

 Quanto aos conteúdos de ensino, as 
matérias são colocadas à disposição do aluno, 
sendo resultado das necessidades e interesses 
destes. Os conteúdos são classificados como 
instrumentos, pois o conhecimento verdadeiro 
advém das experiências vividas pelo grupo, 
principalmente aquelas que promovem mecanismos 
de participação crítica. Nesse sentido, o papel 
do professor é o de orientador e catalisador das 
ideias apresentadas pelo grupo e tem uma vivência 
participativa no processo de reflexão em comum.
 Ressalta-se que essa modalidade 
pedagógica, devido à forma como é apresentada, 

tende a favorecer o desenvolvimento de pessoas 
mais livres, mais conscientes e responsáveis 
socialmente.
 A tendência progressista crítico-social 
dos conteúdos propõe uma superação das 
pedagogias tradicional e renovada, promovendo 
uma ação pedagógica inserida na prática social 
concreta. A escola é vista como uma mediadora 
entre o indivíduo e a sociedade, exercendo nessa 
relação uma articulação entre o conhecimento 
transmitido e a assimilação ativa por parte do 
aluno concreto, ou seja, inserido em um contexto 
de relações sociais. O resultado dessa articulação 
é um saber criticamente elaborado, possibilitando 
a ação no processo de mudança social. Assim, a 
atuação da escola consiste na preparação do aluno 
para o mundo, fornecendo-lhe “um instrumental, por 
meio da aquisição de conteúdos e da socialização, 
para uma participação organizada e ativa na 
democratização da sociedade” (LUCKESI, 1994, p. 
73).
 Por serem apresentados de forma objetiva, 
os conteúdos são constantemente estimulados a 
avaliação crítica de modo que os alunos possam 
ultrapassar a experiência, os estereótipos e as 
pressões propagadas da ideologia dominante, 
internalizadas no discurso desses conteúdos. 
Assim, os métodos empregados partem de 
uma relação direta com a experiência do aluno, 
confrontada com o saber “trazido de fora”. 
 O professor, por sua vez, tem o papel 
de mediador dessa relação, de orientador e de 
abertura às perspectivas com base nos conteúdos 
apresentados. Entretanto, diferente das outras 
perspectivas, terá um papel mais ativo ao despertar 
nos alunos a busca de suas necessidades, de 
acelerar e de disciplinar os métodos de estudo, de 
exigir o esforço do aluno e de propor conteúdos 
e modelos compatíveis com suas experiências 
vividas, com o objetivo maior na mobilização deste 
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para uma maior participação ativa social.
 Ademais, a pedagogia crítico-social 
promove modelos de ensino voltados para a 
articulação entre o político e o pedagógico, no 
sentido de colocar a educação de fato a serviço 
da transformação das relações de produção, por 
meio de uma proposta transformadora. O trabalho 
desenvolvido em prol do desenvolvimento de 
uma consciência crítica tende a caminhar em 
direção ao respeito às diversidades socioculturais, 
atendendo aos interesses das camadas populares 
e concorrendo para a legítima democratização da 
sociedade. 
 Após a apresentação das principais 
correntes educativas, é apresentado um Plano de 
curso, referente à disciplina “Infância, Adolescência 
e Sexualidade”, ministrada no curso de graduação 
em Pedagogia das Faculdades São José.

 o plano de curso
 Com a carga horária de 40 horas, a disciplina 
“Infância, Adolescência e Sexualidade” tem como 
objetivo principal instruir professores a desenvolver 
conhecimento sobre educação sexual no âmbito 
escolar. Como objetivos específicos, encontram-
se: conhecer o desenvolvimento da sexualidade 
humana; analisar a importância da orientação 
sexual na escola e do preparo do professor para 
lidar com as diversas manifestações sóciossexuais; 
conhecer as diversas manifestações da sexualidade 
na escola; compreender a orientação sexual 
como tema transversal e em relação à postura do 
professor; e desenvolver projetos pedagógicos 
sobre orientação sexual. 
 Essa disciplina pretende preparar o 
profissional das diversas áreas educacionais 
a obter o conhecimento sobre sexualidade, a 
trabalhá-la como tema transversal, conforme 
preconiza os Parâmetros Curriculares Nacionais, 
do Ministério da Educação e da Cultura (MEC), e 

desenvolver projetos sistemáticos de orientação 
sexual nas escolas, visando à formação de cidadãos 
responsáveis, críticos e dialógicos.
 O programa do curso apresenta quatro 
unidades programáticas: a unidade 1, intitulada 
orientação sexual na escola, contém os 
subtemas: conceituação de orientação sexual, seus 
objetivos e suas diversas dimensões biológica, 
psíquica e sociocultural; a unidade 2 contempla 
os Aspectos históricos da orientação sexual 
no Brasil, envolvendo a história da sexualidade 
no Brasil, as noções básicas sobre Direitos 
Humanos, e os tabus, preconceitos e crenças sobre 
sexualidade; a unidade 3, por sua vez, ressalta a 
orientação sexual como tema transversal, neste 
sentido, apresenta os Parâmetros Curriculares 
Nacionais, as formas de trabalho com a orientação 
sexual, entre elas, como tema transversal e como 
projetos escolares. Por fim, na unidade 4 dedica-se 
à discussão das Manifestações da sexualidade 
na escola e, para tanto, apresentam-se as formas 
mais frequentes de manifestação da sexualidade na 
escola e as posturas e intervenções do educador.
 Analisando o referido Plano de curso 
sob a ótica das correntes educativas, a disciplina 
“Infância, adolescência e sexualidade” apresenta-
se sob o modelo tecnicista educacional, fruto da 
pedagogia liberal. Ele segue o molde institucional de 
apresentação de disciplina no qual há a exigência 
do desenvolvimento de um plano de ensino – 
ferramenta da prática educacional que possibilita 
que o docente possa se orientar e refletir sobre sua 
prática antes da ação (SENASP, 2011). O Plano de 
curso faz parte do Plano de ensino, juntamente com 
o Plano de unidade e o Plano de aula.
 Segundo o Ministério da Educação, por 
meio do educador Souza (2005), o planejamento 
educacional é um ato de intervenção técnica e 
política que se efetiva em três níveis distintos e 
inter-relacionados: o planejamento no âmbito dos 
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sistemas e redes de ensino; o planejamento no 
âmbito da unidade escolar; e o planejamento no 
âmbito do Ensino. Esse planejamento é seguido 
pelas instituições de ensino no Brasil.
 O planejamento referenciado, no âmbito 
institucional, fundamentado na perspectiva 
tecnicista, e é organizado com base em um 
método de ensino com técnicas e procedimentos 
necessários ao controle das condições 
ambientais que assegurem a transmissão e a 
recepção de informações por parte dos alunos. 
Esses procedimentos baseiam-se em objetivos 
instrucionais, e o professor é o único responsável 
pela direção do ensino. Daí a importância da 
tecnologia educacional para essa modalidade 
de ensino, pois implica na “aplicação sistemática 
de princípios científicos comportamentais e 
tecnológicos a problemas educacionais, em função 
de resultados efetivos, utilizando uma metodologia 
e abordagem sistêmica abrangente” (AURICCHIO, 
1978, p. 25).
 Como o objetivo maior deste curso é 
conduzir os alunos, futuros profissionais de 
Pedagogia, a ser capazes de “analisar a importância 
e a aplicação da orientação sexual na escola”, 
percebe-se que há a intenção, com base em um 
planejamento escolar estruturado, de desenvolver 
nos alunos a aquisição de habilidades, atitudes e 
conhecimentos científicos úteis e necessários para 
que eles, no futuro, “se integrem na máquina do 
sistema social global”. Isso significa que a tendência 
educacional tecnicista serve ao sistema capitalista, 
pois o papel da escola é atuar no aperfeiçoamento 
da ordem vigente, articulando-se diretamente ao 
sistema produtivo. Seu interesse, então, é “produzir 
indivíduos competentes para o mercado de trabalho, 
transmitindo, eficientemente, informações precisas, 
objetivas e rápidas” (LUCKESI, 1994). Em síntese, 
há a intenção de que esses futuros professores 
possam levar o conhecimento sobre sexualidade 

dentro de uma perspectiva científica para seus 
alunos, orientando-os acerca de suas condutas e 
seus comportamentos sociais.
 O modelo estrutural apresentado segue 
a tendência tecnicista, em que a organização do 
trabalho didático implica em:   

a) definir objetivos - em função dos três níveis de 
aprendizagem: aquisição, reelaboração e produção 
de conhecimentos (LOPES, 1992);

b) prever conteúdos  - eles atuam como instrumento 
de compreensão crítica da realidade e como elo 
propiciador da autonomia;

c) selecionar procedimentos metodológicos  - 
considerando os diferentes níveis de aprendizagem e 
a natureza da área do conhecimento;

d) estabelecer critérios e procedimentos de 
avaliação  - considerando a finalidade de intervenção 
e retomada no processo de ensino e aprendizagem, 
sempre que necessário. (SOUZA, 2005, p. 5).

 O Plano de Curso apresentado sobre a 
disciplina “Infância, adolescência e sexualidade” 
segue rigorosamente os critérios estabelecidos pelo 
Ministério da Educação e da instituição de ensino 
superior na qual este planejamento está submetido, 
por apresentar uma ementa com os seus principais 
tópicos de estudo previamente estruturados e 
objetivos geral e específicos com aderência aos 
conteúdos programáticos. 
 Os objetivos em um planejamento de 
ensino descrevem o conjunto de conhecimentos, 
habilidades e atitudes que será mobilizado pelos 
alunos no processo de aprendizagem. Assim, neste 
plano específico, o objetivo geral do curso é fazer 
que os alunos possam, no final do dele, analisar a 
importância e a aplicação da educação sexual no 
âmbito escolar. 



 Conforme a classificação da taxionomia de 
Bloom (1976), o nível de análise de uma temática é 
considerado o quarto nível do domínio cognitivo que 
vai do mais simples (conhecimento), em seguida, 
o nível da compreensão, da aplicação, da análise, 
da síntese, ao mais complexo, o nível de avaliação. 
Cada um desses níveis utiliza-se das capacidades 
adquiridas nos níveis anteriores. O nível que se 
apresenta no atual estudo é o da análise que busca 
identificar as partes e suas interações.  
 Ressalta-se ainda que o objetivo geral 
é baseado no campo cognitivo, ligado ao saber, 
abrangendo a aprendizagem intelectual, diferente 
das duas outras áreas de classificação de objetivos 
de processo educacionais: a área afetiva, ligada 
a sentimentos e posturas; e a área psicomotora, 
ligada a ações físicas.
 Anderson e Krathwohl (2001) publicaram 
uma revisão da taxionomia de Bloom (1976) na qual 
o nível da análise passa a ser visto como crítico e 
de verificação do conhecimento.
 Igualmente o nível de análise encontra-se 
no campo cognitivo, porém atualmente tem uma 
visão amplificada para a crítica do conhecimento. 
Isso significa que o plano de estudo apresentado, 
apesar de seguir o rigor tecnicista, apresenta 
uma faceta a mais do que a pura aquisição de 
conhecimento como preconiza a perspectiva 
tecnicista: a análise crítica do conhecimento de 
sexualidade na sua modalidade orientação sexual, 
o que sugere que os alunos tenham condições 
refletir, criticar e verificar a aplicação da educação 
sexual na escola.
 Por outro lado, percebe-se, nesse 
planejamento, uma preocupação com a 
dinamicidade da seleção de conhecimento e de sua 
articulação com a realidade histórica. De acordo 
com Lopes (1992), o planejamento de ensino deve 
estar pautado nos seguintes pressupostos:

Produzir conhecimentos tem o significado de 

processo, de reflexão permanente sobre os conteúdos 
aprendidos buscando analisá-los sob diferentes 
pontos de vista; significa desenvolver a atitude de 
curiosidade científica, de investigação da realidade, 
não aceitando como conhecimentos perfeitos e 
acabados os conteúdos transmitidos pela escola (p. 
22).

 Desse modo, a seleção do conhecimento a 
ser trabalhado deve ter relação com a cultura, pois 
“deve estar intimamente relacionada à experiência 
de vida dos alunos, não como mera aplicabilidade 
dos conteúdos ao cotidiano, mas como possibilidade 
de conduzir a uma apropriação significativa desses 
conteúdos.” (SOUZA, 2005, p. 5).
 Ademais, a própria temática da disciplina 
“sexualidade” é considerada atual por se tratar de 
uma preocupação real do mundo contemporâneo. 
O tema sexualidade, na forma de educação sexual 
nas escolas – orientação sexual –, contribui para 
a formação infantojuvenil ao fazer que os alunos 
adquiram conhecimentos necessários para crescer 
como cidadãos plenamente reconhecidos e 
conscientes de seu papel na sociedade.
 Para que isso seja alcançado, os 
Parâmetros Curriculares Nacionais, no caderno 
“Pluralidade Cultural e Orientação sexual” (PCN/
MEC, 1998), apontam o caminho:

Isto só será alcançado se oferecermos à criança 
brasileira pleno acesso aos recursos culturais 
relevantes para a conquista de sua cidadania. 
Tais recursos incluem tanto os domínios do saber 
tradicionalmente presentes no trabalho escolar 
quanto as preocupações contemporâneas com o meio 
ambiente, com a saúde, com a sexualidade e com as 
questões éticas relativas à igualdade de direitos, à 
dignidade do ser humano e à solidariedade (p. 4).

 Torna-se, então, um dos principais objetivos 
deste documento

RBSH 2012, 23(2); 119 - 132



129A DISCIPLINA DE SEXUALIDADE SOB O OLHAR DAS CORRENTES EDUCATIVAS: ANÁLISE DE UM PLANO DE CURSO

RBSH 2012, 23(2); 119 - 132

Conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio 
sociocultural brasileiro, bem como aspectos 
socioculturais de outros povos e nações, posicionando-
se contra qualquer discriminação baseada em 
diferenças culturais, de classe social, de crenças, de 
sexo, de etnia ou outras características individuais e 
sociais (PCN/MEC, 1998, p. 3).

  O trabalho com temas que 
promovam o respeito pela diversidade e pela 
pluralidade cultural é um dos caminhos para o 
processo de legitimação da democracia brasileira. 
Atualmente há o interesse na busca de estratégias 
para que haja o reconhecimento da responsabilidade 
conjunta do Estado e das diversas organizações 
sociais neste sentido. 

Nesta perspectiva, é fundamental a sinergia entre 
Estado e sociedade civil no caminho da desejada 
transformação da realidade de exclusão social, com 
base no reconhecimento do diferente e da diversidade 
como riquezas a serem exploradas, e não como 
“exótico” a ser observado, negado ou marginalizado 
(SECAD/MEC, 2007, p. 9).

 A escola, como uma instituição social, tem 
o papel fundamental de conscientizar o indivíduo 
para o exercício da cidadania e da qualificação 
profissional. Para tanto, a escola deve “ensinar a 
pensar, a dominar a linguagem, ensinar a pensar 
criticamente” (GADOTTI, 2008, p. 273). Ela deve 
também buscar meios para desenvolver o processo 
de conscientização da pluralidade cultural em seus 
alunos. A orientação sexual nas escolas torna-se 
um desses caminhos a ser trabalhados de forma 
a estimular a reflexão das crianças e jovens com 
base na problematização e no debate das diversas 
temáticas atuais sobre sexualidade, diversidade 
e cidadania, inspirado nas próprias realidade e 
experiência vividas pelos alunos. Engloba, ainda, 
“as relações de gênero, o respeito a si mesmo 
e ao outro e à diversidade de crenças, valores e 

expressões culturais existentes numa sociedade 
democrática e pluralista.” (PCN/MEC, 1998, p. 287).
 Por fim, Gadotti (2004, p. 47) afirma 
que o principal critério para aferir o grau de 
democratização no interior das escolas é aquele 
que deve ser buscado na prática social.
 Nesse sentido, a possibilidade de 
desenvolver um senso crítico nos alunos pode 
ser promovida no decurso da metodologia de 
ensino aplicada ao Plano de Curso apresentado 
e analisado por meio de: aulas expositivas e 
práticas com ênfase em estudo de casos; aulas 
participativas, propiciando discussões, debates 
e o desenvolvimento de uma consciência crítica; 
e atividadespráticas supervisionadas (caderno 
de exercícios, trabalhos individuais e em 
grupo, pesquisas e estudos) em ambientes de 
aprendizagem colaborativos, tais como biblioteca, 
laboratórios, visitas de campo, desenvolvimento 
de programas e projetos institucionais. Enfim, 
um trabalho que promova a práxis pedagógica 
– um trabalho em que o professor/educador 
promova condições, por meio de um currículo 
assentado no mundo prático dos sujeitos e de suas 
pretensões submetidas ao processo intersubjetivo 
de entendimento, promovido entre os alunos/
educandos para torná-los capazes de dialogar afim 
de promover a ação.
 Acredita-se que com esta metodologia 
de ensino e a visão progressista desenvolvida 
pela autora desse artigo, o referido planejamento 
ultrapasse o caráter instrumental meramente 
técnico e adquira uma condição mais voltada 
para a ação-crítica ao priorizar a dialogicidade 
entre professor/conhecimento e aluno/realidade 
para o desenvolvimento de verdadeiros cidadãos 
conscientes e críticos de sua realidade social.
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IDEOLOGIAS E SABERES: UMA REFLEXÃO CRÍTICA SOBRE A SAÚDE E O 
UNIVERSO FEMININO

 Iracema Teixeira1

IDEOLOGIES AND KNOWLEDGE: A CRITICAL REFLECTION ABOUT HEALTH AND THE
FEMININE UNIVERSE

Resumo: Este trabalho apresenta uma reflexão a respeito das relações de gênero e a práxis médica. Para 
tal, tece considerações, com base em dados históricos, sobre a situação do sistema de saúde no Brasil 
e uma análise da ideologia que subjaz as condutas preconizadas no atendimento à mulher portadora de 
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 Ao adotar um olhar crítico, verifica-se que 
as informações e teorias sobre o universo feminino 
são veiculadas e construídas pelos homens. Logo, 
o saber oficial é um saber sob o ponto de vista 
masculino.
 Durante séculos as mulheres tiveram 
restrito o direito a existir enquanto ser social 
independente. Foram negados a elas o prazer, a 
participação política e social, entre outras coisas. 
Suas necessidades eram determinadas pelo ponto 
de vista masculino, em que o homem, em sua 
condição de ser superior, era o responsável pela 
elaboração das leis, atitudes e representações 
acerca do universo feminino.
 Todo um legado judaico-cristão corroborou 
com o pensamento aristotélico, calcado em uma 
ideologia excludente e hierarquizante, em que a 
mulher era vista como menos capaz que o homem 
e sem atributos, cabendo-lhe simplesmente servi-lo. 
Nas palavras de Gimenes (1997): “A humanidade é 
entendida como masculina, e a mulher é definida 
não em si, mas em relação ao homem.” (p. 24).
 Tal aspecto ideológico perpassa todo o 
âmbito macrossocial, inclusive, e principalmente, 
pelo saber médico, que muitas vezes concedeu 
status de ciência aos paradigmas norteadores da 
condição feminina.
 Observamos essa perspectiva nas “teorias 
científicas” que preconizavam a inferioridade da 
mulher em virtude do tamanho de seu cérebro 
ou por ter um tórax mais estreito, sugerindo uma 
incapacidade de pensar e/ou desempenhar 
atividades físicas. Assim, com base em um discurso 
oficial/científico/médico, lhes são expropriados 
seu corpo e seu existir pessoal, justificando todas 
as práticas higienistas a que foram (e ainda são) 
submetidas. Práticas do tipo da extirpação do 
clitóris, a sutura do introito vaginal, o uso de camisas 
de força, cuja finalidade era/é  conter os impulsos 
sexuais em prol da sanidade feminina.
 O discurso e a prática da medicina estão 
impregnados pelo condicionamento histórico-
cultural-religioso. Conscientizar-se disso permite 

discernir o caráter ideológico presente nas 
concepções acerca do feminino, visto que a 
mulher, desde a biologia aristotélica, passando 
por Hipócrates e Galeno, é concebida como um 
ser inferior ao homem e imperfeita. Como se pode 
verificar na afirmativa de Galeno: “Do mesmo modo 
que entre todos os animais o homem é o mais 
perfeito, igualmente na espécie humana o homem 
é mais perfeito do que a mulher.” (apud TUBERT, 
1996, p. 54).
 Torna-se particularmente interessante 
considerar que nem todas as épocas outorgaram ao 
corpo da mulher a mesma importância ou o mesmo 
significado. Foi na Idade Média que os médicos 
reservaram-se o direito de estabelecer o que é 
uma mulher e como deve ser tratada, conforme 
enunciam Yvonne Knibiehler e Catherine Fouquet 
(apud TUBERT, 1996).
 Interessante mencionar que, ao longo 
das últimas décadas do século XVIII, período 
em que se apregoavam os ideais da Revolução 
Francesa – igualdade, liberdade e fraternidade –, 
várias obras médicas marcam as diferenças entre 
homens e mulheres, de maneira a apresentar uma 
superioridade masculina e transmitir a ideia de uma 
natureza passiva feminina, além da predestinação 
à maternidade. Até o século XIX inúmeros tratados 
foram publicados sobre os aspectos relacionados 
às doenças femininas, conforme situa Rohden 
(2001):

[...] uma fragilidade moral sujeita aos desgovernos 
sexuais, à dissimulação, à mentira, ao capricho, e 
dotada de aptidões intelectuais medíocres. [...] Na 
medida em que são mulheres, são também doentes e 
são doentes porque são mulheres (p. 16).

 Fávero (1997) apresenta uma análise 
ideológica das práticas médicas ao ressaltar que, 
para maior compreensão do conceito de câncer 
e suas terapêuticas, deve-se refletir sobre os 
estereótipos subjacentes ao gênero feminino. Da 
mesma forma, afirma Daston (apud FÁVERO, 
1997): 
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Tanto na história da ciência, como na história do 
estudo de gênero, a naturalização é uma ideologia, 
traduzida pela tentativa de justificar as convenções 
culturais – entre elas a subordinação da mulher ao 
homem – por meio dos ditames da natureza e, como 
tal, imutáveis e inevitáveis (p. 28). 

 O diagnóstico de uma neoplasia mamária e 
seu tratamento podem estar sendo acolhidos numa 
perspectiva hierarquizante, que coloca a mulher, 
mais uma vez, em uma condição de inferioridade, 
posto estar sob o risco de perder sua identidade 
feminina (GIMENES, 1986, apud FÁVERO, 1997). 
 Cohn (1993) menciona os estudos 
realizados por Martin (1987) a respeito da maneira 
que os processos corporais das mulheres foram 
descritos pela literatura médica científica, através 
dos séculos. Como ela destaca, a linguagem e 
as metáforas usadas nos textos são fortemente 
impregnadas de uma ideologia desqualificante.
 Cabe lembrar que até bem pouco tempo 
a maioria da população médica era composta por 
homens. Somente a partir do ano de 2006 que o 
maior número passou a ser de mulheres, segundo 
dados do Conselho Federal de Medicina. 
 Tais conjecturas encontram eco nas 
palavras de Faerstein, Aquino e Ribeiro (1989), que 
chamam a atenção para a possível contaminação 
das pesquisas científicas por conteúdos ideológicos 
presentes em nossa estrutura cultural, podendo 
distorcer as investigações e as análises, bem como 
traçar uma etiologia pouco confiável, e compromete, 
assim, a intervenção médica.
 O corpo da mulher é um corpo considerado 
subalterno, o que retrata a inexistência de 
um protagonismo social que fundamenta e é 
fundamentado pelo saber médico refletindo, 
portanto, uma práxis vilipendiadora. 
 Constata-se que a década de 1970 foi 
marcada pela intensa ebulição de novas ideias e 
ideais. No que diz respeito aos estudos sobre os 
papéis de gêneros, Fávero (1997) mostra que 
nessa época foram bem marcantes destacando 
e redimensionando as formulações teórico-

conceituais e as implicações sociopolíticas.
 Paralela à revolução dos conceitos 
socioculturais de gênero, movida pelos movimentos 
feministas (ou movimentos das mulheres), a 
práxis médica toma novos rumos, notadamente no 
campo das cirurgias, como procedimento clínico no 
tratamento do câncer de mama.
 As técnicas de extirpação tumoral e de 
reconstrução mamária tomaram um vulto expressivo 
nessa época e aprimoraram-se gradativamente. 
 Coincidências (ou não) à parte, o clamor 
das mulheres por um status existencial motivou a 
organização de grupos, cujo objeto de ação era 
basicamente questionar o poder e o saber médico, 
favorecendo a “emergência de um discurso das 
próprias mulheres sobre suas experiências corporais 
(ou de saúde)” (XAVIER; ÁVILA; CORREA, 1989, p. 
204). 
 A tônica original do movimento feminista 
foi a própria mulher enquanto sujeito da ação. Ter 
condições humanas e dignas de trabalho, participar 
politicamente da (re) construção social e ter saúde 
eram, e continuam sendo, algumas premissas 
desse movimento.
 Guedes (1995) nos situa três momentos 
importantes na história do movimento de mulheres 
no Brasil:

1. A instauração da Década da Mulher pela 
Organização das Nações Unidas, de 1975 
a 1985, ratifica a importância das mulheres 
no âmbito político-social, tendo como slogan 
“Mulher: Participação e representação 
política”.

2. Entre 1985 e 1988 teve como slogan “O 
cotidiano é político”. Não bastava a mulher 
existir socialmente, era necessário entender 
a identidade feminina, desvendando as 
relações do cotidiano, na busca de um status 
científico para os estudos sobre a mulher.

3. De 1989 até o momento atual, no qual 
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se busca refletir/discutir as relações entre o 
feminino e o masculino, uma vez que um não 
existe sem o outro. Instaurar o dialogismo 
implica sair do gueto e se abrir ao mundo. 

 Tais marcos possibilitaram problematizar os 
saberes, seja do Direito, da Biologia, da Gramática 
e também da Medicina. Como situa Guedes (1995), 
“No seio dos movimentos está a necessidade de 
refletir sobre a nossa história, que faz parte da 
História [...]” (p. 11). 
 Questiona-se o saber e o poder médico 
“para além da subordinação social, econômica e 
política da mulher, para que o seu corpo, enquanto 
referência fundamental de identidades, não seja 
mais usurpado por esse saber” (XAVIER; ÁVILA; 
CORREA, 1989, p. 206). 
 O corpo da mulher é seu lugar de 
identificação e autorreferência. Portanto, a 
necessidade de resgatar a mulher como ser integral 
colocou o feminismo em confronto com o poder 
médico e o sistema de saúde.
 Mesmo reconhecendo que a preocupação 
acerca da condição da mulher remonta ao século 
XVIII (SANT’ANNA, 1997), percebe-se o quão 
recente é o surgimento de ações diretas na promoção 
da saúde. Somente a partir da reflexão das próprias 
mulheres sobre suas vivências e anseios, numa 
conjuntura de cerceamento, foi possível formular 
um novo pensar sobre as questões referentes à 
saúde feminina.
 A criação do Programa de Assistência 
Integral à Mulher, em 1982, teve como objetivo 
central o planejamento familiar, deixando de lado 
a proposta básica de reconhecer a mulher como 
sujeito integral, segundo a visão de Xavier, Ávila e 
Correa (1989).
 Faerstein, Aquino e Ribeiro (1989) apontam 
para o aumento de Programas de Saúde dirigidos às 
mulheres, como resultado do amadurecimento das 
propostas e reivindicações presentes nos discursos 
dos movimentos feministas. Os autores também 
ressaltam que o câncer de mama se alicerça em 

um solo movediço, visto inter-relacionar-se com 
questões carregadas de preconceitos, como 
a sexualidade e o corpo feminino. Observa-se 
historicamente que, nas décadas 1970 e 1980, 
apregoava-se a histerectomia (ontervenção 
cirúrgica que consiste na retirada do útero) e a 
ooferectomia (remoção cirúrgica de um ovário 
ou de ambos) como medidas profiláticas. Nessa 
perspectiva, Tubert (1996) afirma que grande parte 
das histerectomias realizadas é desnecessária e 
que, provavelmente, acontece o mesmo com uma 
considerável proporção de mastectomias realizadas 
no mundo.
 Tal hipótese parece ser confirmada pela 
notícia publicada em 1999, na Veja, revista de grande 
circulação nacional. A reportagem conta a saga de 
uma fotógrafa norte-americana que, aos 45 anos, 
teve uma das mamas retirada após diagnóstico 
de câncer. De acordo com avaliações ulteriores, 
contudo, foi comprovada a não necessidade de 
adotar tal procedimento, em virtude do tamanho 
do tumor, podendo ter sido empregada uma 
técnica cirúrgica menos mutiladora, denominada 
quadrandectomia, que retira apenas o quadrante da 
mama onde se localiza o tumor. Depois de ganhar o 
processo, a paciente declarou: “Em vez do dinheiro, 
preferiria ter meu seios de volta” (REVISTA VEJA, 
1999, p. 85). 
 “Ninguém pode avaliar o que significa 
para uma mulher a ameaça de perder um seio” 
(SOUZA, 1987). Essas palavras compõem o 
depoimento emocionante de uma mulher que, após 
diagnóstico de carcinoma na mama direita, lutou 
desesperadamente pela possibilidade de manter 
seu seio e sua vida. No artigo, ela relata uma 
trajetória marcada pelo inconformismo com o saber 
médico, vez que, ao ser confirmada a doença, 
todas as indicações foram para a mastectomia 
radical, apesar de seus argumentos sobre os novos 
procedimentos cirúrgicos mais conservadores da 
mama. 
 Sua decisão foi de não se submeter à 
retirada da mama, como ela declara: “Eu não aceito 
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tal mutilação [...]” (SOUZA, 1987, p. 802). Junto 
ao medo e desespero, emergiram o desamparo 
e o senso de estar sendo vilipendiada pelo poder 
médico, pois, conforme afirma, em nenhum 
momento ela se sentiu ouvida: 

A mulher, na cabeça desta autoridade, não é vista 
em nenhum momento como um ser portador de 
capacidade e do direito de poder decidir o seu destino 
[...]. Trata-se ainda da velha relação de dominação do 
badalado clichê detentor do saber/detentor do poder 
(p. 804). 

 O inconformismo e a não submissão foram 
os norteadores da vida dessa mulher, na busca de 
ser agente de seu próprio destino. Entre diversas 
tentativas, ela encontrou um médico que deu ouvidos 
ao seu clamor e a informou sobre as possibilidades 
de um tratamento conservador – a retirada do tumor 
acompanhada do esvaziamento axilar e posteriores 
aplicações de radioterapia. Após dezessete anos 
do tratamento, ela, viva e saudável, afirma que foi 
sua determinação em transcender à passividade 
frente ao poder médico que a possibilitou ser dona 
de seu corpo e de seu destino.
 A mastectomia profilática ou adenectomia 
(retirada preventiva das glândulas mamárias) 
é um procedimento sugerido, desde o final do 
século XX, por entidades médicas internacionais. 
Dados apontam para um grande número desse 
procedimento realizado no período de 1998 a 2007 
(REYNOLDYS, 2011). O interesse reacendeu, 
recentemente, mediante a opção de uma famosa 
atriz norte-americana pela citada cirurgia (JORNAL 
O GLOBO , 2013). No entanto, a indicação obedece 
a critérios definidos mundialmente, delineados por 
ferramentas avaliativas de predisposição hereditária 
ao câncer de mama; são eles: aconselhamento 
genético oncológico e exames moleculares para 
identificação da mutação genética.
 Como mencionado anteriormente, há 
tempos a mastectomia preventiva é veiculada 
na mídia. Em 1999, a notícia “Prophylactive 
mastectomy reduces breast Cancer risk by almost 

90%” (Disponível em: http://www.pslgroup.com/dg/
db672.htm, 1999), nota-se tal tendência esboçando-
se nos moldes do ocorrido há cerca de 20 anos. 
Segue a notícia na íntegra:

ROCHESTER, MN-JAN.13, 1999 – A Mayo Clinic 
study has identified new information that wiel allow 
women at risk for breast cancer, especially those 
at high risk, to make more informed decisions with 
their physicians about possible courses of preventive 
action. The study, to be published in tomorrow’s edition 
of the New England Journal of Medicine, finds that 
prophylactive mastectomy, surgery that removes the 
breast as a preventive measure, reduces the risk of 
breast cancer by approximately 90 percent for women 
at moderate to high risk for the disease.
Breast cancer affects one in nine women in the United 
Statesduring their lifetime and five percent to 10 
percent of breast cancer occur in women an inherited 
risk for the disease. (1999).

 Além das justificativas apresentadas por 
oncologistas, alguns pesquisadores julgam ser uma 
opção mais viável frente ao custo de um tratamento 
convencional, a exemplo da afirmativa de David 
Titzpatrick, geneticista do Western General 
Hospital, que pode ser encontrada em “O que está 
em jogo é o ônus financeiro? E o ônus psicológico 
das mulheres mutiladas?”, artigo do Jornal O Globo 
(1998, p. 35).
 Os estudos recentes da engenharia 
genética mencionam que a gênese da neoplasia 
mamária estaria associada à mutação dos genes 
BRCA-1 ou BRCA-2 (ANDERSON, 1974).
 Sobre tais formulações, Azevêdo (1999) 
ressalta que, mesmo considerando que 85% das 
mulheres com mutação dos referidos genes possam 
ter câncer de mama ao longo da vida, 15% não irão 
tê-lo, por conseguinte, “não existe determinismo 
genético” (p. 8). 

Ainda segundo Azevêdo (1999):

O conceito fundamental a ser considerado é que 
não somos determinados por nossos genes, 
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mas influenciados por eles. Tanto para qualquer 
característica como para doenças, os genes agem 
em complexa interação com o ambiente. [...] Até 
mesmo nas doenças primariamente dependentes da 
presença de genes, estes são necessários, mas não 
suficientes para causá-las (p. 8). 

 Corroborando com tal afirmativa, Volich 
(1998) levanta uma importante questão:

Como saber se elas [as mulheres] desenvolverão 
realmente o tumor mamário? A ciência, acostumada 
aos grandes números, às diferenças estatisticamente 
significativas, tende a desprezar o pequeno [...]” (p. 
149). 

 O Conselho Regional de Medicina do Rio de 
Janeiro posiciona-se frente à adenectomia de forma 
ponderada, ao afirmar que, mesmo sendo maior o 
risco de mulheres após 50 anos desenvolver o câncer 
de mama e considerando que nessa idade não há 
mais lactação, preconizar mastectomias profiláticas 
nessas pacientes “seria obviamente uma agressão 
desnecessária e inconcebível, provocando, além do 
mais, total e gratuita destruição da imagem corporal 
feminina” (CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, Parecer nº 
27/95, 1995, p. 265). 
 Um alerta se impõe! Por um legado 
sociorreligioso-cultural, as mulheres desconhecem 
seu próprio corpo. Isso não se traduz em 
desinformação, mas sim em uma estratégia de 
poder, em que o controle de seus corpos fica 
institucionalizado; afinal “as mulheres desconhecem 
o que possuem e que é fundamental para a definição 
de suas identidades” (XAVIER; ÁVILA; CORREA, 
1989, p. 210). 
 Inquietações são pertinentes frente ao 
quadro que se apresenta. Pois, como nos alerta 
Volich (1998), as mulheres que: 

Resistem às estatísticas, às leis inexoráveis da 
genética que pretendem se impor soberanamente 
[...], essas mulheres sonham e nos fazem sonhar, 
confirmando que, apesar de todas as certezas, 

sempre haverá um recanto da alma onde o ser 
humano poderá continuar lutando [...] (p. 150).

 Assim, ao desejar compreender e, por 
conseguinte, tratar os problemas que afligem o 
corpo das mulheres na sociedade contemporânea 
numa base realista, é imperativo que se considere 
o contexto cultural no qual ocorrem, bem como 
a organização dentro da qual se desenvolvem 
(COHN, 1993). 
 A adoção de uma atitude profilática depende 
de decisões políticas, as quais exigem uma reflexão 
profunda dos aspectos ideológicos que norteiam 
a organização político-social , principalmente no 
campo da saúde. 
 Como reflexão, cabe suscitar alguns pontos 
acerca das políticas de saúde em vigor no Brasil:

• Quantas mulheres foram ou sofrem 
mutilação da parte de seu corpo tão 
impregnada de valor e que simboliza a 
própria feminilidade?

• Até que ponto a escolha por uma conduta 
terapêutica, por parte do saber médico, está 
contaminada por um viés ideológico, em 
que o corpo feminino pode ser expropriado 
da mulher, passando a ser propriedade de 
outrem?

• Por que não investir em pesquisas sobre 
medicamentos de combate e prevenção 
do câncer; em campanhas educativas, no 
sentido de difundir e ensinar a técnica do 
autoexame; na estruturação da rede pública, 
ampliando e aparelhando-a, a fim de facilitar 
o acesso das mulheres às unidades de 
saúde?

 Na reportagem “Sentir os seios”, na revista 
Globo Ciência, consta um alerta: “As mortes 
continuam acontecendo. E o rol dos culpados por 
essa situação não é pequeno: a paciente, o médico, 
os hospitais, as secretarias de saúde, o ministério 
[...]” (REVISTA GLOBO CIÊNCIA, 1996, p. 43). 
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 Tal afirmação faz eco com as palavras de 
Figueira Filho:

Os pseudoespecialistas estão cometendo crimes 
impunemente [...] a mulher brasileira com câncer 
de mama, que já morre precocemente por total 
inoperância do governo no que diz respeito a uma 
campanha nacional de prevenção da doença, seguirá 
contando com a ajuda do pseudomastologista para 
encurtar ainda mais a sua vida (1999, p. 10).

 Em 1996, Pinotti, ex-secretário da Saúde de 
São Paulo, ressaltou, em entrevista à revista Globo 
Ciência: “[...] menos de 5% da população feminina 
brasileira está sob controle de uma maneira regular 
e adequada” (REVISTA GLOBO CIÊNCIA, 1996, p. 
41). 
 Intensificar as campanhas de 
conscientização sobre a necessidade do autoexame 
da mama é o primeiro passo em direção à adoção 
de uma estratégia de controle e prevenção da 
doença. Assim será possível alcançar o objetivo 
apontado por Donato, mastologista do Instituto 
Nacional do Câncer, em entrevista realizada ao 
Jornal do Brasil: “A tendência mundial é o aumento 
gradativo do diagnóstico precoce [...]” (JORNAL 
DO BRASIL, 1998, p. 1). “Não é o câncer de 
mama que está matando as mulheres brasileiras, 
mas a falta de informação”, afirma o mastologista 
Ruiz, do Centro de Referência da Mulher (REVISTA 
GLOBO CIÊNCIA , 1996, p. 41).
 Ainda sobre este aspecto, Kligerman (1998) 
afirma que:

No Brasil, a ênfase se dá no tratamento especializado, 
atestado pelo inexpressivo número de programas de 
prevenção e detecção bem planejados, executados 
e avaliados; pelo alto percentual de diagnósticos de 
tumores avançados e pela deficiência de cuidados de 
reabilitação e paliativos (p. 1).

 Coerente com a necessidade em adotar 
atitudes preventivas, a Sociedade de Mastologia do 
Rio de Janeiro promove todos os anos a Semana 
Nacional de Incentivo à Saúde Mamária, cujo 

objetivo é incentivar diagnóstico precoce por meio 
de orientações e informações de como realizar o 
autoexame. 
 Esta atitude vai ao encontro da afirmação 
de Góes, do Instituto Brasileiro de Controle do 
Câncer, em entrevista para a revista Nova: “Vencer 
o pavor da doença é o primeiro passo para a cura” 
(REVISTA NOVA, 1999, p. 131).
 Nesse sentido, a mídia possui papel 
fundamental, pois, como veículo de comunicação 
de massa, tem a função precípua de educar, 
informar e orientar.
 Além desse aspecto, o melhor 
aparelhamento da rede hospitalar, com 
equipamentos mais modernos, constitui alternativa 
para a detecção precoce da doença. Conforme 
divulgado no Jornal do Brasil, um novo mamógrafo é 
utilizado pelo Hospital Albert Einstein, em São Paulo, 
e será também empregado no Rio de Janeiro. Esse 
equipamento, denominado Lorad M-IV, permite que 
a paciente se submeta ao exame em condições 
mais confortáveis e menos dolorosas, comparando 
às mamografias convencionais (JORNAL DO 
BRASIL, 1998, p. 1).
 Avanços gradativos acontecem. Como 
notificou o jornal Estado de S. Paulo (de 7 de 
setembro de 2002), foi criado o primeiro Laboratório 
de Metrologia em Mamografia do país na 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). 
Essa medida contribuirá para a melhoria do 
atendimento, pois a manutenção dos mamógrafos 
evitará erros no diagnóstico, uma vez que 95% 
desses equipamentos estão desregulados, 
resultando em cerca de 10% de exames com falso-
positivos, segundo pesquisadores de física médica 
da mesma universidade. 
 Soma-se a esse rol de possibilidades o 
fortalecimento nas investigações da gênese do 
câncer de mama e dos métodos de tratamento, 
a exemplo das pesquisas que são realizadas 
no intuito de desenvolver e/ou aprimorar drogas 
anticancerígenas ou antitumorais (PICCART, 1999). 
Também é importante mencionar a contribuição 
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dos estudos sobre as relações entre os fatores 
psicossociais, o surgimento, a evolução e a 
remissão do quadro de neoplasia mamária. Por 
conseguinte, a presença da psico-oncologia, em 
seus diferentes níveis de intervenção, como parte 
necessária à qualidade de atendimento oferecido à 
paciente e a seus familiares, visto que a atuação 
multiprofissional deve estar calcada, acima de tudo, 
na busca do conforto, da dignidade e do respeito ao 
paciente, conforme enfatiza Gimenes (1994).

 Mediante tais providências, uma conduta 
preventiva deve ser, de fato, implantada. 
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TRANSGENITALIZAÇÃO – MULHER PARA HOMEM
José Augusto Machado1; Maria do Carmo Andrade Silva2; Paulo Roberto Bastos Canella3

SEX REASSIGNMENT SURGERY - FEMALE TO MALE 

Resumo: O transexual é definido, segundo o DSM-IV-TR 2002, como um transtorno de gênero, no qual 
se observa um desconforto persistente ou sentimento de inadequação ao papel de gênero do seu sexo. 
Neste trabalho apresentam-se seis casos de transexuais femininos, que estiveram em acompanhamento 
no Projeto de Gênero e Transgenitalização, no Ambulatório de Sexologia do Instituto de Ginecologia 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), para adequação fenotípica. Apresentam-se as 
características gerais e especiais de cada caso, assim como sua evolução nas diversas fases do Projeto. 
Esse processo evolui por meio de consultas regulares por no mínimo dois anos, o que possibilitou um 
diagnóstico diferencial adequado, pautado em avaliações das condições físicas e psicológicas de cada 
indivíduo. Administração e acompanhamento que envolveram entrevistas e avaliações psicológicas, terapia 
com hormônios androgênicos, reflexões em grupo de iguais e início das etapas cirúrgicas, que passam 
por: mastectomia, histerectomia com anexectomia e posterior possível neofaloplastia. Repercussão 
histopatológica da androgenioterapia sobre útero e ovários extirpados.
palavras-chave: disforia de gênero; transgenitalização; transexualidade

Abstract: The transsexual is defined according to DMS IV as a gender upset in which is observed a persistent 
discomfort or inadequacy feeling to the paper of gender of his/her sex. In this work we presented six cases 
of transsexual feminine in attendance in the Projeto de Gênero e Transgenitalização in process in the 
Ambulatório de Sexologia do Instituto de Ginecologia da UFRJ, that you/they look for an physical masculine 
identity. We presented the general and personal characteristics of each case and his evolution inside of 
the project in the several phases of the process: periodic consultations and application of tests, regular 
consultations for two years with verification of the physical and psychological conditions, administration 
of androgenic hormones, psychological interviews and begin of the surgical stages that they go by the 
mastectomy, hysterectomy with anexectomy and possible neo-faloplasty. We talk about the histopatol.
Keywords: disforic gender; sex reassignment; transgender
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Introdução
O processo de transgenitalização dos 

indivíduos transexuais femininos, para o aspecto 
somático masculino, é bem mais complexo e 
demorado que o tratamento cirúrgico do masculino 
para o feminino. Apresenta-se neste trabalho o 
resumo de seis casos acompanhados no Ambulatório 
de Sexologia do Hospital Moncorvo Filho, inscritos 
no Projeto de Gênero e Transgenitalização do 
Instituto de Ginecologia da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ) em parceria com o Programa 
de Mestrado em Sexologia da Universidade Gama 
Filho (UGF). (CANELA; ANDRADE SILVA, 2004). 
Este Projeto de pesquisa, interdisciplinar como 
a temática necessita, teve início em 1999, em 
acordo com a resolução nº 1.482 (de 10 de set. de 
1997) do Conselho Federal de Medicina. Em 2004 
contava com 21 casos em andamento, sendo oito 
indivíduos transexuais de feminino para masculino. 
Neste trabalho apresentaremos seis destes casos, 
pois dois deles ainda estavam iniciando o processo. 

Segundo o DSM-IV-TR 2002, 

Há dois componentes no Transtorno da identidade 
de gênero, sendo que ambos devem estar presentes 
para fazer o diagnóstico. Deve haver uma forte 
e persistente identificação com o gênero oposto, 
que consiste no desejo de ser, ou a insistência do 
indivíduo de que é do sexo oposto (Critério A). Essa 
identificação com o genero oposto não deve refletir 
um mero desejo de quaisquer vantagens culturais 
percebidas por ser do outro sexo. Também deve 
haver evidências de um desconforto persistente 
com o próprio sexo atribuído ou uma sensação de 
inadequação no papel de gênero deste sexo (Critério 
B). O diagnóstico não é feito se o indivíduo tem uma 
condição intersexual física concomitante [...] (Critério 
C). Para que este diagnóstico seja feito, evidências 
de sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo 
no funcionamento social ou ocupacional ou em outras 
áreas importantes da vida do indivíduo (Critério D) (p. 
547-548).

O transexual caracteriza-se, portanto, pelo 

sentimento de inadequação entre a realidade 
psíquica e o corpo físico. Os portadores são 
indivíduos com “cabeça” feminina em um corpo de 
homem, ou homens psiquicamente com um corpo 
de mulher. 

O tratamento cirúrgico desses indivíduos, 
que apresentam conformação anatômica feminina 
indiferenciável da mulher, exige os mesmos pré-
requisitos necessários para a transgenitalização 
de masculino para o feminino, normatizados pelo 
Conselho Federal de Medicina. Sua realização 
nestes casos, porém, ainda encontra-se restrita a 
Hospitais Universitários, em função de permanecer 
como pesquisa experimental.

 Esses indivíduos são acompanhados por 
no mínimo dois anos, em consultas regulares 
para avaliações físicas e psíquicas, sempre pelos 
mesmos profissionais que compõem a equipe 
multidisciplinar deste Projeto. Esses profissionais 
trabalham de forma integrada objetivando 
individualizar os atendimentos às necessidades e 
possibilidades de cada um dos pacientes. 

Em uma primeira Fase, as consultas 
pretendem levantar, por meio de uma anamnese 
psicológica aprofundada, o relato das histórias de 
vida dos pacientes, priorizando-se: família, escola, 
grupos de iguais, identidade e papel de gênero, 
evolução das percepções enquanto indivíduos 
sexuados, orientação sexual, autoconceito e 
autoestima, atividades afetivo-sexuais, sociais, 
econômicas e profissionais (na infância, 
adolescência e idade adulta). Complementam 
esses dados testes de personalidade e inteligência, 
tendo-se como objetivo o afastamento de outros 
distúrbios mentais. E no que se refere às avaliações 
físicas, anamnese e exames físicos, também são 
incluíudos exames anatomofuncionais e hormonais, 
como outras doenças e o uso de medicamentos ou 
drogas, que também fazem parte da Primeira Fase, 
quando se pretende, por meio de todos os dados 
e as avaliações multidisciplinares, constituir um 
diagnóstico diferencial adequado.

 A Segunda Fase refere-se ao processo de 
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reposição hormonal, com avaliações psicológicas 
pessoais e clínicas constantes, reunião e reflexão 
em grupo de iguais com dois representantes do 
Projeto, assim como avaliações laboratoriais 
trimestrais. Este rigoroso acompanhamento objetiva 
chegar-se a um diagnóstico seguro, que indique 
a transgenitalização. O tratamento cirúrgico é 
definitivo e, quando realizado, não há possibilidade 
de retorno. Assim, os pacientes declarados como 
portadores de transtorno de gênero e que não 
forem portadores de outros transtornos mentais 
e ou características físicas impróprias para as 
cirurgias passarão a ser preparados para tal. 
Aos pacientes são fornecidas informações claras 
quanto aos procedimentos a que irão se submeter, 
esclarecimento de dúvidas, tempo médio de 
internação, cuidados necessários etc. Nos casos 
em que os pacientes relatam experiência de 
parcerias de longa duração, ou até mesmo moram 
juntos enquanto casal, o parceiro é chamado a 
participar do acompanhamento, tendo-se o objetivo 
de preparar o casal para o novo momento.

Terceira fase: Tratamento cirúrgico. Os 
procedimentos cirúrgicos evoluem em etapas. 
1. Mastectomia bilateral e reconstituição. 2. 
Histerosalpingooforectomia. 3. Osqueoneoplastia. 
4. Faloneoplastia.

 Quarta fase: Acompanhamento sistemático 
nos pós cirúrgicos imediatos e tardios de cada 
etapa cirúrgica. 

características gerais dos transexuais 
Femininos para Masculinos

Os pacientes apresentam-se sempre 
extremamente desconfortáveis com seus caracteres 
sexuais secundários, em especial com as mamas, 
já que elas são visíveis. Assim, apresentam-se com 
elas enfaixadas e apertadas contra o tórax, além 
de usar camiseta por baixo e camisa solta por 
cima, com o intuito de disfarçar qualquer volume 
mamário. Observa-se também sua postura, que 
constantemente, e mesmo de forma inconsciente, 
mantém os ombros voltados para frente, tentando 

camuflar qualquer vestígio de seios.

Todos relatam que sempre se perceberam 
diferentes, que não sabiam o que era, mas que nunca 
se sentiram adequados em seus corpos, ou para 
as exigências de gênero que lhes eram cobradas 
desde crianças. Porém, com as alterações físicas 
sofridas na puberdade, especialmente mamas 
e menstruação, tudo ficou pior e extremamente 
complicado. Quatro deles, desde aquela época, 
passaram a se vestir de maneira ambivalente e 
sofriam constantes pressões familiares em função 
disso. Três tentaram se adequar em grupos 
homossexuais, mas também não se sentiam iguais 
nesses ambientes porque sentiam-se perdidos e na 
maior parte das vezes sem lugar no mundo.

Em função das alterações e novas exigências 
da adolescência e juventude, suas participações 
escolares são relatadas como particularmente 
difíceis. Especialmente para aqueles que naquela 
época apresentavam atitudes e comportamentos 
mais adequados a sua identidade psíquica. Eles 
relatam muitas pressões internas e da sociedade. 
Sua aparência mais masculina e interesse sexual 
por mulheres eram percebidos como coisas de 
“homossexuais”. Relatam que se sentiam atraídos 
por meninas, mas ao mesmo tempo bastante 
confusos, pois também não se sentiam como os 
outros homossexuais que conheciam. 

 Quatro desses pacientes que usavam 
roupas ambivalentes na adolescência começaram 
vida sexual com moças homossexuais, que os 
percebiam como iguais. Eles, porém, não tinham 
essa percepção e queriam que elas os vissem 
como indivíduos do outro sexo, pois era assim 
que se percebiam. Destes, somente um relatou 
que  desde cedo teve a noção do que era um 
transexual e passou a tomar hormônio por conta 
própria. Este paciente conseguiu mais cedo que 
os outros apoio familiar e, progressivamente pôde 
ser mais bem aceito socialmente e adequar-se a 
sua real realidade de gênero, obtendo caracteres 
sexuais secundários, através de hormônios e 
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documentação fabricada. Tudo isso tornou sua 
vivência adolescente bem menos pesada que a 
dos outros, propiciando inclusive boa continuidade 
escolar. 

Dois pacientes, em função de pressões e 
decisões familiares, foram obrigados a casamentos 
arranjados pelas famílias. Um deles relata que 
essa ocorrência aconteceu em função de doença 
neurológica (internação pela família) e mais 
adiante obrigatoriedade do casamento, tendo como 
ameaça nova internação. Outro narra que, por 
pertencer a tradicional família japonesa, foi enviado 
para o Japão para a concretização do casamento, 
arranjado previamente por parte da família que lá 
se encontrava. 

Durante as reuniões dos grupos de 
atendimento, ou mesmo esperando suas consultas 
individuais, percebeu-se que eles se encontravam 
integrados e trocavam experiências uns com os 
outros, especialmente no que se refere às novas 
formas que encontraram para contornar alguns 
dos muitos problemas que enfrentaram. Alguns 
têm facilidade com o uso da internet e descobriram 
relatos de outros transexuais, artefatos úteis a 
serem utilizados, tratamentos em outros países e 
dividiam tais descobertas com os outros do grupo. 
A forma, o tom e os assuntos que ocorrem nas 
ocasiões em que se encontram no pátio do hospital 
são tipicamente masculinas, parecem adolescentes 
agitados descobrindo um mundo novo.

O cabelo, segundo relatos, foi sempre 
bem curto, pois isso sempre foi possível de ser 
realizado. Já as vestimentas foram se tornando 
ambivalentes e progressivamente mais masculinas. 
Eles geralmente colocam dentro de sua roupa 
íntima uma cueca, ou algo que simule o volume 
dos genitais externos. Como um deles descobriu 
e comprou pela internet um artefato importado, 
simulando um pênis, que encosta na uretra para 
que conseguisse urinar de pé, todos imediatamente 
quiseram saber onde ele havia comprado e, como 
poderiam comprar também. 

Somente um dos pacientes fazia uso de 

hormônios antes de ingressar no Projeto. Dado 
bastante diferente dos pacientes masculinos para 
femininos, pois estes, em função da facilidade na 
aquisição e utilização de contraceptivos orais, já o 
utilizavam desde a adolescência.

Para aqueles que referiam parceiras durante 
sua participação no Projeto (cinco deles), três 
diziam que possuíam um “defeito”, ou que eram 
hermafroditas e que estavam em tratamento. 
Dois outros, com parceiras fixas de mais longo 
curso, citavam o próprio Transtorno de Gênero e 
que estavam em tratamento para adequação e. 
O sexto paciente ainda não tinha tido parceira até 
então. Dos que relatavam relações sexuais, três 
mencionavam que se utilizam de artefato adquirido 
em sex shopping, que fixavam em torno dos quadris 
e com ele, em contato direto com seu clitóris, 
realizam a penetração vaginal em suas parceiras 
e, dessa forma, relatavam orgasmo e prazer para 
ambos. Todos mencionavam que não permitiam 
que as parceiras os tocassem nos genitais, ou nos 
seios, somente no resto do corpo.

Após terem realizado a mastectomia, 
mencionavam que agora podiam ter relações sem 
camisa e se sentiam mais livres e adequados, já 
que essa parte do corpo permanecia embaixo da 
camiseta, mesmo nos momento sexuais antes do 
procedimentos. Também após essa etapa cirúrgica 
passam a frequentar academias, com o objetivo de 
adquirir mais músculos, e a ir à praia. Os ombros, 
antes voltados para frente, agora voltam a se 
retificar, e o peito se estufa. Quanto à menstruação 
todos ficavam muito felizes quando esta não mais 
se fazia presente, após o uso dos hormônios 
androgênicos. Diziam que dava pra pular de alegria. 
Porque isso era um horror, um monstro. Quando um 
deles mencionou que era uma “monstruação”, tal 
expressão se popularizou entre eles rapidamente 
como deboche, algo que lhes era extremamente 
desagradável.

cASo 1
Paciente com 22 anos que, quando chegou, 
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tinha recém-ingressado no nível superior de 
ensino. Relatava que tinha bastante apoio familiar, 
especialmente financeiro de seu pai. Ao chegar ao 
Projeto utilizava roupas masculinas, nome masculino 
e medicação androgênica, o que fazia sua aparência 
completamente máscula. Apresentava-se de forma 
bastante integrada, coerente, pouco ansioso e com 
boa autoestima. Encontrava-se situado dentro dos 
padrões médios de normalidade física e psíquica, 
apresentando coeficiente de inteligência dentro da 
faixa média. Utilizava androgênios há seis anos, 
mas sem acompanhamento regular. Após ingressar 
no Projeto, passou a utilizá-lo regularmente com 
intervalo de 20 dias e avaliações sistemáticas. 
Apresentava intensa virilização: significante 
aumento de pelos (com aspecto de pilificação 
masculina), voz máscula e excelente crescimento 
do clitóris, fatores que o deixava bastante 
seguro. A estereotipia quanto à aparência e aos 
comportamentos era francamente masculina. 

Relatava que havia tido algumas parceiras 
fixas por meses ou até ano (é um rapaz muito 
bonito, alguns dos transexuais de homens para 
mulher ficavam interessados). Relatava que havia 
frequentado a casa de uma das namoradas, e foi 
bem aceito por sua família. Atualmente, está sem 
“namoro sério”. Segundo ele, “Agora que consegui 
entrar na faculdade tem é que estudar e não poso 
me comprometer, só ir ficando; meninas é o que 
não falta”. Aparentava tranquilidade em relação 
a sua aceitação pelas mulheres. Conseguiu toda 
regularização de documentos de forma clandestina 
(apoiada e paga por sua família), e “ justamente por 
isso, que segundo ele, está na faculdade e com toda 
documentação adequada ao gênero masculino. 
Isso faz toda diferença. 

Foi submetido à mastectomia de forma 
clandestina, (de boa qualidade estética – paga 
pelo pai), o que ocorreu logo após dar entrada no 
Projeto, o que segundo ele foi fundamental para 
sua segurança e liberdade de ser. Relatou que não 
podia ficar esperando a oportunidade dentro do 
Projeto (o que realmente era bastante demorado, em 

função de depender de profissional especializado 
de outra Instituição). Relatava que “Não dava para 
esperar, pois já ia começar a faculdade com nome 
masculino e não queria qualquer sinal suspeito”. 
A histerectomia com anexectomia bilateral via 
videolaparoscopia foi realizada dentro do Projeto e 
ocorreu dois anos após seu ingresso no Programa, 
como determinava a regra. Como era algo interno, 
o paciente aguardou sem maiores problemas para 
sua tão importante adequação pessoal e social.

cASo 2
Paciente com 25 anos e Ensino Médio 

incompleto. Relatava que tinha bom apoio familiar 
(mãe divorciada e avó, pessoas com quem morava 
desde criança). Ao chegar ao Projeto, utilizava 
roupas completamente masculinas e também se 
nominava de forma masculina. Porém, relatou que 
se utilizou poucas vezes de medição hormonal, 
especialmente pelas dificuldades encontradas para 
tal, e quase não tinha pelos, o que o incomodava 
bastante. Foi percebido como alguém sociável, 
integrado e, com boa autoestima, porém bastante 
acomodado quanto ao crescimento profissional e 
econômico, sempre contando com a ajuda da mãe 
e da avó. Situava-se dentro das faixas médias de 
normalidade psíquicas e físicas, apresentando 
coeficiente intelectivo dentro da faixa média 
também. 

 Passou a utilizar androgênios regularmente 
com intervalo de 20 dias e avaliações 
complementares no Programa. Obteve, após 
quatro anos de uso sistemático de androgênios, 
virilização moderada quanto ao crescimento de 
pelos, mas apresentou bom aumento do clitóris e 
alteração de voz e formato de corpo. Apresentava 
estereotipia comportamental bastante masculina, 
o que foi reforçada após a mastectomia e a 
reconstrução (realizada dentro do Programa e com 
excelente resultado). Este procedimento propiciou 
uma alteração da postura, anteriormente bastante 
curvada para frente, que adotava até mesmo 
inconscientemente, para esconder uma eventual 
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percepção das mamas, embora às enfaixasse 
e usasse uma camiseta por baixo e outra, solta, 
por cima (manequim 44). Após a mastectomia e a 
reconstrução, passou a ter uma postura mais ereta, 
frequentar academia para fazer musculação, andar 
somente com uma camiseta e relatar que agora 
se sentia muito mais livre, feliz e integrado ao seu 
status masculino.

Relatava ter tido duas parceiras fixas de 
longo curso. Uma delas é sua parceira atual, há 
mais de dois anos, e que mora na casa dela. Sua 
parceira é uma mulher com nível superior completo 
de escolaridade, divorciada, com duas filhas (16 e 
19 anos) e 22 anos mais velha que ele. Relatava 
satisfação afetiva e sexual no relacionamento que 
tinha, referindo alguns conflitos com as filhas dela, 
especialmente em função de ele ser bem mais 
novo que a mãe delas. Apesar disso, conviviam 
razoavelmente bem. 

Observou-se que a parceira, em entrevista, era 
uma pessoa integrada socialmente, com emprego 
público, e ainda dava aulas particulares de língua 
estrangeira, e parecia ser bastante comprometida 
com o que fazia. Apresentava-se como uma pessoa 
ansiosa e preocupada em geral. Relatou que, após 
a separação havia vários anos, mora com as duas 
filhas e que esse período foi bastante difícil. Relatou 
que gosta muito do paciente, conhece o problema 
que ele tem, demonstra bastante ciúmes dele (o que 
parece que ele não procura minimizar). Ela relata 
que se preocupa muito com o desenvolvimento 
profissional dele e incentiva e ajuda no que pode. 
Conhece a família dele e se relacionam bem, 
parece que têm em comum alguma proteção a ele. 
Mencionou vida afetiva e sexual muito boa com ele, 
com desejo, prazer e orgasmo. Simula uma mãe 
protetora. O paciente foi submetido à mastectomia 
e histerectomia com anexectomia bilateral dentro 
do Projeto, sem qualquer intercorrência negativa. 
Até este momento ainda não havia troca de 
documentos. Relatava muita dificuldade no que se 
refere à atividade profissional, pela não qualificação 
e documentação não condizente (troca de atividade 

frequente – vendedor de seguro de saúde, 
auxiliar de churrasqueiro em festas etc. – sempre 
atividades informais). Atualmente encontrava-
se como vendedor de automóveis e estava feliz 
com isso. Continuava com alguma dependência 
da mãe e, atualmente, também obtinha alguma 
superproteção por parte da parceira. Moravam 
juntos na casa dela. Relatou que ainda não pode 
dar entrada na alteração de documentos, em função 
de um processo anterior em andamento na justiça. 
Mas está com toda a documentação do Programa 
pronta, para que, assim que possível, possa dar 
andamento à solicitação.

cASo 3
Ingressou no Projeto com 29 anos e possuía 

Ensino Médio completo. Informou que não tem 
qualquer apoio familiar, porque a família oriental 
japonesa era muito conservadora. Aqui no Brasil 
vivem uma irmã casada e um irmão solteiro. A mãe 
está no Japão, e o pai já faleceu. Relatou que, 
quando bem mais novo, foi obrigado a se casar no 
Japão. Um casamento combinado pela família da 
mãe, o pai naquela época, havia morrido. Relatou 
que ficou casado alguns meses, mas que foi um 
horror. Conseguiu fugir dele e deste casamento. 
Hoje acha que o homem com quem foi casado 
no Japão “devia ter permitido que eu fugisse para 
se livrar daquilo e de mim, porque era um horror”. 
Posteriormente conseguiu voltar para o Brasil, 
indicada pela família, para trabalhar no negócio 
da irmã que estava aqui. E pensa hoje que para 
se livrar dele por lá – porque foi uma vergonha pra 
eles. 

Inicialmente apresentava-se com roupas 
ambivalentes, segundo ele, em função de seu 
trabalho na empresa da irmã, que o achava meio 
esquisito, mas não tinha ideia do que realmente 
ele era. Durante sua participação no Projeto fez 
e passou no vestibular, mas, segundo ele, não 
conseguiu cursar, em função de seus documentos 
(femininos) e sua aparência ambivalente, o que 
provocava muita discriminação (não aguentou 
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ficar).
Quando ingressou no Projeto, não utilizava 

medicação hormonal ou nome masculino 
constantemente. Apresentava-se como uma 
pessoa masculinizada, dinâmica, ativa, de fácil 
relacionamento social e impulsivo. Encontra-se 
situado dentro dos padrões médios de normalidade 
psíquicas e físicas, apresentando coeficientes de 
inteligência dentro da faixa média.

Posteriormente, conseguiu morar sozinho 
e iniciou um trabalho em outro lugar, longe 
da irmã. Por ter passado a usar androgênios 
de forma regular e com acompanhamento no 
Programa, obteve aumento de pelos, de clitóris e 
crescimento de massa muscular. Após três anos 
de acompanhamento, observou-se que possuía 
estereotipia claramente masculina.

Foi submetido à mastectomia fora do Projeto 
(tal processo ficou comprometido no sentido 
estético). Mesmo assim, segundo ele, é muito 
melhor do que o que tinha antes e, não dava pra 
esperar mais. Também ele, após a mastectomia, 
apresentou postura mais ereta e pôde passar a 
fazer exercícios musculares em academia, o que o 
deixou bem mais musculoso e feliz.

Nunca teve parceira fixa, ou mesmo uma 
namorada. Relatou que agora consegue “ficar” 
com meninas em festas. Ainda não teve, porém, 
atividade sexual mais íntima, pois sente-se muito 
tímido, ansioso e até reprimido sexualmente. 

A histerectomia com anexectomia 
bilateral ocorreu dentro do Projeto sem qualquer 
intercorrência negativa. Relatou que conseguiu 
montar seu próprio negócio de computação e 
hoje quer voltar à faculdade, mas antes vai fazer 
alteração legal de documentação. Solicitou e 
recebeu declarações dos passos que realizou neste 
Programa. Este paciente foi o que mencionou de 
modo mais incisivo que pretende fazer também a 
neofaloplastia, independente do tempo que leve 
para conseguir., pois acreditava que somente assim 
se sentirá realmente mais integrado e seguro como 

homem.

cASo 4
Ao ingressar no Programa, este paciente 

tinha 36 anos e nível superior incompleto 
(abandonou a faculdade por pressão à sua forma 
de ser e se comportar no primeiro ano). Não tinha 
apoio familiar, principalmente de seu pai, que nem 
fala com ele. Família de origem judaica, em que 
sofria muitas críticas e pressões a sua forma de ser 
e, especialmente, a sua inversão de identidade. Ao 
chegar ao Projeto, vestia-se de forma ambivalente 
e ainda não se nominava frequentemente de 
forma masculina, mas apresentava estereotipias 
físicas e comportamentais masculinas e, por 
isso, relatava dificuldades em conseguir emprego 
fixo, só conseguindo alguma consultoria informal 
em computação. Apresentava-se como alguém 
muito agitado, ansioso, impulsivo e vibrante. 
Encontrava-se situado dentro dos padrões médios 
de normalidade psíquica e física, com limiares de 
inteligência dentro da faixa média. 

Passou a utilizar sistematicamente de 
androgênios a cada 20 dias no Projeto. Há três anos 
de uso regular, apresentava intensa virilização: 
aumento de pelos, aumento do clitóris e sua voz 
tornou-se mais grave.

Relatou que teve duas parceiras de longo 
curso. Uma delas – a atual – há mais de um ano. 
Alegou dizer a ela que é hermafrodita e que estava 
em tratamento. Ela tem uma loja. Segundo ele, “Ela 
deve ser meio bipolar [porque] às vezes fica meio 
deprimida e toma remédios”. Frequenta a casa 
da família dela (também judeus – que não sabem 
do “problema” dele). Revelou vida sexual ativa, 
prazerosa e satisfatória para ambos. Não quer 
que ela venha ao programa, pois diz pra ela que é 
hermafrodita. 

Fez a mastectomia de forma clandestina, 
em função de sua impulsividade: quando soube 
que tinha um médico que fazia em São Paulo, 
foi lá e fez, sem que realmente observa-se sobre 
como seria. Tal processo se deu sem qualquer 
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acompanhamento posterior, ficando bastante 
comprometido esteticamente. 

Deixar de ter seios, porém, pareceu ser algo 
extremamente importante para todos eles, pois 
é uma característica facilmente notada e que os 
compromete. Assim, mesmo com resultados nada 
satisfatórios, percebeu-se melhor que antes. 

Sua cirurgia para histerectomia com 
anexectomia bilateral está sendo novamente 
agendada. Por não ter conseguido cumprir 
adequadamente os prazos para os exames 
necessários, ainda não possuía alteração dos seus 
documentos e atualmente abriu empresa própria, 
para consultoria em computação (usou o nome 
feminino mesmo, como se fosse outra pessoa 
a dona do negócio, e ele aparece no local como 
o funcionário). Ainda reside na casa dos pais, 
não consegue morar sozinho por dificuldades 
financeiras, mas a pressão que recebe é muito 
forte. Ele praticamente não existe perante a família, 
e ela se negou a comparecer ao Projeto. 

cASo 5
Tem 40 anos e possui o Ensino Fundamental 

completo. Teve muitos conflitos familiares severos, 
em todas as fases de desenvolvimento e relata vários 
episódios de violências físicas e psíquicas por parte 
da família. Em função de fortes e constantes crises 
convulsivas, chegou a ser internado pela família 
na adolescência, o que se tornou posteriormente 
um motivo de ameaça, sempre que ele não reagia 
como eles queriam. Fez e faz uso de medicações 
anticonvulsivantes. Foi obrigado a se casar, teve 
dois filhos e separou-se em seguida. Mora com 
seus dois filhos, que o chamam de pai (14 e 16 
anos), que apresentam bom relacionamento com 
ele. O pai biológico deles foi embora há muito tempo 
logo que o segundo nasceu – e mesmo antes era 
ausente. 

Desde que chegou ao Projeto, vestia-se, 
nominava-se e comportava-se de acordo com a 
estereotipia masculina. Não tinha noção do que 
acontecia com ele, mas há muito se vestia e se 

comportava como homem – chegou ao projeto por 
encaminhamento médico.

Atualmente é uma pessoa que professa 
a religião protestante, que o aceita como 
hermafrodita, nomenclatura que aprendeu com 
seus companheiros do grupo do Projeto e que 
passou a utilizar defensivamente. Demonstra ser 
carente afetivamente e até mesmo “inocente” no 
que se refere à compreensão e à cooperação com 
as dificuldades dos outros. Apresenta dificuldades 
de atenção concentrada e de compreensão 
de problemas mais complexos, demonstrando 
constantemente muita ansiedade na realização 
de testes psicológicos. Possui autoestima baixa, 
especialmente no que se refere à inteligência, e 
esta realmente encontra-se nos limites inferiores da 
faixa média. 

Usava anticonvulsivante de forma irregular, 
em função de problemas para acordar e necessidade 
de estar cedo em sua loja. A irregularidade o fazia 
ainda ser afetado por fortes crises convulsivas, 
processo que o fez ser encaminhado a outra 
avaliação e acompanhamento neurológico.

Apesar de suas dificuldades, mantém esta 
loja e, tem apoio de uma senhora e do marido 
dela há muitos anos. Ele os chama de “mãe” e 
“pai”. Este relacionamento, aparentemente firme, 
dá a ele suporte para sua vida e evolução, pois tal 
senhora apresentou-se às consultas no Projeto, 
sempre que solicitada. Muitas dessas solicitações 
aconteceram em função dos problemas com as 
crises convulsivas e a necessidade de regularidade 
no uso da medicação.

Após autorização do neurologista, passou 
a usar androgênios e, há dois anos, usa-os 
regularmente a cada 20 dias. Apresentou, após 
uso de terapia hormonal, aumento de pelos, 
desenvolvimento do clitóris e alteração na voz, o 
que o deixou bastante feliz e mais seguro como 
homem.

Passou a morar também com uma parceira há 
quase dois anos (relatou que só teve essa parceira). 
Sempre foi extremamente tímido e inseguro no que 
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se refere a se aproximar sexualmente de uma mulher, 
pois foi severamente reprimido e sempre diminuído 
como ser humano em geral. Toda evolução nesse 
aspecto ocorreu durante sua integração ao Projeto. 
Para sua parceria disse o mesmo que ao Pastor 
da Igreja: que tinha um problema e que estava 
em tratamento. Conheceu essa moça (separada e 
com três filhos), como representante de vendas de 
materiais para sua loja (papelaria variada), e logo 
ela foi morar na casa dele e ajudá-lo na loja.

Atualmente, essa relação encontra-se em 
crise, em função de serem muito diferentes quanto 
a valores e educação de filhos (ele discorda 
completamente da forma “relaxada com que ela 
cuida dos filhos dela e da administração da casa”). 
Segundo ele, sempre tudo foi muito organizado. 
“Meus filhos são bons estudantes, educados e não 
desperdiçados nas coisas como ela”. Estava em 
dúvida se iria continuar o relacionamento com ela, 
pois achava que estava até mesmo prejudicando a 
educação de seus filhos. E isso ele não ia admitir.

Em entrevista com a parceira observou-se que 
ela era uma pessoa limitada, com pouca interação 
social e sem iniciativa. Pareceu que ela estava com 
ele por acomodação. Mais tarde ele falou com ela 
em separação e a ajudou economicamente, para 
que ela fosse para outro estado morar com a família 
dela. Sentiu-se triste pela perda de uma parceira, 
disse que era ruim ficar sozinho, mas não dava prá 
ficar com alguém que o estava prejudicando.

Houve entrevistas com ambos os filhos. São 
dois rapazes bem educados, sociáveis e estavam 
bem em seus colégios. Parecem ter uma boa 
relação afetiva com o pai e realmente é assim que 
o percebem. Ao mais velho, que está na Escola 
Técnica, solicitamos ajuda quanto ao lembrete do 
uso dos anticonvulsivantes regularmente. Ele relata 
que o pai sente que no dia seguinte tem dificuldades 
de acordar e é nesse momento que ele evita tomar 
a medicação.

 O paciente foi submetido à mastectomia 
dentro do Projeto, cirurgia que ocorreu sem 
intercorrência e ficou muito boa esteticamente. 

Esse fato o tornou extremamente feliz, relatando 
poder ficar sem camisa, esticar o peito, trabalhar 
no quintal da casa sem camisa, ir à praia com 
os filhos. Mencionou que “estava feliz como um 
passarinho livre”. Aguarda histerectomia com 
anexectomia bilateral, o que não ocorreu em função 
de apresentar crises convulsivas frequentes. Esse 
aumento de frequência de crises ocorreu após 
discórdia com uma irmã, o que o deixou muito mal. 
De vez em quando ela aparece e ainda o ameaça 
(ela é advogada), diz que ele é maluco e que vai 
interná-lo, como fizeram na adolescência. Como 
esse período foi terrível, ele sente-se angustiado 
e amedrontado. Ainda não tem alteração de 
documentos, porém leva sempre consigo uma 
documentação do Projeto, especialmente em 
função das crises que acontecem às vezes na rua. 
Já aconteceu de ser levado pelos bombeiros para 
o hospital com problemas cardíacos no Centro 
de Tratamento e Terapia Intensiva (CTI). Por isso 
anda sempre com os documentos do Projeto, para 
que possa esclarecer qualquer problema nesses 
momentos. Está preocupado porque a última crise 
quase o matou e está prejudicando sua evolução no 
Projeto. 

cASo 6
Chegou ao projeto com 34 anos e nível 

superior incompleto. Mora com uma parceira. 
Iniciou a faculdade há alguns anos e não conseguiu 
permanecer lá em função de discriminações. Tinha 
apoio familiar, especialmente de sua mãe, seu pai 
era ausente desde a primeira infância. A mãe hoje 
é casada com outro homem e tem uma irmã desta 
nova união. Ao chegar ao Projeto, vestia-se de forma 
masculinizada, mas era algo ambivalente, segundo 
ele, para minimizar dificuldades em seu trabalho. 
Utilizava-se de nominação de homem sempre que 
possível, e tinha feito uso de medicação hormonal 
de forma bastante irregular até então. 

Durante sua estada no Projeto, fez novo 
vestibular e deu início a um novo curso. Com 
documentação que levou de sua participação no 
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Programa e, que foi aceita interinamente até que 
consiga documentação legal. Conseguiu assim que 
seu nome nas listas de presença da faculdade seja 
masculino, o que não lhe impõe constrangimentos 
ou discriminações. Relata que está muito feliz e 
indo bem na faculdade.

Encontra-se situado em uma faixa média 
de normalidade psíquica e física, apresentando-se 
estável, bastante atento, centrado, com inteligência 
média superior e bastante sociável. Tinha trabalho 
fixo iniciado com nome feminino, mas como era 
terceirizado, conseguiu manter-se no emprego e, 
“com uma perninha diferente em seu crachá de a 
para o” (alterado facilmente como erro de digitação), 
ser chamado por todos pelo nome masculino. 
Após a completa alteração de aparência física, 
que progressivamente foi se processando em seu 
desenvolvimento no Programa, ninguém poderia ter 
dúvidas se era um erro de digitação no crachá.

Utilizava androgênios no programa há dois 
anos de forma regular a cada 20 dias. Apresentava 
intensa virilização. Possui estereotipia física e 
comportamental claramente masculina. Tem 
parceira fixa, moram juntos há quase dois anos. 
Observa-se nítida relação de casal entre eles, 
com relato de relacionamento sexual prazeroso e 
satisfatório para ambos.

 Foi submetido à mastectomia de forma 
clandestina, logo após ter ingressado no Projeto. 
Fato que, segundo ele, era imprescindível e 
não podia esperar, pois o comprometia muito, 
especialmente no trabalho. A cirurgia não ficou 
satisfatória e, por falta de acompanhamento, gerou 
problemas que necessitaram apoio e suporte 
médico pelo pessoal da equipe do Projeto. 

Histerectomia com anexectomia bilateral foi 
realizada pela equipe do projeto, sem qualquer 
intercorrência negativa. Ainda não possuía 
alteração de documentos, porém já havia dado 
entrada na Defensoria Pública, na tentativa de, 
com o que já conseguiu ter de alterações, pudesse 
finalmente também adequar sua documentação, 
pois assim ficaria mais tranquilo e com outras 

possibilidades de crescimento profissional, o que 
era uma preocupação constante nele. 

Segundo relatos desses pacientes, 
atualmente percebem-se com aparência típica 
masculina, pela utilização da hormonioterapia, o que 
os deixa mais felizes e seguros. Não apresentam 
mamas, o que lhes incomodava sobremaneira 
e também não têm útero, trompas e ovários, o 
que os fez sentirem-se livres da feminilidade 
indesejada. Com seu clitóris aumentado em 
função dos hormônios, de exercícios para alongá-
lo e o pique cirúrgico para deixá-lo mais pendente, 
mencionam que irão ficar até esta etapa. Afirmam 
que a neofaloplastia é muito longa, complicada e 
que não gostam dos resultados que têm visto até 
mesmo pela internet, além de relatarem que têm 
relações sexuais prazerosas com suas parceiras. 
Isso ocorre, talvez, em função da vivência com 
parceiras afetivo-sexuais fixas e a utilização de 
pênis artificiais, para uso cotidiano e micção de 
pé, além do outro tipo de pênis artificial, utilizado 
para a penetração vaginal. Assim, após serem 
esclarecidos quanto às diversas etapas cirúrgicas, 
necessárias para a construção de um neofalo, suas 
possíveis complicações e limitações, têm optado, 
no momento – com exceção do caso 3 –, pela não 
realização desta última etapa cirúrgica.

Hormonioterapia 
A androgenioterapia indicada nos casos de 

transexuais masculinos é muito variada e pode 
ser usada por via transdérmica, oral ou parenteral. 
Os cremes e adesivos são confeccionados em 
geral com propionato de testosterona e devem ser 
usados diariamente aplicados preferencialmente na 
pele abdominal. As fórmulas contêm testosterona 
gel de 2% e 5% .

Por via oral, a metiltestosterona em doses 
de 5 mg a 25 mg por dia, e o undecanoato de 
testosterona em comprimidos de 40 mg. Por via 
intramuscular (IM), o cipionato de testosterona é 
indicado em ampolas de 200 mg, e o undecanoato 
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de testosterona de 250 mg em solução oleosa 
injetável de ação prolongada. As doses devem ser 
adaptadas a cada cliente em função da resposta 
apresentada no: pomo de Adão, hipertrofia do 
clitóris, nível de pilificação (corpo, região pubiana, 
barba) e a cessação de perdas sanguíneas uterinas 
tipo menstrual. 

A opção do Projeto foi a via parenteral, IM, 
com substâncias androgênicas diversas em injeções 
de ação prolongada por, em observação, mostrar 
melhores resultados. Utilizou-se uma formulação de 
propionato de testosterona 30 mg; fenilpropionato 
de testosterona 60 mg; isocaproato de testosterona 
60 mg; decanoato de testosterona 100 mg; óleo de 
amendoim em quantidade suficiente para (q.s.p.) 1 
ml; álcool benzílico 0,1 ml. Obteve-se os melhores 
resultados com intervalos de 20 em 20 dias. Essa 
medicação foi iniciada com intervalos de 45 dias 
observando aumento adequado da masculinização, 
mas com frequentes escapes tipo menstrual. A 
frequência das injeções foi reduzida até chegar a 
20 dias, o que controlou as perdas sanguíneas. 
Todos os casos foram acompanhados por exames 
laboratoriais que mostraram níveis compatíveis com 
os do organismo masculino (400 a 800 ng/dl), e em 
nenhum caso houve alterações do perfil lipídico e 
dos parâmetros investigados pelo hepatograma. 
Por dois anos os exames foram realizados de seis 
em seis meses. Depois, anualmente.

Figura 1. Dois exemplos dos efeitos sobre os pelos e o clitóris.

Mastectomia
A mastectomia é a reivindicação mais 

prevalente dos pacientes, pois interfere visivelmente 
com a estereotipia masculina. No Projeto, ela foi 
realizada por adenectomia periareolar. Aqueles 
que a realizaram cirurgias fora do Programa, elas 
foram feitas por incisão no sulco inframamário com 
exerese de retalho cutâneo, o que resulta em cicatriz 
antiestética e denunciadora da mastectomia.

Figura 2. Exemplo de Mastectomia Subcutânea Realizada no 

Projeto.
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Figura 2. Exemplo de Mastectomia Subcutânea Realizada no 
Projeto.

Pós Cirurgico Imediato

Pós Cirugico Tardio

Figura 3. Exemplo de uma mastectomia realizada fora do

Histerectomia com anexectomia
A técnica inicial foi dupla, videolaparoscópica 

para soltar os anexos e vaginal para a exérese do 
útero e dos anexos previamente liberados. O que 
motivou essa escolha foi o receio de, sob ação do 
androgênio, encontrar ovários atróficos e elevados 
na cavidade pélvica. A experiência mostrou que a 
via vaginal exclusiva era perfeitamente exequível. 
O motivo pelo qual não se indica nesses casos 
a laparotomia convencional é a necessidade 
de preservar as condições vasculares normais 
da parede abdominal baixa, a qual poderá ser 
futuramente usada na confecção da neofaloplastia. 
A técnica cirúrgica utilizada atualmente no Projeto 
para úteros sem prolapso é a descrita por Heaney 
(1934), e pode sucintamente ser assim descrita: 
com o paciente anestesiado e em posição de 
litotomia, a bexiga é cateterizada, e um toque 
bimanual é realizado para melhor avaliação dos 
órgãos pélvicos. A valva pesante de Auvard é 
colocada na vagina, e o colo uterino tracionado 
com uma pinça Pozzi. Inicia-se a histerectomia com 
uma incisão semicircular do colo uterino à bisturi 
na transição da mucosa cervico-vaginal anterior e 
posterior, preservando a mucosa dos paracolpos 
bilateralmente. Os paracolpos são pinçados, 
seccionados, ligados e devidamente reparados 
(ligaduras ancoradas).

O colo uterino é tracionado para baixo para 
iniciar a liberação da bexiga. A mucosa vaginal 
ligeiramente dissecada (dissecção romba) expõe 
o fáscia vesicovaginal. Uma vez dissecado tal 
espaço, uma valva de Breisky ou Diver é introduzida, 
expondo assim a prega peritoneal anterior que 
devera ser incisada. A bexiga é então protegida e 
assim afastada pela valva. 
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Figura 4. Histerectomia de Heaney. A. Posição de litotomia e cateterismo vesical; B. Exposição do fáscia vesicovaginal; C. 
Pinçamento e seção dos vasos uterinos.

Com o colo uterino agora tracionado para 
cima, procede-se o descolamento da mucosa 
vaginal inserida posteriormente ao colo (torus 
uterino), identificando assim o peritônio posterior. 
O mesmo é incisado (celiotomia), e a abertura 
peritoneal é então alargada até a borda medial dos 
ligamentos uterossacros. Nesse momento troca-
se a valva de Auvard por outra de lâmina longa, 
introduzindo-a na escavação retouterina. Com as 
valvas colocadas anterior e posteriormente, inicia-

se a seção e ligadura dos uterossacros, paramétrios 
e pilares vesicais com fio Vicryl 1.

Em seguida, realiza-se o pinçamento e seção 
dos vasos uterinos contidos na porção mais alta dos 
ligamentos cardinais. Neste momento é importante 
manter a bexiga bem afastada, pois esta manobra 
distancia o ureter do campo operatório. Neste 
momento, o útero encontra-se fixo apenas pelos 
pedículos superiores, contendo tubas, ligamentos 
redondos e infundíbulo pélvico.

Figura 5. Histerectomia de Heaney. A. Ligadura dos uterossacros; B. Báscula do útero; C. Pinçamento e ligadura do ligamento 
suspensor do ovário.

Em úteros pequenos, como nos casos de 
transgenitalização, a apreensão da parede uterina 
posterior com pinça de Lahey permite a báscula 
do útero através do fundo de saco posterior, 
promovendo uma melhor exposição dos pedículos 
superiores, que são pinçados e secionados, e a peça 
é, então, removida. Nos casos de transgenitalização, 

torna-se necessária a retirada dos ovários. Assim, 
faz-se necessário o pinçamento mais alto, ao nível 
do ligamento suspensor do ovário, o qual contém os 
vasos ovarianos.

O ato operatório é concluído pelo fechamento 
da vagina pela técnica de culdoplastia com 
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colocação de tampão vaginal. 

Anatomia Patológica 
Nos casos operados, o exame histopatológico 

do material estudado – útero (endométrio) e ovários 
submetidos à ação androgênica por cinco a nove 
anos (Durateston uma ampola IM de 20 em 20 dias) 
– mostrou: 

Útero 
O detalhe macroscópico da cavidade 

endometrial mostra mucosa endometrial espessada 
à semelhança de quadros típicos de hiperplasia 
endometrial. O canal endocervical revela-se de 
forma típica, sem evidência de espessamento à 
macroscopia. O estudo microscópico da mucosa 
endometrial mostra desarranjo da arquitetura 
com presença de glândulas alongadas e 
tubulares constituídas por epitélio hipercromático, 
caracterizando quadro de hiperplasia simples sem 
atipias.

Figura 5. Anatomia patológica do útero. a) corte exibindo canal endocervical e cavidade endometrial; b) detalhe da cavidade 
endometrial. Mucosa endometrial espessada; c) Hiperplasia glandular simples sem atipia endometrial. Glândulas alongadas e 
tubulares.

Ovários 
Os ovários mostram-se de aspecto habitual, 

algumas vezes apresentam cistos em sua superfície 
com multinucleações preenchidas no seu interior 

por material amorfo eosinofílico. Apresentam ainda 
vasos com paredes espessadas e corpus albicans 
com degeneração hialina.

Figura 6. Anatomia patológica do ovário. a) corpus albicans, detalhe, mostrando um grande vaso, ao lado de uma arteríola com 
degeneração hialina da parede; b) cisto folicular com multiloculações, preenchidas com material amorfo eosinofílico.

RBSH 2012, 23(1); 143 - 159



157

Neofaloplastia 
Não encontrou-se espaço para realizar 

a neofaloplastia. A primeira razão é que não 
obtiveram-se recursos para desenvolver uma 
técnica segura que não prejudicasse a sensibilidade 
clitoridiana, condição usada como preponderante 
no relacionamento sexual genital dos pacientes. A 
segunda é por não encontrar entre eles propensão a 
correr os riscos da operação, e o tempo necessário 
para a conclusão de seus diversos estágios. De 
qualquer maneira, foi preservada a integridade da 
parede abdominal e a vagina, estruturas passíveis 
de serem usadas em eventual futura neofaloplastia.

considerações Finais
Esta experiência mostra que o 

acompanhamento constante nas etapas pré e 
pós-cirúrgicas é essencial ao êxito de todo o 
trabalho. Não é possível esquecer que cuidam-se 
de pessoas extremamente ansiosas pela resolução 
de suas inadequações e, para tal, são capazes de 
arriscar-se em situações nada seguras. E, como 
sabem que o tratamento regulamentado exige, no 
mínimo, dois anos de acompanhamento, antes 
dos procedimentos cirúrgicos, várias vezes por 
influências de conhecidos, por aquilo que vêm 
na mídia ou na internet, sentem-se tentadas à 
realização de tratamentos, que na maioria das 
vezes, lhes causam mais problemas que soluções. 
Arriscam-se mesmo assim. E, percebeu-se que se 
houvesse tempo e se conseguisse formar vínculos 
de confiança e apoio com esses pacientes, é 
possível minimizar o risco de tais situações.

Relatos repetidos, após cada etapa superada, 
foram de integração, felicidade e melhoria de 
autoestima, além de mais bem adequação ao meio 

social. Seguidos constantemente pela necessidade 
de agilizar documentos emitidos pela equipe do 
Projeto, para que pudessem dar andamento ao 
processo junto à Defensoria Pública, no sentido 
de alteração de sua identidade legal. Segundo 
Vieira (1996), isso é um procedimento necessário 
para sua completa integração ao meio social e 
principalmente profissional. 

Os temas mais prevalentes que 
paralelamente influem nas decisões de pacientes 
e da equipe do Projeto prendem-se à importância 
de esclarecimentos seguros que permitam uma 
decisão pela operação com consentimento 
informado; o direito à saúde; a tutela jurídica da 
integridade física; a responsabilidade penal e ética 
médica em acordo com o Conselho Federal de 
Medicina; o fornecimento de documentação que 
permita a adequação do prenome e do sexo no 
registro civil incluindo as repercussões no Direito 
de Família. 

O transexualismo não ocupa, no Código 
Internacional de Doenças (CID), o número 
302.5/2 (Desvios e transtornos sexuais) juntos 
com travestidos, homossexuais, exibicionistas 
e assemelhados, mas sim o CID 10, F.64.0 
(Transtornos de identidade de gênero). As figuras 
do homem e da mulher não se restringem à 
condição do ser macho ou fêmea, mas ultrapassam 
esses limiares. Tratam-se de construções bio-psico-
sociais complexas. 

Recentemente surgiu proposta de nova 
nomenclatura (BENTO, 2004) que nomeia o 
transexual do feminino para o masculino de 
“transexual masculino” e o de masculino para 
feminino de “transexual feminino”, forma mais 
prática e adequada, em especial por não conter a 
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ideia de “doença” que está embutida no DMS IV e 
no CID, mas fora do sentimento dos indivíduos que 
apresentam essas situações.

As cobranças e as exigências em relação à 
presença de um genital traduzem-se na necessidade 
de adequação a todo custo, mesmo em indivíduos 
com problemas (genéticos e hormonais) que não 
conseguem exercer tal coerência. Se, para estes, 
as cobranças de adequação existem, quanto 
mais para pessoas com transtorno de identidade 
extremamente complexo e intenso, como é o caso 
dos indivíduos diagnosticados como transexuais. 
Esses indivíduos sofrem intensamente desde 
a primeira infância, quando percebem que há 
algo de errado com eles, pois não se sentem ou 
se comportam como os demais do mesmo sexo 
e desejam comportar-se “normalmente” como 
pertencente ao sexo “oposto”. Existe, assim, um 
forte desejo de adequar seu sexo anatômico à sua 
realidade sexual interior, acreditando o que sentem 
como seu verdadeiro sexo.

É comum haver confusões no momento de 
designar os distúrbios de gênero, não somente pela 
população leiga, mas também pelos profissionais de 
saúde, em que os preconceitos e a falta de formação 
adequada, fazem parte dessa incapacidade. É 
importante ressaltar as diferenças entre travestis, 
homossexuais e pessoas diagnosticadas como 
transexuais (CANELLA; ANDRADE SILVA, 2004). 
O diagnóstico diferencial terá de ser preciso, pois 
o procedimento cirúrgico é irreversível. É preciso, 
portanto, libertar-se de conceitos reducionistas, 
como identidade de gênero (masculino e 
feminino) ou identidades sexuais (homo, hétero 
ou bissexualidade), ou seja, aprender a respeitar 
as singularidades e diversidades. Talvez essa seja 

uma saída mais justa, ética e humana para não 
infringir-se qualquer espécie de sofrimento psíquico 
àqueles que ousaram ir contra as regras impostas 
pela cultura, pela socialização e que ousaram 
questionar os limites de suas prisões identitárias . 
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RESENHA DE TESE

Na dissertação de Mestrado em Sociologia, 
intitulada “E sempre sou eu o pai e a mãe…” 
A monoparentalidade feminina empobrecida, o 
gênero e a “autonomia vulnerável”, defendida na 
Universidade do Minho (Braga, Portugal), Alessandra 
Faria discute a questão da monoparentalidade 
segundo a perspectiva do gênero. Por meio das 
histórias de vida de oito mulheres residentes em 
comunidades empobrecidas na cidade de Ribeirão 
Preto, interior de São Paulo, a autora analisa 
um conjunto de fatores que, interseccionados, 
contribuem para a maior ou menor vulnerabilidade 
social dessas mulheres e de suas famílias. Ao 
mesmo tempo, revela que a monoparentalidade 
pode ser uma experiência de fortalecimento da 
autonomia feminina. Trata-se, contudo, de uma 
autonomia vulnerável diante do habitus de gênero 
incorporado, que dificulta o questionamento 
de desigualdades já que são percebidas pelas 
entrevistadas como “naturais”. 

A autora desenvolve sua discussão ao 
longo de quatro capítulos. No primeiro capítulo, 
aborda algumas das questões de gênero e família 

características da realidade brasileira desde 
o período colonial, reforçando a ideia da não 
existência de uma “mulher universal” ou de um 
modelo de família único, mas de mulheres e famílias 
diversas. Essa diversidade foi pouco retratada nos 
documentos históricos, que tendem a apresentar 
a mulher branca como modelo normativo do 
feminino e as famílias brancas como exemplos da 
família ideal. Diante desses modelos, as demais 
mulheres e famílias foram sendo percebidas como 
“desviantes” e, portanto, excluídas dos relatos 
históricos. Também neste capítulo, Alessandra Faria 
apresenta sua opção pela perspectiva de gênero 
na discussão da monoparentalidade feminina. 
O interesse sociológico por esse fenômeno 
aumentou conforme começou-se a observar seu 
crescimento, em especial no Ocidente. Abordagens 
mais quantitativas e pautadas pela perspectiva 
econômica tendiam a culpabilizar as mulheres 
chefes de famílias monoparentais pela situação 
de pobreza em que se encontravam. A introdução 
da perspectiva de gênero nessa discussão 
permitiu observar os diversos fatores inerentes à 
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monoparentalidade que geravam a situação de 
maior vulnerabilidade econômica dessas famílias 
comparativamente às famílias nucleares ou 
biparentais. Além disso, a perspectiva de gênero 
na interpretação desse fenômeno contribuiu para 
que essas famílias se aproximassem também do 
estatuto da normalidade, já que eram vistas como 
um desvio à norma estabelecida de que família 
“de verdade” tinha que ser constituída pela união 
permanente entre uma mulher e um homem. 

No segundo capítulo, a autora amplia a 
discussão acerca dos fatores que modificam e 
tornam mais diversas as mulheres e as suas 
realidades. Dessa forma, destaca que a interseção 
do gênero com a raça e a classe social tende a 
vulnerabilizar mais fortemente as mulheres negras 
do que as mulheres brancas no Brasil. Para além 
da classe e da raça, insere também na análise o 
trabalho e a educação, verificando que as mulheres 
negras são igualmente colocadas no último patamar 
da hierarquia social, pois perdem para os homens 
negros, para as mulheres brancas e para os homens 
brancos. Além de serem mais empobrecidas, 
com menos acesso a melhores condições de 
trabalho e com baixos índices de educação escolar 
comparativamente às mulheres brancas. Do mesmo 
modo, a situação de monoparentalidade tende a ser 
menos penosa para mulheres brancas de classe 
média do que para mulheres empobrecidas negras 
e brancas. As primeiras tendem a terceirizar certos 
cuidados familiares às segundas, pagando pelos 
serviços prestados, mas as segundas, as brancas 
empobrecidas, têm que buscar outras fontes de 
apoio na sua organização familiar. 

A autora se questiona sobre como, 
então, mulheres empobrecidas que chefiam 

famílias monoparentais elaboram suas próprias 
experiências de vida, como compreendem e como 
expressam sua identidade de gênero ao reunir um 
conjunto de outras identidades, algumas ainda 
vistas como pertencentes a homens e mulheres 
de formas diferentes – ser chefe de família, ser 
trabalhadora, ser pai, ser mãe, ser cuidadora, ser 
mulher…? Como essas mulheres chegaram à 
situação da monoparentalidade? Como obervam 
as questões de gênero na sua história, no seu 
cotidiano e na educação oferecida aos filhos e às 
filhas? Que impactos tem a monoparentalidade na 
sua vida social, econômica e familiar? Essas são 
algumas das indagações que a levaram à busca 
pelas histórias de vida de oito mulheres residentes 
na periferia de Ribeirão Preto e em situação de 
pobreza. O terceiro capítulo compreende, assim, 
a apresentação do percurso da investigação, as 
experiências vivenciadas na pesquisa de campo, 
a opção pela “história de vida” enquanto técnica 
de coleta dos dados e o perfil das entrevistadas, 
diversificado de acordo com a raça, a idade, a renda 
per capita média e a condição face ao trabalho. 

No quarto capítulo, a autora discute os 
resultados da sua investigação. De início, observa 
que o recorte da idade traz um elemento a mais à 
discussão, já que também amplia a vulnerabilidade 
das entrevistadas: ao ficar mais velhas, as 
mulheres são expulsas do mercado de trabalho, e 
passam a ser dependentes de renda informal ou 
da renda dos filhos; ao ser mais jovens, tendem 
a ter filhos pequenos, o que pode dificultar sua 
permanência no trabalho formal. O gênero é visto 
pelas entrevistadas não como constructo social, 
mas como naturalmente determinado pelo sexo 
biológico e, nesse sentido, homens e mulheres são 
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vistos segundo as representações dominantes de 
masculinidade e feminilidade presentes nas suas 
comunidades. Neste sentido, para elas, os homens 
são naturalmente infiéis, egoístas, incapazes de 
expressar afeto, mais propensos aos vícios e 
fisicamente mais fortes; as mulheres são mais 
frágeis, “naturalmente” amorosas e fiéis, mais 
responsáveis, mais sentimentais e fisicamente mais 
fracas. Todavia, todas as histórias de vida coletadas 
revelam mulheres fortes, corajosas, líderes na sua 
casa e na sua comunidade, muito diferentes da 
fragilidade expressa como definidora do feminino. 
A situação de monoparentalidade chegou à vida 
dessas mulheres por diversas razões, mas a principal 
foi o fato de os companheiros deixaram de assumir 
o sustento da família. Ao atingir a capacidade de 
sustentar sozinhas a si e seus filhos, essas mulheres 
ousaram romper com sua vida conjugal (formal 
ou informal), alcançando um novo estatuto: o de 
mulheres livres. Dessa forma, a monoparentalidade 
surge como elemento emancipador e de conquista 
de autonomia pessoal, já que, ao comparar a vida 
matrimonial à vida monoparental, todas respondem 
que agora “podem”, que agora “escolhem”, que 
agora “fazem”, que agora “decidem” os rumos da 
sua vida e da sua família conforme suas vontades. 
Na busca por apoio, em especial no cuidado aos 
filhos, para que consigam exercer algum trabalho, 
recorrem aos aparelhos de atendimento público 
ou privado disponíveis em suas comunidades 
(creches, centros de educação em tempo integral, 
organizações não governamentais). Mas nem 
sempre encontram o atendimento necessário, 
já que há mais demanda do que oferta de vagas 
nesses aparelhos. Dessa forma, algumas mulheres 
conseguem construir uma rede de apoio informal 

da qual participam familiares, vizinhos e amigos. 
Via de regra, as mulheres que são chefes de 
famílias monoparentais empobrecidas encontram 
nos filhos mais velhos sua principal fonte de apoio 
no cuidado dos filhos menores. Contudo, nem 
sempre os filhos mais velhos têm, de fato, idade 
para cuidar efetivamente dos irmãos menores. Se 
as redes de apoio formal ou informal falham, ou 
se há uma crise econômica e laboral que cria um 
cenário de desemprego, essas mulheres ficam 
sozinhas e são, ainda, culpabilizadas e penalizadas 
pela sua condição monoparental. Essa questão é 
clara quando algumas das entrevistadas relatam a 
vivência de situações como “a família me virou as 
costas”, “tive que me prostituir” ou “fiquei um ano 
trabalhando no lixão”. O pai de seus filhos contribui, 
em alguns casos, por meio da pensão alimentícia. 
Na maioria dos casos, esses homens não têm 
seu acesso negado aos filhos, mas também não 
buscam maior envolvimento ou participação na 
rotina deles. Em alguns casos, as entrevistadas até 
preferem manter distância dos ex-parceiros, que 
representam ainda uma fonte de controle, ameaça 
e opressão. 

Assim, como a autora mostra, a autonomia 
conquistada na monoparentalidade pode ser 
vulnerabilizada pelos dispositivos incorporados na 
forma de um habitus de gênero que diz a essas 
mulheres que ser mulher é ser frágil, ser emotiva 
e sentir-se insegura na ausência de uma figura 
masculina que as proteja. Do mesmo modo, 
percebendo a maternidade e o dever do cuidado 
familiar enquanto tarefas eminentemente femininas, 
acabam por reproduzir os tradicionais papéis de 
gênero na relação e na educação com/dos filhos 
e filhas e negam-se a assumir relacionamentos 
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amorosos de maior estabilidade por receio de 
perderem sua liberdade, já que acreditam que 
mulheres e homens simplesmente são como são. 
Desse modo, se a monoparentalidade emancipa, a 
reprodução das tradicionais concepções de gênero, 
aliada à fraca rede de apoio formal (vagas em 
creches, escolas de tempo integral, organizações 
não governamentais) disponível em suas 
comunidades e ao desinteresse dos ex-parceiros 
pela educação dos filhos tendem a vulnerabilizar a 
autonomia conquistada com o rompimento conjugal 
e a assunção ao status de chefe de família. 
Ainda que suas famílias não sejam vistas como 
desviantes, essas mulheres ainda sentem sozinhas 
o peso de prover e cuidar da sua família com pouco 
ou nenhum apoio. Dessa forma, como é um modelo 
familiar em ascensão, a monoparentalidade, em 
especial feminina e empobrecida, necessita de 
maior atenção das políticas públicas de modo a 
garantir que sua autonomia seja fortalecida e não 
vulnerabilizada. 

A leitura desta pesquisa pode ser uma 
interessante fonte de reflexão e oportunidade de 
observação de como a adoção da perspectiva 
do gênero pode tornar mais profunda e rica a 
investigação dos fenômenos sociais, já que traz 
diversos elementos que nos ajudam a ampliar o 
olhar sobre o tema. 

Para contactar a autora da dissertação: 
afaria.28@gmail.com 

Ana Maria Brandão 
Doutora em Sociologia 

Instituto de Ciências Sociais 
Universidade do Minho – Portugal
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A METADE DA LARANJA?

Zenilce Vieira Bruno1

CANOSA, Ana. A metade da laranja? Discutindo Amor, Sexo e Relacionamento. Organização de textos: 
DANNEMANN, Fernanda. São Paulo: Master Pop, 2012.

RESENHA DE LIVRo

O livro A metade da laranja? oferece um 
brinde à vida, à capacidade de amar e à felicidade 
de amar. É um desses raros livros que ensinam 
sobre a vida e o viver. Porque a vida, como a 
sexualidade, é uma tarefa inacabada, da qual 
nasce a busca de encantamento. Pelo próprio 
fato de haver incompletude, pomo-nos em marcha 
orientados por uma luz, e essa é a realização de 
nós mesmos. Deixamo-nos guiar pelos processos 
autorreguladores da vida, que representam 
nossos aspectos profundos, de quem nem sempre 
estamos conscientes. Podemos nos entregar à 
vida dirigidos por uma sabedoria inconsciente 
muito mais poderosa do que todas as estratégias e 
manipulações consciente da realidade.

A autora segue a corrente de uma tradição 
humanística que privilegia a experiência pessoal. 
Como obra de reflexão de maturidade, contém 
também uma síntese da experiência pessoal da 
pesquisadora, oriunda de seu aprofundamento nos 
processos de viver. Um livro de sensibilidade, não 
de sensacionalismo. As dimensões humanas são 
descritas e reveladas com amabilidade: o prazer, a 

paixão, a dor de amar, o desamor, a separação, a 
doença, o preconceito, a evasão. Todos os acordes 
se harmonizam numa unidade maravilhosa: o 
enlevo, a esperança, a felicidade, o próprio ato 
da existência amorosa, o enrosco enganoso dos 
amantes, o desejo insensato, o desespero e o 
martírio.

Ana Cristina Canosa é psicóloga e terapeuta 
sexual, apresenta, portanto, todas as credenciais 
para se apresentar no âmbito da sexualidade 
humana. Durante muitos anos ela ajuda pessoas 
com dificuldades sexuais, tanto no consultório, 
quanto na implantação de projetos educacionais 
de largo alcance. É consultora especializada em 
questões emocionais, e realiza frequentemente 
conferências, jornadas e oficinas de sensibilização 
para profissionais da área. Contudo, mais do que 
essas credenciais, o que ressalta na autora é a sua 
humanidade, e seus escritos são um desinteresse 
doutrinário, obtendo a atenção por meio de 
desprendimento e amor. É uma leitura que convida 
a ir sempre em frente, deixando um espaço em 
aberto para o preenchimento aberto do leitor.
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O livro é uma coletânea de crônicas, em que 
cada uma é uma conversa íntima que nos leva a 
refletir. Uma análise bem humorada, que ajuda 
a decifrar suas fomes, seus desejos e sonhos. 
Reflete sua visão de educadora sexual despertando 
para algo que temos dentro de nós, mas de que 
por vezes nos esquecemos. Não podemos deixar 
de concordar que somos seres marcados por 
desejos diversos. No entanto, poucos escritores 
conseguem nos colocar frente a esses desejos, que 
frequentemente escondemos de maneira tão clara 
e peculiar. É um livro para ser lido com prazer, sem 
dúvida, mas, além disso, é uma obra que despertará, 
em cada um dos leitores, um pouco da doçura e da 
alegria, esquecidas tão frequentemente, quando 
pensamos em amor, sexo e relacionamento.

Os capítulos que compõem este livro trazem 
ineditismo e sensibilidade. Um verdadeiro deleite 
para as pessoas mais sensíveis. Como educadora 
e psicóloga, indico este livro para todos os que 
se dedicam à educação em todos os níveis e 
modalidades. Os assuntos abordados possuem 
uma transversalidade que abrange os mais diversos 
públicos, como professores, alunos, formadores 
e todos aqueles que querem descobrir um pouco 
mais sobre si.

 

Zenilce Vieira Bruno
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ENTREVISTA

SEXUALIDADE HUMANA PARA MÉDICOS - Atividade docente assistencial
Entrevista com o Dr. Jorge José Serapião

Por Maria Luiza Macedo de Araújo 

Jorge José Serapião é médico e psicólogo. Mestre em ginecologia e doutor em Sexualidade Humana. 
Professor da Faculdade de Medicina (FM) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Responsável 
pela disciplina de Sexualidade Humana na FM da UFRJ.

A ligação do Hospital Moncorvo Filho com a equipe 
de Sexologia é muito antiga e surgiu das primeiras 
reflexões de ginecologistas e psicólogos, no Rio de 
Janeiro, acerca da sexualidade humana, o existe 
desde o tempo do saudoso ginecologista Jean-
Claude Nahoun e dos também saudosos Paulo 
Canella (ginecologista) e Araguari Chalar Silva 
(psicólogo), além da psicóloga Maria do Carmo de 
Andrade-Silva. Na década de 1980, surgiu uma 
oportunidade de organizar um centro de estudos, 
uma pós-graduação em Sexualidade Humana 
ainda no hospital Moncorvo Filho e, posteriormente, 
em 1986, na Universidade Gama Filho. Houve 
sempre a figura do Dr. Paulo Canella a incentivar e 
programar trabalhos conjuntos, aliando os saberes 
médicos e psicológicos para discutir e problematizar 
a sexualidade humana. Em 1994, com a criação do 
mestrado em Sexualidade Humana, tivemos uma 
parceria da Universidade Gama Filho (UGF) com 
o Hospital Moncorvo Filho para que as atividades 
clínicas de atendimento e supervisão fossem feitas 
no Ambulatório de Sexologia. Dr. Paulo Canella 
sempre foi um incentivador com suas inestimáveis 
contribuições clínicas e teóricas. Nessa época a 
equipe era constituída das professoras Drª. Maria 
do Carmo de Andrade-Silva e Drª. Maria Luiza 
Macedo de Araujo para a supervisão de mestrandos 
médicos e psicólogos, o que ocorreu durante todos 

os anos em que existiu a parceria com o programa 
de mestrado. Com o término do programa, a 
parceria da UGF com o Hospital Moncorvo Filho foi 
extinta, e então o Prof. Dr. Paulo Canella chamou o 
Prof Dr. Jorge José Serapião e a Profª Dra. Maria 
Luiza Macedo de Araújo para a reorganização do 
ambulatório, já que a Prfª Dra. Maria do Carmo 
de Andrade-Silva estava com outra atividade de 
ensino e não poderia continuar no ambulatório. 
Você poderia falar como o Ambulatório de Sexologia 
funciona na atualidade?

Como você chamou a atenção, o Ambulatório 
de Sexologia, ligado ao Instituto de Ginecologia 
da UFRJ, criado por Paulo Canela, depois da 
suspensão do convênio com a Universidade Gama 
Filho, sofreu algumas alterações. Naquela época 
eu coordenava um Ambulatório de Sexologia no 
Serviço de Ginecologia do Hospital dos Servidores 
do Estado (do Rio de Janeiro)e era responsável 
pela disciplina Sexualidade Humana oferecida, 
eletivamente, aos alunos de graduação da Faculdade 
de Medicina da UFRJ. Numa reunião com Paulo 
Canela resolvemos associar-nos nessas atividades 
e passamos a exercê-las, ambas, no Instituto de 
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Ginecologia (IG) da UFRJ, às terças-feiras: com 
uma atividade ambulatorial pela manhã e a disciplina 
à tarde. Estávamos, ambos, aposentados como 
professores da UFRJ, mas, com a aprovação do 
Departamento de GO, obtivemos do reitor da UFRJ 
autorização para continuarmos a exercer essas 
atividades. Tivemos não só o apoio institucional 
como a preciosa e indispensável participação de 
um grupo de profissionais de renomada experiência 
que também, voluntariamente, se prontificaram a 
tocar adiante esse projeto. 

Como atua a equipe mutiprofissional no ambulatório?
Na verdade creio que estamos um pouco além de 
uma simples multidisciplinaridade. Somos, sim, 
profissionais de diferentes formações, mas atuamos 
de tal forma integrados que já podemos falar de um 
trabalho interdisciplinar.

Quem são os profissionais que atendem?
Somos, no momento, uma equipe de médicos e 
psicólogos, sendo que na disciplina, funcionando 
integradamente, contamos com um professor 
biólogo. 

O ambulatório atendia clientes encaminhados por 
outros ambulatórios e serviços de saúdedo Rio 
de Janeiro e adjacências. Como está agora? O 
público-alvo ainda é o mesmo?

Nossa clientela não mudou muito nos últimos anos. 
Continuamos atendendo casos que nos chegam 
por demanda espontânea bem como aqueles 
referenciados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) 
ou por outros ambulatórios especializados do IG.

Na época do mestrado houve um grupo de 

estudos e terapia voltado para transexuais, tendo 
havido algumas cirurgias para a adequação corpo/
mente, seguindo o protocolo legal. Alguns deles 
conseguiram documentos oficiais de identidade 
compatíveis com sua nova designação sexual. 
Como está esse projeto no momento? Qual a sua 
visão dessa questão, já que não existe mais a 
estrutura acadêmica de outrora?

A condução cirúrgica das disforias de gênero têm 
sido objeto de muita polêmica nos últimos anos. 
Diversos autores (Eve K. Sedgwick, David M. 
Halperin, Judith Butler e Michael Warner) baseados 
em conceitos do pós-estruturalismo e defendendo a 
chamada Teoria Queer têm questionado a validade 
de sua utilização baseados em argumentos 
que denunciam uma tentativa de normatização 
exagerada de corpos, em obediência às exigências 
do mundo biológico. 
Segundos esses autores, somos diferentes e 
teimamos em nos reunir em grupos como se 
fôssemos iguais! Se fôssemos iguais, esses grupos 
seriam perfeitos. Esse é o dilema da sociedade 
em busca de uma organização ideal: ser perfeita 
reunindo um grupo de desiguais.
Teóricos queer encontraram nas obras de Michel 
Foucault e Jacques Derrida conceitos e métodos 
para essa empreitada teórica. Segundo Foucault, 
as identidades sociais são efeitos da forma 
como o conhecimento é organizado e que tal 
produção social de identidades é “naturalizada” 
nos saberes dominantes. Ainda segundo esse 
autor, a sexualidade tornou-se objeto de estudo de 
sexólogos, psiquiatras, psicanalistas, educadores, 
de maneira a ser descrita e, ao mesmo tempo, 
regulada, saneada, normalizada por meio da 
delimitação de suas formas em aceitáveis e 
perversas. Daí a importância das “invenções” 
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do século XIX, a homossexualidade e o sujeito 
homossexual, para os processos sociais de 
regulação e normalização. 
A contribuição de Jacques Derrida para a Teoria 
Queer pode ser resumida em seu conceito de 
suplementaridade. Na perspectiva de Derrida, a 
heterossexualidade precisa da homossexualidade 
para sua própria definição, de forma que um homem 
homofóbico pode-se definir apenas em oposição 
àquilo que ele não é: um homem gay. 
Desconstruir é explicitar o jogo entre presença 
e ausência sociais relacionado à operação do 
binarismo hetero/homossexual para a organização 
da vida social contemporânea, dando mais atenção 
crítica a uma política do conhecimento e da 
diferença. 
Nas palavras do sociólogo Steven Seidman, o queer 
seria o estudo “daqueles conhecimentos e daquelas 
práticas sociais que organizam a ‘sociedade’ como 
um todo, sexualizando – heterossexualizando 
ou homossexualizando – corpos, desejos atos, 
identidades, relações sociais, conhecimentos, 
cultura e instituições sociais”
Nos também estamos repensando esse problema, 
embora estejamos atentos às necessidades 
disfóricas desses clientes. 
Entre elas uma que tem se destacado nos 
últimos anos relaciona-se ao fato de que muitos 
transgêneros valorizam prioritariamente a mudança 
de nome, isto é, o direito de obter uma redesignação 
social de gênero independente da transformação 
cirúrgica. 
Uma recente decisão da 17a. Câmara Civil do Rio 
de Janeiro aceitou o recurso de um homem que 
quer renomear-se mulher sem a necessidade de 
submeter-se à cirurgia de transgenitalização. O 

desembargador Wagner Cinelli explicou seu voto: 
“Não se pode confundir genitália com sexo. Aliás, 
um homem que, vítima de acidente tivesse sua 
genitália extirpada não se tornaria, por isso, do sexo 
feminino”.
Essas questões ainda estão em aberto merecendo 
uma reflexão por parte daqueles que se interessam 
em resolvê-las

Uma disfunção que se tornou cada vez mais 
presente na queixa de clientes que nos procuram 
é o vaginismo, tendo até gerado uma dissertação 
de mestrado sobre o tema. Como essa queixa se 
apresenta agora? O que foi observado na pesquisa 
de mestrado acerca dos companheiros das mulheres 
com queixa de vaginismo ainda é conforme os 
resultados ou houve uma transformação ao longo 
do tempo?

Realmente o vaginismo é uma queixa frequente de 
nossas clientes. A literatura mostra que entre 2% e 
6% de todas as mulheres adultas são literalmente 
incapazes de consumar o ato sexual (penetração 
vaginal) com seus parceiros. Embora não tenhamos 
um número exato a apresentar, acreditamos que, 
em nosso ambulatório, ele seja maior que isso.
Mas as restrições que essas pacientes sofrem vão 
além disso: mal conseguem ser examinadas por 
um ginecologista ou mesmo tocar internamente 
sua genitália. Essa condição é consequente a uma 
contração involuntária dos músculos situados em 
torno da vagina que impedem, parcial ou totalmente, 
qualquer forma de penetração.
Durante algum tempo se supôs que essa contração 
decorresse de traumas na infância principalmente 
relacionados à história de violência ou abuso 
sexual. Em um significativo número de nossos 
casos, entretanto, não houve referência a esse tipo 
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de trauma. 
Por outro lado, com frequência, essas clientes têm 
libido, conseguem atingir o orgasmo e gostam das 
brincadeiras sexuais que antecedem a penetração. 
Acreditamos que razões inconscientes impeçam 
o relaxamento normal dos músculos em torno da 
vagina inviabilizando o intercurso sexual. 
Há também casos em que essas clientes 
apresentam causas orgânicas como tumores ou 
infecções genitais que seriam melhor reconhecidas 
como portadoras de dispareunia feminina. 
Finalmente tem sido descrito pelos ginecologistas, 
com certa frequência, o que denominam “vulvodinia”.
Trata-se de dor crônica em queimação na vulva, 
sem achados físicos objetivos que justifiquem os 
sintomas, comprometendo a vida sexual de suas 
portadoras. Sua etiologia é desconhecida. Mulheres 
brancas, sexualmente ativas e na pré-menopausa 
são as mais acometidas. Uma anamnese e um 
exame clínico detalhado deve ser feito, com a 
caracterização da dor, pesquisa de irritantes locais, 
inspeção cuidadosa da vulva e busca de pontos 
dolorosos. 
Existem vários tratamentos propostos para a 
condução de casos de vulvodinia, porém pouca 
evidência científica que comprove a sua eficácia. 
Há quem valorize amplamente seu componente 
emocional e aqui fica patente a necessidade de 
uma abordagem multiprofissional na condução 
dessas pacientes.

Sabemos que você é médico e psicólogo com 
mestrado em medicina e doutorado em Sexologia. 
Qual a formação teórico-técnica dos profissionais 
que atuam presentemente no ambulatório e na 
disciplina?

Serapião - Nosso grupo é formado, presentemente, 
por :
1. Três médicos ginecologistas. Andreza 

Albuquerque, portadora de TEGO (Título 
de especialista em ginecologia e obstetrícia 
com credenciamento na área de atuação em 
sexualidade fornecido pela FEBRASGO); João 
Eprecht (portador de TEGO e membro do 
Colégio Internacional de Cirurgia Minimamente 
Invasiva) e Amaury Mendes Filho, sexólogo e 
ginecologista.

2. Quatro psicólogos. Maria Luiza Macedo 
de Araujo, com formação em terapia 
comportamental, mestrado em psicologia 
social e doutorado em filosofia e ex-Presidente 
da SBRASH; Flavio Roberto de C. Santos 
com formação em terapia corporal, mestrado 
em sexologia e doutorado em psicologia do 
desenvolvimento; Isabel Delgado com formação 
em terapia corporal e Elza Caloba com formação 
psicanalítica.

3. Contamos também com a participação de 
Pedro Jurberg, biólogo com doutorado em 
comportamento animal participando como 
docente da Disciplina de Sexualidade Humana 
referida anteriormente. 

Há engajamento dos(as) parceiros(as) no tratamento 
das disfunções sexuais ou de relacionamento de 
casais? Em que medida essas variáveis estão 
relacionadas?

É bom que se refira que, apesar de estarmos 
atuando no Instituto de Ginecologia da UFRJ, 
nosso ambulatório atende também a uma demanda 
de queixas masculinas, certamente em um número 
menor do que as femininas. Por outro lado, não 
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temos dificuldades na participação de parceiros na 
condução das disfunções sexuais femininas, sendo, 
em alguns casos, até indispensável.

Qual a disfunção sexual mais frequente na queixa 
da clientela do ambulatório?

Em se tratando de instituição com atendimento 
prioritariamente feminino, a queixa mais 
frequentemente apresentada é a de desejo 
sexual hipoativo. Porém, observamos um número 
significativo – que aumenta cada dia mais – de 
mulheres jovens com queixa de vaginismo.

Atualmente, há uma disciplina eletiva do curso de 
Medicina da UFRJ sendo ministrada pela equipe 
do ambulatório. Você poderia dar mais detalhes? 
Como funciona? Como é o plano pedagógico 
da disciplina? Quais são seus objetivos? Qual a 
importância de se introduzir o tópico de Sexualidade 
Humana na formação dos futurosa médicos?

A disciplina de Sexualidade Humana, oferecida 
eletivamente para os alunos do curso de graduação 
em medicina da UFRJ foi implantanda por nós em 
1999. Pioneira no Brasil para cursos de medicina, 
representou importante avanço nas discussões 
sobre sexualidade no mundo acadêmico, tendo 
seu modelo replicado em várias outras instituições 
na área de saúde, principalmente nos curso de 
enfermagem. 
Seu plano-piloto publicado na revista Sexo em 
março/abril daquele ano. Definia como objetivos 
gerais que o aluno, ao final do curso, fosse capaz 
de reconhecer, diagnosticar, orientar e encaminhar 
clientes com demanda clínica ligada à função 
sexual em sua vertente de relações interpessoais. 

Como objetivos específicos, o aluno seria capaz de: 
descrever os mecanismos neuroendócrinos e as 
bases anatomofuncionais da sexualidade humana 
analisando como podem ser modificados por efeito 
de drogas e doenças; identificar as causas 
determinantes do desenvolvimento e as diferenças 
entre identidade, papel, orientação e atividade 
sexual; reconhecer os ciclos da vida (infância, 
puberdade, menopausa, meia-idade e senilidade) 
e descrever as modificações sobre os impulsos 
e desempenhos sexuais deles decorrentes; 
examinar seus sentimentos e preconceitos 
sexuais, visando desenvolvimento de atitudes 
neutras quanto ao comportamento sexual, hábitos 
e desempenho de seus pacientes; desenvolver 
atitudes empáticas que possibilitem a colheita de 
anamnese, a discussão de problemas na área 
sexual bem como o exercício de sua prática como 
profissional de saúde sem constrangimento pessoal 
e de seus pacientes; desenvolver visão crítica 
das inter-relações sociedade versus sexualidade 
humana; diagnosticar os casos mais simples de 
disfunção sexual conduzindo-os segundo técnicas 
desenvolvidas ao longo do curso; diagnosticar e 
encaminhar os casos mais complexos de disfunção 
sexual a centros e profissionais mais capacitados; 
participar de atividades multiprofissionais que lidem 
com as relações entre a sexualidade e as doenças 
sexualmente transmissíveis (DSTs), notadamente 
AIDS, anticoncepção e drogas.
Finalmente vale chamar a atenção de que a 
modernidade nos trouxe novos paradigmas para 
saúde e família. 
Na saúde, rompeu-se com o tradicional conceito 
dicotômico entre saúde e doença que privilegiava 
a ação curativa médica, substituindo-o pelo 
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conceito de bem-estar biopsicossocial com foco na 
prevenção e na ação multidisciplinar.
Na família substituiu-se sua função primordial 
de defesa paternalista e patrimonial por uma 
consciência democrática de convivência entre seus 
membros em que a presença do afeto é de vital 
importância em sua caracterização e sobrevivência. 
Esses dois novos enfoques abriram espaço para, 
entre as múltiplas ações a serem desenvolvidas 
pelos profissionais de saúde, refletir sobre a 
importância do conhecimento e da atuação na 
área da sexualidade humana com vistas ao 
aprimoramento das Estratégias de Saúde da 
Família.
Assim, em nossa disciplina, nos últimos anos 
temos, sempre que possível, obedecidas as 
seguintes normas gerais: evitar priorizar os 
aspectos negativos da sexualidade (abuso sexual, 
DST e AIDS, que reforçam a leitura preconceituosa 
de que sexo é ruim, sujo e cheio de culpa); evitar 
a transmissão de fatos meramente biológicos que 
enfatizam uma leitura reducionista reprodutiva; 
e atrair recursos humanos sensíveis capazes de 
discutir (além dos problemas técnicos) o amor, a 
intimidade e a responsabilidade interpessoal. 
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