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Resumo 

 

 

CORTEZ, Ana Flavia Leite. O discurso da revista Crescer na normatização da 

sexualidade feminina na gravidez. Dissertação (Mestrado em Psicologia) — Programa de 

Pós-Graduação em Psicologia, Universidade Federal de Pernambuco, Recife-PE, 2010. 

 

 

Nas últimas décadas a sexualidade na gravidez vem ganhando espaço na mídia. A barriga 

outrora escondida vem aparecendo sensualizada através de novos enunciados sobre a 

sexualidade da mulher grávida. As revistas para mãe e grávidas tem sido um dos espaços 

midiáticos de produção dos novos discursos. Nesse sentido, este trabalho buscou identificar 

em que medida os discursos sobre sexualidade na gravidez, produzidos pela revista Crescer, 

rompem com antigos padrões normativos em torno da sexualidade feminina. Procurou ainda 

identificar as tensões e contradições entre sexualidade e maternidade e analisar como a revista 

posiciona homens e mulheres discursivamente em torno da sexualidade na gravidez. A 

presente pesquisa dialoga com o universo das ciências sociais e humanas e se afilia aos 

estudos da Psicologia Social. Tomando como norte epistemológico o Construcionismo Social, 

este trabalho pretende contribuir para uma melhor compreensão das relações de poder, que 

perpassam a construção da sexualidade feminina. Para análise dos dados, foi adotado o 

referencial metodológico das práticas discursivas e as ferramentas foucaultianas para a análise 

do discurso. O corpus da pesquisa foi composto pelas matérias produzidas pela revista 

Crescer, sobre o tema da sexualidade na gravidez, no período de janeiro de 1993 a janeiro de 

2009. A análise dos dados aponta que a sexualização da gravidez pertence a uma nova 

tecnologia de poder, que entrelaça saberes médicos e psicológicos para produzir novas 

normativas sobre a sexualidade feminina. A partir do discurso do bem-estar, o sexo é visto 

como forma de manutenção do vínculo conjugal. O corpo grávido é sensualizado a partir de 

um padrão de beleza não-grávido, que reproduz a fragmentação mulher-mãe. Apesar dos 

novos enunciados, o homem continua sendo posicionado como sujeito desejante e a mulher 

como objeto do desejo, atualizando antigas relações de poder. 

 

 

Palavras Chave: sexualidade, gravidez, mídia, biopoder.  
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Abstract 

 

 

In the last decades, sexuality during pregnancy has been widely discussed in the media. 

Before hidden, the belly now appears sexualized, through new speeches about pregnant 

women´s sexuality. Magazines for mothers and pregnant women have become one of the 

spaces in which new speeches are produced. In this way, this research has tried to identify to 

what extent speeches about pregnancy produced by Crescer magazine promote a rupture with 

ancient normative patterns on women´s sexuality. In addition, this research has tried to 

identify tensions and contradictions among sexuality and maternity and to analyze how the 

magazine puts men and women in its speech on sexuality during pregnancy. This work is 

affiliated with social sciences and humanities and it is part of Social Psychology studies. 

Under the perspective of Social Constructionism, this paper intends to contribute to a better 

understanding of the power relations that pervade the construction of feminine sexuality. Data 

analysis used the methodological approach of discursive practices and Foucault’s tools to 

perform Discourse analysis. The research corpus was constituted by paper produced by 

Crescer magazine about sexuality during pregnancy, from January 1995 to January 2009. 

Results show that the sexualization of pregnancy belongs to a new power technology which 

crosses medical and psychological jargon to produce new normative speeches about feminine 

sexuality. Through the speech of well-being, sex is seen as a way to maintain marital linkage. 

The pregnant body is sexualized through a pattern of non-pregnant bodies, which reproduces 

the fragmentation mother-woman. Despite new speeches, men continue to be positioned as a 

wishing subject and women are the objects of such wishes, maintaining ancient power 

relations.  

  

  

Keywords: sexuality, pregnancy, media, biopower.  

 

 

 

 

 

 



 11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introdução 

 

 

O interesse em estudar sexualidade na gravidez partiu de uma motivação pessoal e 

profissional. Em setembro de 2004, me encontrava na reta final de conclusão do curso de pós-

graduação em sexualidade humana, na Universidade Católica de Pernambuco. Nessa época, 

precisava encontrar um objeto de pesquisa para dar início à produção de uma monografia; eis, 

então, que fico grávida! 

            Não demorou muito para que eu achasse meu tão sonhado objeto. A partir daí, 

motivada pela gravidez e pelo estudo, comecei a me debruçar sobre autores que falavam da 

sexualidade numa perspectiva histórica e cultural. Encontrei-me com os trabalhos de Jean-

Philippe Catonné (1994), Marilena Chauí (1991), Jos Van Ussel (1980), Jurandir Freire Costa 

(1999) e Margaret Mead (2003).  

Terminei a monografia com a impressão de que a maternidade como construção 

cultural, criada histórica e socialmente, não combinava com prazer e erotismo. Pareceu-me, 

naquele momento, que a velha cisão: prazer e reprodução, utilizada estrategicamente para o 

controle da sexualidade feminina, se configurava como um problema para a vivência da 

sexualidade na gravidez por evocar o fantasma da "santa-mãe".  

Três anos depois, ingressei no mestrado com a intenção de aprofundar o tema. No 

árduo processo de especificação do objeto e delimitação do problema, mergulhei um pouco 

mais fundo no tema. A necessidade de delimitar, paradoxalmente, ampliou meu olhar. 

Comecei a me deparar com diversas vozes e percepções sobre a gravidez. Grávidas na mídia 

me chamaram a atenção, especialmente as grávidas que expunham seus barrigões nas capas 
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das revistas. Percebi que a barriga outrora escondida vem aparecendo sensualizada e que o 

tema da sexualidade na gravidez vem ganhando espaço na mídia.  

Nos primeiros contatos com o campo, várias inquietações começaram a povoar meu 

pensamento. Intrigada com o fenômeno das grávidas sensuais na mídia, me aproximei do 

universo midiático em busca de algumas respostas.  

 

 

Gravidez e sexualidade na mídia 

 

Na década de 60, do século XX, a atriz brasileira Leila Diniz escandalizou a 

sociedade, quebrando tabus de uma época em que a repressão dominava o país. Em 1971, ao 

exibir a sua gravidez de biquini na praia de Ipanema, ganha o título de A grávida do ano no 

programa do Chacrinha
1
. À frente de seu tempo, ousada e avessa a convenções, Leila foi 

criticada pela sociedade machista de então. Choveram protestos contra a atriz acusando-a de 

debochar da maternidade e afrontar a Virgem Maria
2
. Nessa época, o feminismo eclode na 

Europa e nos Estados Unidos impulsionado pela efervescência política e cultural, que 

colocava em xeque os valores conservadores da sociedade. No Brasil, o movimento feminista 

se organiza apesar do país viver o auge da ditaduta militar.  

 

  

           
Figura 1 

       Leila Diniz  

          Praia de Ipanema,  

       Rio de Janeiro, 1971 

 

 

 

 

Passadas algumas décadas de militância do movimento feminista em defesa dos 

direitos sexuais e reprodutivos e da invenção da pílula anticoncepcional, as mulheres puderam 

se beneficiar dos ganhos desse movimento, no que se refere à vivência de uma sexualidade 

mais prazerosa e desvinculada da reprodução.  

Em 1991, a atriz norte-americana Demi Moore ganha destaque na mídia ao posar nua e 

                                                 
1
 http://pt.wikipedia.org/wiki/Leila_Diniz 

2
 http://camanarede.terra.com.br/rev/rev_11.htm 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Gravidez
http://pt.wikipedia.org/wiki/Biquini
http://pt.wikipedia.org/wiki/Praia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1vida
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chacrinha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Europa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos


 13  

 

grávida para a revista Vanity Fair. A polêmica gravidez insinuante ajudou a atriz a se projetar 

como uma das grandes estrelas de Hollywood da época. A nudez maternal de Moore foi 

considerada uma das capas de revista americana mais importante dos últimos 40 anos
3
.  

Recentemente, a sexualidade na gravidez vem ganhando destaque na mídia. O site da 

revista Pais e Filhos
4
 disponibiliza um álbum de fotos com grávidas famosas que posaram 

nuas para revistas brasileiras e americanas nos últimos anos, entre elas: Fernanda Lima 

(revista Roling Stone), Angélica (revista Caras), Britney Spears (revista Elle e revista Q) e 

Christina Aguilera (revista Marie Clair). 

 

 

 

 
    Figura 2      Figura 3 
     Demi Moore      Fernanda Lima 

        Revista Vanity Fair     Revista Roling Stone 

     EUA, 1991      Brasil, 2008 

 

 

 

 

 

 

No rastro da sexualidade na gravidez, duas famosas me chamaram a atenção no Brasil: 

a humorista Maria Paula e a atriz Danielle Vinits. A primeira, grávida de sete meses, aparece 

usando apenas um shortinho na capa da revista Contigo!, edição de abril/2008. Em entrevista, 

ela relata que se sente "sexy e gostosa", porém "menos animada com a sacanagem".  

Assim como Maria Paula, a atriz Danielle Vinits  aparece na capa da revista Contigo!, 

 em setembro/2007, mostrando a barriga e abraçada ao marido. A foto da capa é acompanhada 

da seguinte frase: "sexy e feliz". A gravidez de Danielle também pode ser vista num ensaio 

fotográfico feito para a revista Quem, em dezembro/2007. A atriz aparece nua em fotos 

sensuais, aos nove meses de gravidez. A respeito de sua sensualidade ela relata: "Me sinto 

realizada e bem disposta. Sensual? Não. Me sinto bem, mas não com uma conotação sexy". O 

marido, e também ator, Cássio Reis, na mesma entrevista discorda e comenta: "Ela está 

sensual, sim. Ficou mais linda, deveria ficar sempre grávida".  Com relação à atividade sexual 

                                                 
3
 Disponível em: http://www.emrevista.com/Edicoes/12/artigo39920-1.asp 

4
 Disponível em: http://www.revistapaisefilhos.com.br/htdocs/index.php?id_pg=10&album_foto=10 
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na gravidez, ela comenta: "Os hormônios estão fervendo na gravidez. Eu e o Cássio não 

paramos nada, em nenhum momento". 

 

 
 

 

 

 

 

   Figura 4      Figura 5 

   Danielle Vinits      Chistina Aguilera 

              Revista Quem      Revista Marie Clair 
   Brasil, 2007      EUA, 2008 

 

 

 

 

No final de 2008, no Brasil, a cantora e escritora de contos eróticos, Syang publica o 

livro Sexualidade na gravidez: relatos de uma mãe de primeira viagem. O evento lhe rendeu 

uma tarde de autógrafos na boutique paulista Zazou, especializada em moda gestante e uma 

entrevista no Programa do Jô, exibido pela rede Globo de televisão.  

 

 

 

 

        Figura 6 
Livro - Sexualidade na gravidez: 

relatos de uma mãe de primeira 

viagem 

        Brasil, 2008 

 

 

 

 

Em busca das grávidas na mídia, pude perceber que a sensualidade vem sendo 

associada à maternidade, conferindo às mães adjetivos que sexualizam a gravidez e se 

distanciam dos enunciados tradicionais de santificação e pureza.  No entanto, Martina Eva 

Fischer (2006) ao discutir a veiculação da imagem da mulher grávida na publicidade, dá outra 

perspectiva ao tema. Para a autora, a grávida na mídia perde parte substancial da sua faceta 

sedutora, sendo retratada de forma hiper-realista, sem espaço para imaginação. Por ter lugar 

determinado na mídia, como propagandas de produtos para mãe e bebês, margarina e planos 
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de saúde, a gravidez remete exclusivamente à gravidez, à maternidade e à família. Acredito 

que diferentes percepções configuram o campo discursivo da sexualidade na gravidez, pondo 

em relação, enunciados diversos sobre a maternidade e a sexualidade, que refletem tensões 

históricas em torno do tema.  

Pela aproximação inicial com o campo de pesquisa, percebo que ao invés da 

invisibilidade na mídia, como assinala Fisher (2006), a sexualidade na gravidez vem 

ganhando espaço, porém delimitado. A sexualidade da mulher grávida, nos últimos anos, tem 

aparecido em revistas femininas, de moda e lazer, cujo principal público são as mulheres, a 

partir de um modelo de beleza e sensualidade representado por mulheres famosas 

consideradas como símbolos sexuais.  

Outro espaço midiático no qual a sexualidade na gravidez vem ganhando espaço, 

porém de forma mais modesta, são as revistas para grávidas e mães destinadas às mulheres 

jovens urbanas, de camadas médias e altas da população. Ainda que a maior parte dos textos 

aborde assuntos relativos à maternidade, algumas matérias sobre sexualidade têm aparecido 

nessas revistas apontando para a sexualidade da mãe.  

 

 

 

 

 

Foto 6 
Revista Crescer 

      Matéria: “O Clima pode esquentar” 

      Verão/2007 
 

 

 

 

 

No que se refere à sexualidade na gravidez, observei que não são muitas as matérias 

publicadas. Analisando os sumários da revista Crescer
5 

no período de janeiro de 2003 a 

janeiro de 2008, pude observar que foram publicadas dez matérias sobre sexualidade na 

gravidez e no pós-parto. Nas edições de agosto/2004 a agosto/2008 da revista Sempre 

Materna
6
, verifiquei apenas três matérias sobre sexualidade. Na revista Pais e Filhos

7
, de 

                                                 
5
 Disponível em: http://revistacrescer.globo.com/Crescer/0,19125,2212,00.html 

6
 Disponível em: http://www.semprematerna.com.br/revista_impressa/014.shtml 

7
 Disponível em: http://www.revistapaisefilhos.com.br/htdocs/index.php?id_pg=6 
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abril de 2006 a agosto de 2008, foram encontradas apenas duas matérias sobre sexualidade e 

maternidade. Nas cinco edições da revista Gravidez Feliz
8
, com sumário disponível on-line, 

não aparece nenhuma matéria sobre sexualidade na gravidez. 

Ao me ater à sexualidade na gravidez produzida pela mídia brasileira, me deparei com 

duas formas discursivas diferentes. Uma que utiliza a imagem e a fala de mulheres famosas 

para falar de gravidez e sexualidade, presente em revistas de lazer e entretenimento e outra 

produzida em segmentos específicos para as mães, que se caracteriza por trazer a fala de 

leitoras e, principalmente, de especialistas em saúde. 

Uma vez que a segunda forma discursiva é voltada especificamente para mães e 

grávidas, meu interesse de pesquisa voltou-se para esse segmento para tentar compreender as 

possíveis tensões entre maternidade e sexualidade na produção de novos enunciados sobre a 

gravidez. Nesse sentido, entendo que a análise de revistas para mães e grávidas, possibilita a 

compreensão de como a sexualidade feminina está sendo produzida e articulada à 

maternidade, para instituir formas de comportamentos, relacionamentos e atitudes na 

gravidez. 

Dentre as publicações analisadas no segmento
9
, a revista Crescer foi escolhida para 

estudo por ser uma das revistas mais lidas e por conter o maior número de matérias sobre 

sexualidade, o que pode ser observado a partir dos sumários de algumas revistas para mães e 

grávidas disponíveis na internet, descrito anteriormente. 

A partir das primeiras observações, percebi a recorrência de construções discursivas 

em favor do bem-estar familiar, nos enunciados da revista Crescer sobre a sexualidade na 

gravidez. A estabilidade emocional da mãe, do pai, a saúde do bebê e a manutenção da 

relação conjugal apareceram associadas à importância da vivência da sexualidade nessa fase, 

conforme assinala um trecho da matéria ―Como apimentar a vida sexual durante a gravidez‖, 

disponibilizado no site da revista Crescer
10

, on-line:   

 

Tudo muda durante a gravidez, até o sexo. Raramente o casal consegue 

manter o ritmo ao qual está acostumado durante os nove meses. E não é à 

toa – de um lado a mulher passa por uma série de mudanças físicas, 

hormonais e emocionais. De outro, os homens – que ficam livres das 

alterações orgânicas – também têm de conviver com a ansiedade em relação 

ao parto, à criação do filho e à responsabilidade de ser pai. Mas fica o 

lembrete: é importante se preocupar em manter a temperatura do 

relacionamento elevada. Afinal, depois do parto a vida continua. Inclusive a 

                                                 
8
 Disponível em: http://www2.lojasimbolo.com.br/sb/Vitrines/Produtos/Produto57.asp 

9
 Revistas: Crescer, Gravidez Feliz, Sempre Materna, Pais e Filhos 

10
 Disponível em: http://revistacrescer.globo.com/Revista/Crescer/0,,EMI941-10583,00.html 
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sexual! Vale tudo para alcançar esse objetivo, até recorrer às sex shops. Lá, 

muitas futuras mamães encontram diversos recursos que não têm contra-

indicação, de óleos de massagens a lingeries sensuais.  

  

 

            Ao ler essa matéria e algumas outras, me chamou a atenção o fato do discurso sobre a 

sexualidade não incluir o homem na responsabilidade em "manter a temperatura do 

relacionamento elevada". Sendo as revistas para mães e grávidas, destinadas principalmente 

às mulheres, poderíamos supor que, nos discursos midiáticos em torno da sexualidade na 

gravidez, a responsabilidade em garantir a manutenção da relação conjugal seria da mulher?  

Assim, outras inquietações povoaram a minha mente e aguçaram meus sentidos. 

Estariam os novos discursos sobre sexualidade na gravidez atualizando antigas relações de 

dominação entre homens e mulheres? Em que medida os atuais discursos sobre maternidade 

rompem com antigos padrões normativos em torno da sexualidade feminina? Existe uma nova 

ordem discursiva em torno da sexualidade na gravidez? Em que medida maternidade e 

sexualidade se aproximam e se afastam? Quais as tensões e contradições entre sexualidade e 

maternidade produzidas nos discursos midiáticos?  

Sobre a importância de estudar a mídia, Jonh Tompson (2005), argumenta que ela 

representa um poderoso instrumento de produção, armazenamento e circulação de conteúdos 

simbólicos, que estruturam as relações sociais. Segundo o autor, ―os meios de comunicação 

são rodas de fiar no mundo moderno e ao usar esses meios os seres humanos fabricam teias de 

significação para si mesmos‖ (p. 20).  

Segundo Thompson (op. cit), o uso dos meios de comunicação transforma a 

organização temporal e espacial da vida social, criando novas formas de ação e interação, 

assim como novas formas de exercício do poder. Nesse sentido, a comunicação de massa 

introduziu transformações significativas no modo como as pessoas interagem e produzem 

sentidos sobre fenômenos sociais e sobre si mesmas.  

Para Fischer (2001), a mídia é um lugar privilegiado da interdiscursividade, ou seja, 

através dela várias instituições, disciplinas e sujeitos falam e fazem circular saberes 

legitimados como verdade. Segundo a autora, o que está em jogo nessa pluralidade discursiva 

é a luta pela imposição de sentidos, de discursos de verdade, na conquista de novos sujeitos. 

Segundo Fischer (op. cit), a discursividade midiática cada vez mais impõe-se como básica ao 

funcionamento geral da sociedade contemporânea. 
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Norte epistemológico e objetivos da pesquisa 

 

De acordo com a revisão da literatura sobre a sexualidade na gravidez, observa-se que 

a maior parte das pesquisas sobre o tema pertence ao campo da biomedicina ou da sexologia 

(CARVALHO; et al, 2007; MADONADO, 2002; TRAJANO; GOMES; SILVA; et al, 1998; 

LAZAR, 2002; SCALCO; OLIVEIRA, 2007; SILVA E FIGUEIREDO, 2005;). Tais 

trabalhos preocupam-se com as possíveis alterações da sexualidade durante o ciclo gravídico-

puerperal e discutem as prováveis dificuldades na vivência da sexualidade durante a gravidez. 

Boa parte destas pesquisas busca encontrar um padrão de respostas sexuais na gravidez, 

gerando controvérsias entre os achados.  

Diferentemente de tais pesquisas, este trabalho não se debruça sobre os 

comportamentos ou as práticas sexuais durante a gestação procurando aspectos intrínsecos. 

Essa pesquisa se debruça sobre a produção discursiva em torno da sexualidade na gravidez, a 

partir da compreensão de que a sexualidade representa um campo discursivo no qual se 

entrecruzam saberes e poderes, para produzir normatividades.  

Opondo-se às concepções que naturalizam e universalizam a sexualidade, essa 

pesquisa dialoga com o universo das ciências humanas e sociais inserindo-se, mais 

especificamente, no campo da psicologia social e adotando como referencial epistemológico o 

Construcionismo Social. 

Assim, este estudo possui como objetivo geral identificar os discursos sobre 

sexualidade na gravidez produzidos pela revista Crescer, e como objetivos específicos: 

identificar em que medida os atuais discursos sobre sexualidade na gravidez rompem com 

antigos padrões normativos em torno da sexualidade feminina; identificar as tensões e 

contradições entre sexualidade e maternidade produzidas pelos discursos da revista Crescer e 

analisar como a revista posiciona homens e mulheres em torno da temática da sexualidade na 

gravidez. 

Seguindo os objetivos e os nortes epistemológicos da pesquisa, esta dissertação foi 

construída em quatro capítulos. O primeiro, Sexualidade e reprodução numa perspectiva 

política, explora as concepções teóricas fundamentais do construcionismo social que ilumina 

o caminho percorrido por este trabalho, a compreensão da sexualidade enquanto dispositivo 

político, a partir dos estudos de Michel Foucault e as idéias de Thomas Laqueur sobre a 

invenção do sexo. 

O segundo capítulo, Sexualidade feminina e maternidade em tempos de biopoder, 

traça um percurso histórico sobre a normatização da sexualidade feminina e suas tensões com 
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a maternidade, partindo dos processos sócio-históricos de construção da maternidade com a 

medicalização da família no século XX. O capítulo segue abordando as contribuições dos 

discursos da sexologia moderna na construção de normativas em torno da sexualidade 

feminina, e termina apontando as novas configurações sobre a maternidade e a sexualidade no 

contexto da conjugalidade.  

No terceiro capítulo, são descritas as ferramentas teórico-metodológicas utilizadas 

nesta pesquisa para a análise dos dados, ou seja, o referencial das práticas discursivas e as 

contribuições de Foucault para a análise do discurso. Ainda nesse capítulo são realizados a 

descrição do caminho metodológico percorrido, a caracterização da revista Crescer, e um 

breve histórico dos acontecimentos e mudanças na revista durante o período de tempo 

analisado
11

. 

O último capítulo traz as análises das reportagens sobre a sexualidade na gravidez, a 

partir das relações e condições enunciativas desse tema, tomando como referência três 

elementos que se mostraram frequentes na análise: o corpo grávido, a maternidade e o sexo 

na gravidez. 

Por último, trago nas considerações finais, as principais observações sobre a 

normatividade da sexualidade feminina na gravidez, produzidas pelo no discurso da revista 

Crescer, procurando relacioná-las aos objetivos e aos referenciais teóricos adotados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 Uma vez que a revista Crescer é nova no segmento, sendo criada no ano de 1993, e que o número de matérias 

sobre sexualidade na gravidez é reduzido, definimos que a análise das reportagens compreenderia toda a 

existência da revista, desde a sua criação. Os procedimentos e escolhas metodológicas estão descritos no capítulo 

3. 
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Capítulo 1 

Sexualidade e reprodução numa perspectiva política 

  

 

Conforme dito na introdução, este trabalho busca compreender a sexualidade e a 

reprodução numa perspectiva política, visando apreender as relações de poder que perpassam 

a construção discursiva da sexualidade na gravidez. Desta forma, este capítulo tem como 

objetivo descrever os principais referenciais teóricos utilizados neste trabalho, que norteiam 

essa compreensão. 

  Inicialmente, trago os fundamentos do construcionismo social que permitem olhar 

para a sexualidade na gravidez não como um fenômeno universal, dotado de características 

biológicas e psicológicas intrínsecas, mas como algo em constante mudança, construído 

historicamente por processos sociais.  

Em seguida, me reporto as teorias de Foucault sobre a sexualidade enquanto 

dispositivo, buscando compreender o discurso sobre a sexualidade como uma estratégia 

política, que visa o governo das condutas. Mais especificamente, recorro à tecnologia do 

biopoder, que faz da sexualidade o ponto central na articulação entre o individual e o coletivo 

para o governo dos indivíduos e das populações. Nesse sentido, embora Foucault não tenha se 

debruçado sobre a temática das mulheres, ao enfocar que da vivência de uma sexualidade 

saudável, circunscrita à família e com fins reprodutivos, dependia o governo da população, o 

autor forneceu instrumentos importantes para o estudo da subordinação feminina. 

Por último, trago o trabalho de Thomas Laqueur sobre a invenção do sexo, para 

focalizar como a representação médica dos corpos instituiu, no século XVIII, o sexo como 
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categoria fundamental da diferença sexual entre homens e mulheres. Nesse tópico, articulo as 

idéias de Laqueur com as de Emily Martins (2006), para compreender como as metáforas 

utilizadas para explicar o funcionamento biológico se inscrevem em processos históricos que 

vinculam as mulheres a seus corpos. 

 

  

1.1 Construcionismo, Psicologia Social e o estudo da sexualidade 

  

Para a maioria dos autores construcionistas, na psicologia, entre eles Tomás Ibañez 

(1994; 2003) e Lupicínio Iñiguez (2002; 2003), o construcionismo não representa uma teoria, 

mas sim um movimento caracterizado por processos de mudanças e deslocamentos. Quando 

falam em movimento, esses autores se referem ao construcionismo muito mais como um 

processo do que como um produto. Ou seja, como um conjunto de elementos teóricos, com 

contornos flexíveis e imprecisos. Essa definição de construcionismo é completamente 

coerente com os seus postulados epistemológicos, que definem o processo de construção do 

conhecimento como aberto e em constante renovação.  Nas palavras de Iñiguez (2002): ―(...) 

quando o construcionismo social for dominante, o mais prudente é posicionar-se contra ele‖ 

(p. 150). 

Foi a partir desse clima de ruptura com um saber científico empenhado em descobrir 

―a verdade‖ dos fenômenos, que se desenvolveu a perspectiva construcionista social a partir 

dos anos de 1970. Segundo Ibañez (1994), o movimento construcionista se insere num 

processo de rupturas mais amplo que caracteriza a lenta passagem da modernidade para a pós-

modernidade, no qual saberes e concepções de mundo estão sendo revistos.  

O construcionismo não é um fenômeno exclusivo da psicologia, nem mesmo das 

ciências humanas e sociais. Como afirma Ibañez (1994), o construcionismo pode ser visto 

também em alguns setores das ciências naturais como na física, na biologia e na neurociência. 

Essa perspectiva, embora recente, vem ganhando força e influenciado cada vez mais diversos 

saberes e práticas no meio científico.  

Segundo Iñiguez (2003), os antecedentes do construcionismo social se aportam na 

Sociologia por meio do Interacionismo simbólico de George Mead, a Etnometodologia de 

Garfinkel e Hritage e o influente trabalho de Peter Berger e Thomas Luckmann sobre ―A 

construção social da realidade‖. Quanto à Psicologia, as influências mais marcantes são 

Kenneth Gergen, Nigel Armistead e posteriormente de Jeroner Bruner.  

No campo da psicologia social, o desenvolvimento do construcionismo enquanto norte 
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epistemológico foi impulsionado pela crise da psicologia social. Segundo Ibañez (2003), no 

final da década de 1970 e início dos anos 80, um contexto intelectual efervescente provocou 

redirecionamentos teóricos e metodológicos na área das ciências humanas e sociais. Nesse 

cenário, destacam-se as concepções de poder de Michel Foucault e a virada lingüística, a 

partir das discussões em torno do pragmatismo, do pós-estruturalismo e do paradigma da 

complexidade. A psicologia social não passou imune por tal período. A efervescência teórica 

da época e a agitação dos movimentos sociais e universitários desencadearam a chamada crise 

da psicologia social. Tal crise desencadeou novas formas de fazer psicologia, entre elas, as 

pesquisas pautadas numa perspectiva construcionista do conhecimento. 

Para Domènech e Ibáñez (1998), um dos marcos históricos que detonaram a crise da 

psicologia social foi o artigo de Kenneth Gergen intitulado Social Psychology as History, 

escrito em 1973. Esse artigo, segundo os autores, denunciava que as produções em psicologia 

social eram descontextualizadas histórica e temporalmente. Ao reclamar a dimensão histórica 

em psicologia, Gergen argumentava que a disciplina não poderia conduzir suas investigações 

nos moldes das ciências naturais e questionava a possibilidade de se estabelecer leis 

universais sobre a conduta social.  

Conforme analisa Domènech e Ibáñez (op. cit.), o artigo de Gergen representou um 

momento chave na psicologia social, porque além de reivindicar o condicionamento histórico 

dos fatos sociais, ele argumentou que as próprias elaborações teóricas sobre esses fatos 

também são condicionadas historicamente. Isso implicou na tese de que os fenômenos 

estudados são transformados pelos conhecimentos científicos elaborados histórica e 

socialmente.  

Segundo Domènech e Ibáñez (op. cit.), o impacto e a repercussão que o artigo de 

Gergen obteve na psicologia social só foi possível mediante um terreno propício que já vinha 

sendo preparado alguns anos antes, por pesquisadores que discutiam a aplicabilidade dos 

métodos positivistas na pesquisa em psicologia social, e provocavam reflexões sobre a 

questão da natureza humana. Entre esses pesquisadores destacam-se: Ring (1967), Harré e 

Secord (1972) e Israel e Tajfel (1972). 

A crise da psicologia social representou uma revisão do sentido global da disciplina. 

Segundo Domènech e Ibáñez (op. cit.), se acusava a psicologia de carecer de uma vinculação 

efetiva com a realidade social. Segundo as críticas da época, as pesquisas representavam 

muitas vezes um ―exibicionismo‖ teórico empobrecido de relevância social.  Por trás dessas 

críticas se sustentava uma insatisfação fundamental com a epistemologia positivista que 

fundamentava as pesquisas em psicologia. Segundo Domènech e Ibáñez (op. cit.), pode-se 
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dizer que a crise da psicologia social representou um efeito retardado da quebra do paradigma 

positivista, que abalou o alicerce das próprias ciências naturais. 

Em meio ao contexto da crise, duas grandes alternativas para a compreensão da 

Psicologia Social se estabeleceram. A primeira perspectiva pautava-se na concepção 

hegemônica de que a psicologia social deveria ser vista como uma ciência positivista. Nessa 

concepção permanecia a aproximação da psicologia às ciências naturais a partir do enfoque 

hipotético-dedutivo e na crença de mecanismos causais internos que poderiam ser encontrados 

por meio de rigorosas investigações empíricas. Já a segunda corrente compreendia a 

psicologia social como crítica e se opunha epistemológica e metodológica à primeira, pois não 

admitia que fosse possível o estabelecimento de leis gerais sobre os processos psicossociais 

(DOMÈNECH & IBÁÑEZ, op. cit.). 

A constituição de uma psicologia crítica dentro da psicologia social resultou num 

processo de desmantelamento dos pressupostos positivistas para construir novos postulados 

que norteassem as pesquisas em outras bases epistemológicas. O construcionismo social 

enquanto perspectiva teórica no campo da psicologia é ao mesmo tempo efeito e instrumento 

desse desmantelamento epistemológico.  

Segundo Ibañez (1994), o desenvolvimento da perspectiva construcionista na 

psicologia social representa, em certa medida, o abandono da psicologia de certas 

ingenuidades herdadas da modernidade. A primeira delas é a crença de que existe uma 

realidade independente do nosso modo de acesso a ela. A segunda ingenuidade é crer que 

existe um modo de acesso privilegiado capaz de conduzir-nos a realidade tal como ela é.  

O abandono dessas duas ingenuidades trouxe desdobramentos epistemológicos 

importantes para a psicologia social. Um desses desdobramentos foi a emergência de uma 

perspectiva construcionista do conhecimento. Uma vez que o construcionismo não admite 

uma definição unívoca, existem alguns elementos que definem uma abordagem 

construcionista. A seguir, descrevo esses elementos e o conseqüente rebatimento dessa 

perspectiva para a psicologia social.  

 

 

1.1.1 Postulados Construcionistas e Psicologia Social 

 

 Segundo Iñiguez (2003), tornou-se lugar comum dizer que o mundo e as pessoas são 

―construções sociais‖. No entanto, para não cair nessa simplificação epistemológica é 

importante definir que elementos e compreensões definem a perspectiva construcionista. 
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Antiessencialismo 

 

 A concepção positivista de ciência vê o mundo e as pessoas dotadas de uma essência 

intrínseca. Isso implica dizer que as coisas e os seres não possuem uma natureza determinada 

e invariável. Nesse sentido, o contrucionismo assume uma postura marcadamente 

antiessencialista, pois compreende que as pessoas e o mundo são resultado de processos 

sociais específicos. Não existem objetos naturais que existam independente da forma como 

são conhecidos. Segundo Domènech e Ibáñez (1998), o que tomamos como objetos naturais 

nada mais são do que objetivações que resultam de nossas características, de nossas 

convenções e de nossas práticas. Ao definirmos um objeto no mundo, elegemos certas 

características e não outras, com base em referências e padrões estabelecidos socialmente.   

 As repercussões do antiessencialismo para a psicologia exigem que a mesma reveja a 

compreensão do ser humano dotado de uma  natureza intrínseca, seja ela decorrente de fatores 

biológicos, ou sociais. Segundo Conceição Nogueira (2003), equivocadamente as pessoas 

pensam que o construcionismo social significa que as coisas que nos envolvem têm impacto 

no nosso psiquismo, ou que a nossa natureza é produto de fatores sociais e não biológicos. 

Essa é uma compreensão essencialista do construcionismo, pois pressupõe que o psiquismo é 

uma entidade ou um objeto independente da nossa compreensão sobre ele. Segundo a autora, 

essa é uma forma de compreensão que encurrala as pessoas dentro de personalidades 

limitadas e patologizadas, tornando a psicologia uma prática opressiva.  

 

Antirealismo 

 

  Esse elemento se relaciona como o essencialismo, pois não considera uma realidade 

independente do conhecimento que é produzido sobre ela, ou da descrição que fazemos dela. 

Desta forma, não existe uma realidade independente da ação humana. Segundo Iñiguez 

(2003), a realidade seria um conjunto de versões construído coletivamente no seio de distintas 

sociedades e culturas ao longo da história.   

Adotar o antirealismo significa assumir uma postura relativista do mundo. No entanto, 

isso não significa posicionar-se do lado da indiferença ou do idealismo. Segundo Domènech e 

Ibáñez (1998), não se trata tampouco de negar a existência dos fatos que cotidianamente nos 

deparamos. Se colocarmos a mão no fogo, nos queimaremos. Porém, o que o construcinismo 

nega é que existe uma realidade independente da nossa forma de acesso à ela, ou dito de outra 

forma, não é possível distinguir nossa inteligência do mundo do mundo como tal. Nesse 
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sentido, o fenômeno da mão queimada, receberá tantas versões quantas serão as formas de 

conhecimento desse fato.  

A negação de que exista uma realidade independente do modo como conhecemos essa 

realidade, implica  abandonar  outra concepção adotada pela ciência positivista, que marcou 

toda a produção da psicologia social: o representacionismo. Segundo essa concepção, o 

conhecimento só é válido na medida em que representa corretamente aquilo que trata. Isso 

implica dizer que existe uma realidade, uma verdade e que é possível conhecê-la de forma 

absoluta, através dos métodos científicos adequados.   

A crença numa realidade independente e nos métodos científicos como chave para 

acessá-la, deu a Ciência em geral e a psicologia em particular um saber autoritário e um poder 

absoluto. No entanto, a ciência assim como todas as outras atividades humanas constitui uma 

pratica social inserida em contextos sócio-culturais, atravessada pela historicidade e marcada 

pelas relações de poder. 

 

Questionamento das verdades acatadas 

 

Em decorrência dos argumentos acima, outro elemento fundamental para a concepção 

construcionista é o contínuo questionamento das verdades acatadas. A perspectiva 

construcionista deve por sistematicamente em dúvida a forma como aprendemos a olhar para 

o mundo e para nós mesmos (Iñiguez, 2003). O pensamento moderno conferiu à ciência 

positivista o papel de desvendar as verdades do mundo. Para sustentar este estatuto, foi 

necessário que a ciência se colocasse acima e fora do mundo, para, por meio da suposta 

neutralidade, ser capaz de apreender a verdade dos fenômenos.  

Segundo o estatuto da ciência moderna, a verdade não poderia ser submetida por 

nossos desejos, crenças ou decisões. Ela deveria ser apreendida em seu caráter universal e 

absoluto, transcendendo ao caráter instável e contingente da subjetividade. Para isso, a 

solução foi colocar o critério da verdade fora da história, da cultura, da sociedade, do mundo 

das práticas e produções humanas (DOMÈNECH E IBÁÑEZ, 1998, p. 17). 

Nesse sentido, Domènech e Ibáñez (op. cit.) apontam para a necessidade das pesquisas 

construcionistas em questionarem as próprias práticas e as próprias verdades produzidas. O 

construcionismo não se coloca fora do contexto de produção das verdades, por isso se vê 

inserido nas relações de poder que permeiam a produção do saber. Os autores ainda 

consideram que as verdades são importantes para a organização da existência cotidiana, 

porém são sempre provisórias. Em suma, as verdades são fruto de processos sociais, são 
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contingentes e nunca absolutas, e dependem de nossas convenções, experiências e histórias. 

Assumir uma perspectiva construcionista implica  admitir que a produção de verdades 

está permeada por processos políticos, que orientam a construção do conhecimento. Assim, 

uma psicologia social construcionista deve assumir uma postura crítica frente às verdades 

legitimadas. (DOMÈNECH E IBÁÑEZ, op. cit.) 

 

Especificação cultural e histórica do conhecimento 

 

Outro elemento fundamental do construcionismo social, mencionado na explicação 

dos elementos anteriores, é a especificação cultural e histórica do conhecimento. Isso quer 

dizer que toda forma de conhecer o mundo é dependente das formas de categorização e 

conceituação específicas de cada cultura e momento histórico. Nesse sentido, pode-se afirmar 

que as práticas sociais, incluindo o conhecimento científico, constroem a realidade social 

(Iñiguez, 2003). Aceitar a especificação histórica e cultural do conhecimento implica 

compreender que nenhuma verdade é absoluta e universal e que toda compreensão de mundo 

e dos fenômenos estudados é sempre circunscrita ao tempo e ao espaço. 

 

Linguagem como condição de produção 

 

Uma vez que a realidade se constrói socialmente, torna-se inegável neste processo a 

interferência dos  instrumentos discursivos. Segundo Iñiguez (2002), o conhecimento não 

deve ser buscado na realidade objetiva nem nas pessoas, mas no processo de interação entre 

elas, ou seja, na ação que produzem por meio de processos coletivos construídos a partir da 

linguagem.  

Desta forma, para o construcionismo a linguagem não é apenas uma forma de 

expressão ou representação de um estado mental ou pensamento, ela é principalmente uma 

forma de ação na qual construímos o mundo (Iñiguez, 2003). A concepção ativa da linguagem 

abriu novas perspectivas de pesquisa em psicologia social, uma vez que possibilita a 

investigação de como os processos coletivos são construídos. 

Ao romper com pressupostos fundamentais das ciências da natureza, o 

construcionismo convida a psicologia a assumir a responsabilidade pelo conhecimento que 

constrói. Ao quebrar com o paradigma da existência de uma ―natureza humana‖, o 

construcionismo exige, daqueles que o adotam, uma redefinição de seus objetivos e suas 

intenções de pesquisa.  
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A legitimação da psicologia enquanto ciência necessitou que a mesma abraçasse o 

conceito de verdade como algo que está no sujeito e precisa ser conhecida. Nesse sentido, a 

psicologia teve um grande papel na constituição da chamada individualidade, contribuindo em 

grande medida para normatizar as condutas individuais em favor de uma ordem social. Ao 

adotar postulados epistemológicos que quebram a dicotomia interno/externo na compreensão 

da realidade psicológica, o construcionismo lança a investigação psicológica no campo das 

práticas sociais.  

Os rebatimentos da abordagem construcionista para os estudos em psicologia, podem 

ser resumidos nas  palavras de Nogueira (2001):  

 

A psicologia e a psicologia social não podem pretender descobrir a 

―verdade‖ da natureza das pessoas e da vida social, porque as suas 

explicações estão limitadas no tempo e na cultura; devem essencialmente 

chamar a atenção para o estudo histórico da emergência das formas 

correntes da vida social, assim como das práticas que as criam.(p. 81).  

 

            Desse modo, o construcionismo em psicologia desloca o foco de atenção da pessoa 

para o domínio social, tomando como objeto de estudo o ser socialmente construído, produto 

de discursos históricos e culturais (NOGUEIRA, 2001, p. 81).  

 

 

1.1.2 Construcionismo social e os estudos da sexualidade 

 

O construcionismo tem sido uma ferramenta teórica bastante utilizada pelos(as) 

pesquisadores(as) da área de gênero e sexualidade, não só em psicologia, mas nas ciências 

humanas e sociais. Os postulados epistemológicos do construcionismo permitem o 

questionamento das concepções universalistas e essencialistas da sexualidade, transferindo o 

foco da investigação da pessoa para os processos culturais, sociais e históricos. 

Este tópico não pretende fazer uma reconstrução histórica completa dos autores que 

contribuíram teoricamente para fortalecer a abordagem construcionista enquanto perspectiva 

epistemológica no estudo da sexualidade. Pretendo apontar, de forma geral, os caminhos e 

discussões que levaram os estudiosos da sexualidade a desenvolver uma perspectiva 

construcionista em oposição às abordagens essencialistas e universalistas. 

 Segundo Vera Paiva (2008), nos últimos 50 anos, a produção de teorias e pesquisas 

em sexualidade tem sido um empreendimento em expansão. Muitos profissionais de diversas 

áreas têm se debruçado sobre o tema da sexualidade e produzido discursos diversos. Para a 
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autora, algumas diferenças cruciais na forma de pensar o tema, produziram duas abordagens 

de pesquisa distintas que coexistem no campo da sexualidade: as pesquisas sexológicas e as 

construcionistas.  

As pesquisas sexológicas, que se afirmaram respondendo a problemas demográficos e 

de saúde, contribuíram para produzir os discursos sobre o biopoder, conforme definido por 

Foucault. As abordagens construcionistas, por outro lado, compreendem a sexualidade como 

um fenômeno social, a partir do questionamento da desigualdade entre os sexos, da 

subordinação das mulheres, da discriminação sexual, da epidemia da AIDS e da violação de 

direitos sexuais (PAIVA, op. cit). 

A sexologia se iniciou no século XIX e se estendeu ao século XX; abrigou, sob o 

mesmo paradigma epistemológico, discursos diversos que concebiam a sexualidade como 

uma força da natureza, essencialmente diferente entre homens e mulheres e normal quando 

heterossexual. Com nuances diferentes, os teóricos concordavam que se a ciência revelasse a 

natureza da sexualidade, a humanidade seria beneficiada por um maior equilíbrio entre 

indivíduo e sociedade ou para relações sexuais saudáveis (PAIVA, op. cit). 

Nesse sentido, segundo Paiva (op. cit), os autores da sexologia moderna dedicaram-se 

inicialmente à saúde mental e, posteriormente, nos anos 1960 passaram a se dedicar também à 

saúde sexual, uma vez que a normalidade biológica havia sido revelada pelos laboratórios e a 

normalidade estatística pelas pesquisas de comportamentos, práticas, crenças e atitudes de 

grupos e populações.  

Os conhecimentos produzidos pelos sexólogos influenciam a atuação de médicos, 

psicanalistas e psicólogos até hoje. Modelos de intervenção terapêutica ou pedagógica foram 

desenvolvidos tendo como norte as teorias de desenvolvimento da personalidade inspiradas 

nesse período. Essas teorias pautavam-se em compreensões universais do desenvolvimento e 

se ancoravam na definição de uma normalidade sexual. Nesse sentido, a natureza do sexo, que 

se ancorava no corpo, nos hormônios e na psiquê foi utilizada para justificar, explicar, 

normatizar e medicalizar comportamentos e práticas sexuais
12

. 

De acordo com Vera Paiva (op. cit), no final dos anos 60 o sexo começa a se 

emancipar da compreensão essencialista e da reprodução. A verdade sobre o sexo enquanto 

vida instintiva ou pulsional começa a ser questionada por teóricos dos movimentos feminista e 

homossexual, tendo em vista que as teorias naturalizantes e universalizantes da sexualidade 

                                                 
12

 No capítulo 2, retornarei à sexologia, trazendo o discurso de teóricos desse período sobre a sexualidade 

feminina. Apenas me reportei a esse ponto, nesse momento, para reconstruir o histórico dos estudos 

construcionistas no que se refere à sexualidade. 
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reproduziam relações de dominação e exclusão social.  

Algumas feministas produziram referenciais teóricos importantes, que impulsionaram 

o construcionismo, uma delas, foi Gayle Rubin (1993); (1994). A autora foi fundamental para 

desconstruir noções essencialistas da sexualidade, ao discutir que o patriarcado não seria 

suficiente para explicar as desigualdades de gênero nos diversos contextos culturais. Rubin 

também aqueceu os debates ao propor os sistemas de sexo/gênero como forma de análise das 

relações de dominação, pautadas numa política de sexualidade heteronormativa. 

Para Rubin (1984), até os anos 1950 do século XX, existia uma preocupação médica e 

científica com a problemática da masturbação e da prostituição para a saúde dos indivíduos e 

da população. Nos Estados Unidos, no período pós-guerra ocorre uma multiplicação de 

comunidades eróticas, cujas atividades sexuais e ideais de vida não correspondiam ao sonho 

do ideal burguês necessário ao capitalismo americano. Assim como os comunistas, os 

homossexuais passaram a ser o foco da atenção regulamentadora, sob o rótulo de desviantes e 

doentes mentais. Em meio a toda a repressão, erguem-se movimentos em favor dos direitos 

dos gays e lésbicas, que aliados ao movimento feminista, fortalecem os discursos sobre o 

questionamento das verdades universais e naturais organizadas em torno de uma classificação 

hierárquica da sexualidade. 

Segundo Rubin (op. cit), os estudos de Michel Foucault, nos anos 1970, sobre a 

história da sexualidade foi um dos textos mais influentes para a nova forma de compreensão 

da sexualidade que começava a ganhar força. Foucault, ao invés de enfatizar os aspectos 

repressivos da sexualidade e seus efeitos sobre os indivíduos, como fizeram alguns teóricos 

modernos, como Havelock Ellis, Alfred Kinsey e Wiliam Máster e Virgínia Johnson, enfoca 

os aspectos generativos da organização social do sexo, apontando para o fato de que novas 

sexualidades são produzidas constantemente, como estratégias de um dispositivo político. 

Nesse sentido, segundo Rubin (op. cit., p. 11), a nova ciência sobre o comportamento sexual 

deu uma história ao sexo e criou uma alternativa construtivista
13

 ao essencialismo sexual 

hegemônico. 

A diferença entre as abordagens sexológicas e construcionistas passa por tensões 

históricas em torno do essencialismo. Para Carol Vance (1989), ao mesmo tempo em que o 

essencialismo representa um divisor de águas entre os enfoques naturalista e social, se 

constitui como um ponto de conflito entre as próprias abordagens construcionistas. Para 

Vance (op. cit), as discussões sobre o essencialismo conferem pluralidade entre as abordagens 

                                                                                                                                                         
 
13

 A autora utiliza o termo construtivista e não construcionista. 
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e configuram alguns problemas teóricos a serem enfrentados.  

Um desses problemas que está no cerne dos estudos construcionistas sobre a 

sexualidade é a questão do corpo. Segundo Vance (op. cit), as tensões que envolvem o 

essencialismo trazem à cena novamente o corpo, que foi deixado de fora ou evocado e até 

rechaçado para denunciar os processos de subordinação das mulheres a partir do estatuto 

biológico. A autora coloca como um desafio para as pesquisas construcionistas a necessidade 

de inclusão do corpo sem cair em essencialismos, uma vez que a experiência corporal é 

sempre mediada pela cultura. 

Quanto à questão do biológico, Nogueira (2003) aponta que o essencialismo não 

implica necessariamente determinismo biológico ou ênfase no biológico para explicação das 

especificidades de gênero, embora esta tenha sido uma forma de determinismo histórica. O 

que define o essencialismo é o fato de se assumir a existência de qualidades ou características 

intrínsecas aos indivíduos. 

No que se refere a esta questão, tanto Nogueira (2003) quanto Vance (op. cit.), 

pontuam outro impasse que as pesquisas construcionistas têm de enfrentar na atualidade: a 

questão da identidade sexual ou de gênero enquanto instrumento de luta política. Segundo 

Nogueira (2003), uma vez que a perspectiva construcionista assume uma concepção 

antiessencialista, isso pressupõe a diluição de características inerentes a um certo grupo 

social. 

 Segundo Nogueira (op. cit), muitas pesquisas feministas caem no essencialismo, 

reforçando características intrinsecamente femininas para ganharem força política contra a 

dominação masculina. Por outro lado, se as pesquisas feministas adotam uma postura 

relativista radical, como defender as mulheres face à diversidade de identidades?  

Sobre essa questão Donna Haraway (1995) alerta que a ciência produzirá sempre 

conhecimentos posicionados, ou seja, o pesquisador ou pesquisadora, sempre falará partindo 

do lugar social onde se encontra. Nesse sentido, Haraway questiona o relativismo 

construcionista radical, argumentando que este é uma forma de não se posicionar, não se 

responsabilizar e não assumir uma postura política. 

Segundo Nogueira (op. cit) a solução para esse impasse seria adotar uma espécie de 

relativismo que não fizesse desaparecer a questão dos valores. Segundo esta perspectiva, os 

valores, as intenções do pesquisador e as escolhas teóricas devem ser expostas e assumidas 

para que possam ser discutidas.  

Ainda sobre as tensões em torno do essencialismo, Vance (op. cit) argumenta que o 

construcionismo social orientou os estudos da sexualidade pautados na instabilidade da 
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sexualidade enquanto categoria, pois uma vez que o sexo não é visto como um produto 

biológico pode-se questionar também o que seria um comportamento sexual. Nesse sentido, 

segundo a autora não devemos utilizar o termo construção social indistintamente. É necessário 

deixar claro o que cada autor define como socialmente construído em seus trabalhos. 

Pensando nos debates acima, retomo os objetivos deste trabalho, para me posicionar e 

esclarecer minhas intenções de pesquisa. Ao abordar o tema da sexualidade na gravidez, como 

disse no início desse capítulo, não pretendo me debruçar sobre os comportamentos ou as 

práticas sexuais durante a gestação numa perspectiva individualizante ou universal. Meu 

enfoque recai sobre a produção discursiva em torno da sexualidade, compreendendo que o 

que é definido pela revista Crescer como sexualidade na gravidez, se insere num campo 

discursivo socialmente construído, permeado por saberes e poderes, para produzir 

normatividades. 

Não pretendo questionar a veracidade da influência dos aspectos anatômicos ou 

fisiológicos na vivência da sexualidade na gravidez, nem se os comportamentos sexuais são 

ou não alterados pelas e por quais experiências subjetivas. Pretendo investigar como o 

discurso é produzido para produzir verdades sobre o sexo na gravidez e se essas verdades 

constroem relações de dominação entre homens e mulheres. Nesse sentido, tanto o corpo 

quanto os aspectos subjetivos durante a gravidez não são vistos como categorias 

essencializadas, que possuem um sentido intrínseco, mas como elementos em processo que 

adquirem sentidos produzidos socialmente que se modificam no tempo e no espaço.  

 

 

1.2 O dispositivo da sexualidade e o biopoder para Foucault 

   

Segundo Michele Perrot (2005), ainda que a mulher ou mesmo a diferença entre os 

sexos não tenha sido uma questão central nas obras de Foucault, grande parte das pesquisas 

atuais sobre mulheres tomam o autor como referência. Para a autora, Foucault forneceu armas 

úteis à crítica feminista a partir das discussões sobre o corpo sexual como alvo e veículo do 

biopoder.  Para Perrot (op. cit), Foucault aborda a questão da subordinação das mulheres 

quando ilumina as estratégias do discurso naturalista na construção de uma ciência sexual, na 

virada do século XIX.  

Nesse período, a sexualidade, o corpo e a vida cotidiana passam a ser cruciais na 

manutenção e organização das cidades. Segundo Perrot (op. cit.), ao estudar as estratégias 

políticas pautadas na norma conjugal heterossexual, Foucault forneceu instrumentos de 
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resistência contra o discurso naturalista que delimitou as esferas pública e privada e ancorou 

as mulheres em seus corpos frágeis, doentios, histéricos que precisavam ser protegidos e 

escondidos. (p. 491).  

Ao se debruçar sobre os diferentes modos pelos quais os seres humanos tornam-se 

sujeitos, Foucault aborda a questão do poder. Para Foucault (1995), o poder não é uma 

característica que pertence a uma instituição ou grupo. O poder é antes de tudo uma técnica, 

um conjunto de ações, que coloca em jogo as relações entre os indivíduos ou entre grupos. 

Desta forma, não é possível falar em poder de forma absoluta, mas em formas de poder.  

Segundo Foucault (1995), na formação dos Estados Modernos, as tecnologias de poder 

se modificam. ―As formas de poder se aplicam à vida cotidiana, marcando o indivíduo com 

sua própria individualidade, ligando-o a sua identidade e impondo-lhe uma lei de verdade 

sobre si mesmo, submetendo-o.‖ (p. 235).  

A força do Estado moderno ocidental advém de uma combinação de formas de poder 

individualizante e ao mesmo tempo totalizadora, a partir da reedição da antiga tecnologia do 

poder pastoral exercido pelas instituições eclesiásticas até o século XVIII. Nessa nova forma 

de poder, o cuidado se volta para a comunidade e para cada indivíduo em particular, não 

podendo ser exercida sem que se tenha o conhecimento da mente, da alma e dos segredos 

mais íntimos das pessoas. Nesse ponto, essa tecnologia de poder se liga à produção de 

verdades sobre o indivíduo. 

Para Foucault (1995), a força do poder reside num modo de ação que não age 

diretamente e imediatamente sobre os outros a partir da coerção. O poder age sobre a própria 

ação a partir da restrição do campo de possibilidades, que limita os comportamentos através 

da produção de discursos de verdades. Nesse sentido, ―o exercício do poder consiste em 

―conduzir condutas‖ e ordenar a probabilidade. (p. 244).  

Segundo o autor, o poder é menos da ordem do afrontamento do que da ordem do 

governo. Governo aqui, compreendido como o governo das pessoas e da população. Desta 

forma, governar ―é estruturar o eventual campo de ação dos outros‖ (p. 244). Para Foucault 

(op. cit.), as relações de poder se enraízam no conjunto da rede social; por isso, ninguém 

escapa das relações de poder. Viver em sociedade é viver de modo que seja possível agir 

sobre a ação dos outros. 

Para Foucault (1995), 

  

 
As formas e os lugares de ―governo‖ dos homens uns pelos outros são 

múltiplos numa sociedade: superpõem-se, entrecruzam-se, limitam-se e 



 33  

 

anulam-se, em certos casos, e reforçam-se  em outros. É certo que o 

Estado nas sociedades contemporâneas não é simplesmente uma das 

formas ou um dos lugares – ainda que seja o mais importante – de 

exercício do poder, mas que, de um certo modo, todos os outros tipos de 

relações de poder a ele se referem. (p. 247)  

 

Outro ponto importante no que se refere às relações de poder é sua relação com a 

liberdade. Para Foucault (Op. cit), a ideia corrente é que onde o poder se exerce a liberdade 

desaparece. Para o autor, a liberdade aparece como condição de existência do poder. Assim, 

as tecnologias individualizantes, produzem sujeitos a partir de diversas instâncias discursivas 

como a medicina, a família e as instituições educacionais, evocando as responsabilidades 

individuais sobre as próprias condutas e produzindo modos de ser e agir no mundo. 

Uma vez que as tecnologias do poder, durante o século XVIII e em especial no século 

XIX, se voltam para a articulação entre o individual e o coletivo, segundo Foucault (2002), a 

sexualidade passa a ser utilizada como um dispositivo político, por encontrar-se na 

encruzilhada entre o corpo e a população. Por localizar-se tanto na esfera da disciplina 

individual quanto na da regulamentação coletiva, a sexualidade pôde ser manipulada através 

da articulação dos mecanismos disciplinares e regulamentadores, tornando-se terreno fértil 

para normatização anátomo-política do corpo e biopolítica da espécie. 

Foucault (2003) faz uma reflexão sobre a importância da sexualidade enquanto 

dispositivo político na modernidade a partir do que o autor denominou de biopoder. Até o 

século XVIII, o poder do soberano sobre as pessoas era um poder de extorsão, de confisco das 

coisas, das terras, dos bens, do trabalho, dos corpos e também de morte sobre os indivíduos. 

Segundo Foucault (op. cit), a partir da época clássica, o dispositivo de poder sofre uma 

mudança radical, pois não mais será exercido pela barragem, pela destruição, mas sim pela 

ordenação, pela produção de forças, pela gestão da vida.  O poder agora não é mais exercido 

pelo direito de morte, mas pelo poder sobre a vida, de garanti-la, sustentar, reforçar, 

multiplicar a vida e pô-la em ordem.  

As tecnologias de poder se encarregaram de elevar o sexo para além de suas 

manifestações concretas e funções anátomo-fisiológicas, transformando-o numa idéia 

complexa, historicamente construída e politicamente instrumentalizável (FOUCAULT, 2003). 

Segundo Paul Rabinow & Hubert Dreyfus (1995), a partir do século XVIII, a sexualidade 

tornou-se objeto de investigação científica, de controle administrativo e de preocupação 

social. Nesse sentido, várias instâncias sociais e em especial a ciência, viram na sexualidade a 

chave para a compreensão da saúde do indivíduo e da coletividade. Para os autores citados, a 

tese de Foucault é que a sexualidade foi inventada como instrumento-efeito do biopoder.  
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Para Foucault (2002), nos séculos XVII e XVIII, as técnicas de poder eram centradas 

no indivíduo, por meio da disciplina do corpo. A partir da segunda metade do século XVIII, 

surge uma nova tecnologia massificante centrada na espécie. Essa nova tecnologia, segundo o 

autor, não abandona a disciplina do corpo individual, mas a utiliza como objetivo de controle 

de fenômenos coletivos, como a natalidade, a mortalidade e a longevidade. O biopoder passa 

a se preocupar com as endemias, ou seja, com as doenças e fenômenos que, a longo prazo, 

afetam a população gerando custos para o governo e baixando a produção. Nesse sentido, o 

objetivo da biopolítica é a população, que passa a ser vista como um problema biológico, 

político, científico e de poder, como define Foucault:  

  

 

Não se trata, por conseguinte, em absoluto, de considerar o indivíduo no nível 

do detalhe, mas, pelo contrário, mediante mecanismos globais, de agir de tal 

maneira que se obtenham estados globais de equilíbrio, de regularidade; em 

resumo, de levar em conta a vida, os processos biológicos do homem-espécie 

e de assegurar sobre eles não uma disciplina, mas uma regulamentação (2002, 

p. 294) 

  

 

            Segundo o autor, com esse novo mecanismo de poder cresce o interesse pela higiene 

pública, como estratégia para manutenção do equilíbrio global. Os governos se interessam por 

temas como a reprodução, a natalidade, a morbidade, os acidentes, as enfermidades e a 

velhice. As relações entre a espécie humana e entre esta e seu meio também passam a ser foco 

dos investimentos públicos, constituindo-se como problemas da cidade. Nesse sentido, o 

biopoder foi fundamental para regular os processos de industrialização, a explosão 

demográfica e o crescimento do capitalismo. Nessa nova configuração política e econômica 

que se forma a partir do século XIX, "já não se trata de pôr a morte em ação no campo da 

soberania, mas de distribuir os vivos em um domínio de valor e utilidade" (FOUCAULT, 

2003, p. 135).  

            Com o advento do biopoder, surge um discurso racional sobre a sexualidade. Segundo 

Foucault (2003), nasce uma incitação política, econômica e técnica a falar do sexo. O sexo 

precisa agora ser contabilizado, quantificado, classificado e especificado. Ele precisa ser 

gerido e administrado. A população passa a ser vista nesse período como problema político e 

econômico. A medicina e a psiquiatria buscam nas práticas sexuais as causas das doenças 

mentais e classificam as perversões, emergindo, assim,  uma multiplicidade de discursos sobre 

o sexo.  
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Neste período, paira em torno do sexo uma espécie de “erotismo discursivo 

generalizado”. Segundo o autor, a discursividade não está à margem do poder, mas no seu 

centro, criando e reproduzindo seu exercício e funcionando como dispositivo de controle que 

se empenha na busca obstinada da verdade sobre o sexo. Sobre o dever de ―revelar‖ o sexo, 

Foucault afirma:  

  

 
Obstinamo-nos nessa tarefa; convencemo-nos por um estranho escrúpulo de 

que dele não falamos nunca o suficiente, de que somos demasiado tímidos e 

medrosos, que escondemos a deslumbrante evidência, por inércia e 

submissão, de que o essencial sempre nos escapa e ainda é preciso partir à sua 

procura. (p. 34).  

             

 

  

Nesse sentido, Foucault (2003) se opõe à hipótese repressiva da sexualidade, 

localizando-a no cerne da construção da sexualidade enquanto um dos principais dispositivos 

de poder. Segundo a hipótese repressiva, a partir do século XVII, houve o início de uma 

repressão sexual nas sociedades burguesas. Para o autor, muito mais do que reprimir, o poder 

lançou mão de tecnologias que se empenharam em ―irritar‖ a sexualidade, em inflamá-la, em 

colocá-la em discurso. A partir de manobras estratégicas, o poder construiu a idéia de que o 

sexo precisava ser conhecido, para que os corpos e os prazeres pudessem ser gerenciados em 

favor da vida.  

Para Foucault (2003), mais do que discutir a permissão ou a repressão do sexo, 

importa saber quem fala, o que fala, que instituições são legitimadas para falar de sexo, seus 

lugares e pontos de vista. Para o autor, colocar o sexo em discurso é importante para saber a 

partir de que canais e de que formas o poder consegue chegar às condutas individuais, ou seja, 

de que maneira o poder penetra e controla o prazer cotidiano.  

Nesse sentido, o ponto mais importante na análise das produções discursivas não é 

saber se o que se diz sobre o sexo é verdade ou mentira, mas o que elas revelam sobre a 

―vontade de saber‖. Foucault deixa claro que a interdição do sexo não é uma ilusão, mas que 

―a ilusão está em fazer dessa interdição o elemento fundamental e constituinte a partir do qual 

se poderia escrever a história do que foi dito do sexo a partir da Idade Moderna.‖ (2003, p. 

17). 

Nas práticas discursivas da pastoral cristã, por exemplo, o discurso era unitário e cada 

um era incitado a falar do próprio sexo através da confissão. Com a racionalização do sexo, 

multiplicam-se os discursos e as instâncias que os produzem. Nessa nova tecnologia, a 
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vontade de saber sobre nós mesmos, nos instiga a dizer a verdade para aqueles que estão aptos 

a interpretar nossos discursos e revelar a verdade da sexualidade contida neles. (FOUCAULT, 

1995). Desta forma, a biopolítica se apóia na formação da Ciência Sexual, que possui a chave 

para acessar os enigmas da alma, que reverberam num corpo naturalizado pela sexualidade. 

Nesse sentido, segundo Rabinow & Dreyfus (1995), a crença de que se resiste à repressão a 

partir do saber de si, do saber sobre a verdade do sexo, mantém a dominação, ocultando o 

verdadeiro funcionamento do poder.  

           Até o final do século XVIII, as instâncias de ordenação social eram: a pastoral cristã, o 

direito canônico e a lei civil. Todas essas instâncias estavam centradas nas relações maritais, 

sendo o sexo dos cônjuges cercado de normas e proibições. As proibições referentes ao sexo 

eram de natureza jurídica. A partir do século XIX  e com a multiplicação dos discursos sobre 

a sexualidade, iniciada no século XVIII,  o casal legítimo matrimonial, deixa de ser o foco dos 

discursos. As sexualidades periféricas é que são classificadas e patologizadas, sendo a partir 

destas que a sexualidade normal do casal heterossexual e conjugal é ordenada. Toda a 

multiplicidade de sexualidades sem propósito reprodutivo é nomeada e marginalizada 

(FOUCAULT, 2003). 

            Foucault (2003) analisa quatro estratégias utilizadas nas relações de poder a partir do 

século XVIII, que utilizaram a sexualidade como instrumento: a histerização do corpo da 

mulher; a pedagogização do corpo infantil; a socialização das condutas de procriação e a 

psiquiatrização do prazer perverso. Todas essas manobras, segundo o autor, mais do que a 

tentativa de domar a sexualidade, tratou de produzi-la, num processo que começa a partir do 

século XVII, quando a família passa a ser o local privilegiado de vivência do sexo, do prazer e 

da afetividade, tornando-se incestuosa e carregada de desejo.  

            A respeito dessas quatro estratégias utilizadas pelo biopoder, duas se aproximam mais 

do objeto de estudo deste trabalho, a histerização do corpo da mulher e a socialização das 

condutas de procriação. Para Rabinow & Dreyfus (1995), o corpo das mulheres foi analisado 

pela medicina como saturado de sexualidade, a partir de uma patologia intrínseca a este corpo. 

Dotado de uma sexualidade difusa e misteriosa, a saúde da mulher estava vinculada à 

maternidade e por isso precisava ser regulado a partir da reprodução. Nesse sentido, o 

contraponto negativo da mãe era a mulher nervosa cuja sexualidade descontrolada punha em 

risco a célula familiar e a sociedade. A partir da medicalização do corpo feminino, a saúde 

individual e a saúde coletiva se unem numa estratégia que conjuga saber e poder que qualifica 

e desqualifica o corpo da mulher. 

            No que ser refere às condutas de procriação, Rabinow & Dreyfus (Op. cit) apontam 
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que o biopoder atribuiu ao casal heterossexual responsabilidades médicas e sociais. Dele 

dependia o bem-estar da família e da população através do exercício de uma sexualidade 

saudável. Dos cuidados da família com a sexualidade, com a procriação e com o corpo 

individual dependia todo o corpo político. 

 A partir da compreensão do biopoder, entendo que a sexualidade na gravidez se situa 

num campo de forças complexo, no entrelaçamento do individual e do coletivo, entre 

disciplina e regulamentação. A gravidez é uma experiência individual norteada por disciplinas 

corporais, normativas médicas e psicológicas, através da interação de saberes coletivos, e 

sujeita à regulamentação como fenômeno da espécie.  

   Desta forma, tendo em vista a importância da medicalização da família burguesa e em 

especial da sexualidade feminina nos processos de socialização das condutas de procriação, 

estes temas serão retomados no segundo capítulo, de forma a iluminar o caminho em busca 

dos discursos normativos sobre a sexualidade na gravidez. 

 

 

1.3 A invenção do sexo: quando o biológico é político 

   

Falar de prazer e de reprodução numa perspectiva política implica entender os corpos 

não como uma instância autárquica e fechada, mas como algo que pertence ao campo do 

significado mediado pela cultura. Para Laqueur (2001), não se trata de negar o corpo 

transcultural real, nem as descobertas e evoluções da ciência que possibilitaram uma maior 

clareza e compreensão dos processos biológicos, mas sim de focalizar o espaço entre o corpo 

e as suas representações. Para esse autor, a história do progresso da fisiologia reprodutiva foi 

permeada por visões políticas claramente marcadas que direcionaram o rumo das pesquisas e 

definiram as leituras dos corpos. Segundo Laqueur (op. cit, p. 27), o sexo, como o ser 

humano, é contextual. E toda tentativa de isolá-lo do seu meio discursivo está fadada a erro.  

Assim como Laqueur (op. cit), Emily Martins (2006) entende que os conceitos da 

biologia reprodutiva utilizados para definir os processos fisiológicos, estão mergulhados nas 

questões culturais. Para a autora, as metáforas utilizadas para explicar o funcionamento 

biológico se inscrevem em processos históricos que vinculam em grande parte as mulheres a 

seus corpos, a partir de ideias e práticas que expressam concepções mais gerais sobre a 

sociedade. Carregadas de estereótipos de gênero, as metáforas médicas ao mesmo tempo em 

que se respaldam nas ideologias que organizam a sociedade, reforçam os estereótipos 

marcados pelas relações de dominação. Para a autora, as mudanças na forma como as 
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sociedades se organizam geram mudanças nas metáforas médicas sobre o corpo feminino e a 

reprodução.  

Segundo Martins (op. cit), as sociedades industriais no século XIX operaram uma 

fragmentação do indivíduo, e promoveram uma compreensão deste separado da sociedade. As 

sociedades modernas instituíram domínios separados entre o público e o privado, entre o 

mundo do trabalho e o doméstico, entre corpo individual e corpo social. No entanto, se 

recorremos ao biopoder compreendemos essa fragmentação como uma estratégia política para 

articular o particular e o coletivo a partir da fragmentação.  

Nesse sentido, pensar em que medida as interpretações da ciência sobre o sexo, a 

reprodução e os prazeres, percorrem as nuances do poder e entrelaçam a igualdade e a 

diferença entre homens e mulheres, é uma forma de compreender a sexualidade na gravidez a 

partir de uma perspectiva mais integrada.  

Segundo Laqueur (2001), da antiguidade clássica até o final do século XVII, a 

diferença sexual era interpretada a partir de um modelo de sexo único. Nesse esquema, o sexo 

masculino representava o sexo padrão, o símbolo de perfeição da espécie humana. A mulher e 

toda a sua anatomia eram compreendidas a partir do sexo masculino. Segundo os anatomistas 

da renascença, a mulher era um homem ―virado para dentro‖. Toda a anatomia feminina era 

interpretada a partir da anatomia masculina, desta forma a vagina representava o pênis, e os 

ovários eram os correspondentes dos testículos. Existia uma relação entre o sangue, a gordura, 

o esperma e o leite, que definiam esses fluidos como correspondentes e relacionados, que 

mudavam de estado dependendo da quantidade de calor corporal.  

Essa teoria compreendia o calor como o instrumento básico da natureza. Assim, os 

seres humanos eram classificados como mais masculinos ou femininos a partir da quantidade 

de calor que possuíam em seus corpos. Segundo a ciência da época, as mulheres possuíam 

menos calor que os homens, desta forma, seus órgãos não foram suficientemente aquecidos e 

por isso permaneceram internos.  

Para o modelo de sexo único, o que norteava as relações sociais entre homens e 

mulheres não eram as distinções de sexo, mas de gênero. Os papéis sociais de homens e 

mulheres na antiguidade clássica eram bem marcados e definidos a partir de uma relação 

hierárquica, que se inscrevia muito mais na leitura cultural do que na materialidade dos 

corpos. As fronteiras entre o feminino e o masculino não se evidenciavam na carne, mas nos 

comportamentos.  

Enquanto versão menos aquecida do homem, o prazer feminino não era mal visto. 

Pelo contrário, era tido como importante na geração de outro ser. O orgasmo feminino, 
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segundo os anatomistas renascentistas, produzia o calor necessário para a fecundação, que 

deveria ser estimulado na relação sexual. Desta forma, o ventre, suficientemente aquecido, 

seria capaz de abrigar e desenvolver a semente depositada pelo homem. Apesar da 

importância do orgasmo feminino, o papel ativo na geração era do homem, pois ele era 

responsável por engendrar, depositar o líquido precioso que daria alma ao corpo.  

Segundo Martins (2006, p. 70), dois pressupostos estavam implicados nessa 

compreensão dos corpos. Primeiro: toda parte do corpo estava relacionada com as demais; e 

segundo, o corpo era visto como um sistema de entrada e saída que precisava se manter em 

equilíbrio. Essa forma de compreensão dos processos biológicos vai nortear concepções 

específicas sobre o masculino, o feminino e a reprodução. Nessa lógica, a menstruação, por 

exemplo, era vista de forma positiva, como uma forma de regulação do organismo a partir do 

esquema de equilíbrio dos fluidos corporais, ainda que o sangue menstrual tivesse uma 

conotação negativa.  

A partir do século XVIII, uma nova política cultural vai imprimir novas metáforas e 

novas formas de interpretação do corpo feminino com relação ao masculino. O modelo de 

dois sexos ganha evidência no meio científico, para demarcar o território das diferenças das 

mulheres com relação aos homens. No entanto, nas palavras de  Laqueur (2001, p. 151): 

  

 

Na ausência de um ponto arquimediano no corpo que garanta a estabilidade 

e a natureza da diferença sexual, a idéia de sexo único está, e sempre esteve, 

em tensão com a de dois sexos: extremas polaridades suspensas na borda de 

sombreamentos claro-escuro. Específicas circunstâncias sociais, políticas e 

culturais, reveladas em momentos anedóticos e contextos retóricos, 

favorecem o domínio de uma visão ou de outra, mas nenhuma delas se 

silencia jamais, nem está jamais em descanso. 

 

  

            Se no modelo de sexo único as definições de feminino e masculino são muito mais 

comportamentais e sociológicas, no século XIX o comportamento é irrelevante para essa 

questão, pois o sexo passa a ser uma questão biológica, adquirindo um status de categoria 

ontológica. Segundo Laqueur (op. cit), a partir do século XVIII, o sexo, enquanto categoria de 

identificação de homens e mulheres, foi inventado. Os órgãos femininos, que não tinham 

nomes específicos como a vagina, foram nomeados, instaurando a partir do universo 

lingüístico a natureza da diferença biológica entre os sexos. Toda a estrutura corpórea foi 

mapeada e delimitada pela ciência médica com base na diferenciação anatômica dos sexos. 
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          No modelo de sexo único existia uma correlação do macrocosmo com o microcosmo. 

Nesse sentido, o corpo e seus processos, as características femininas e masculinas, o sexo, os 

comportamentos, a reprodução e as relações sociais eram interpretadas a partir de uma ordem 

cósmica transcedental. A partir do século XVIII, esse modelo interpretativo entra em falência 

e o Iluminismo leva a Europa a mergulhar em  outro paradigma científico pautado na razão, 

na experiência e na explicação reducionista. O empirismo direcionava o olhar dos anatomistas 

a buscar no fato físico as explicações científicas, fazendo da natureza o lugar por excelência 

da investigação. 

            Nessa nova ordem interpretativa, os corpos foram lançados no domínio da natureza, e 

o corpo feminino foi exaustivamente investigado no intuito de estabelecer as bases biológicas 

da diferença entre os sexos. Uma diferença marcada pela relação de poder, que procurou 

estabelecer a diferença da mulher em relação ao homem, para torná-la o mais distinta possível 

deste, com explicação e respaldo na natureza. Para Laqueur (op. cit, p. 190-191), 

  

 

Quando o próprio corpo natural tornou-se o padrão de ouro do discurso 

social, o corpo da mulher tornou-se o campo de batalha para redefinir a 

relação social antiga, íntima e fundamental entre o homem e a mulher. O 

corpo reprodutivo da mulher na sua concretude corpórea cientificamente 

acessível, na própria natureza de seus ossos, nervos e principalmente órgãos 

reprodutivos, passou a ter um novo significado de grande importância. Os 

dois sexos, em outras palavras, foram inventados como um novo 

fundamento para o gênero.  

  

 

  

            Nesse novo contexto, baseado nas ―evidências da natureza‖, o orgasmo feminino, que 

até antes do século XVIII era tido como importante para a reprodução, conforme dito 

anteriormente, foi banido dos códigos interpretativos. A mulher sem paixão, com menos 

necessidade de prazer do que o homem e com mais capacidade biológica para controlar seus 

impulsos sexuais, foi uma das novas representações desse novo discurso. O útero e os ovários 

que antes representavam o contraponto dos órgãos sexuais masculinos adquire grande relevo e 

importância no modelo de dois sexos. Toda a sua histologia, anatomia e fisiologia é 

esmiuçada e a natureza é utilizada como explicação e justificativa para as relações sociais. 

            Diferentemente do modelo de sexo único, no modelo de dois sexos, o sexo substituiu o 

gênero como categoria fundamental das diferenças. Segundo Laqueur (2001, p. 193), nesse 

novo contexto, entra em ação uma estrutura onde o natural e o social podem ser claramente 
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definidos. No que se refere à sexualidade, começa a se delinear uma estrutura teórica que 

hierarquiza a natureza e a cultura, na qual a primeira é utilizada como modelo para explicar e 

justificar a segunda.  

            Numa sociedade burguesa ascendente, na qual a família nuclear passa a ter valor 

primordial, o biológico é utilizado para respaldar comportamentos femininos importantes para 

a manutenção dos valores estruturadores da sociedade. Assim, segundo Laqueur (2001, p. 

248), para alguns autores do século XVIII, a mulher era vista como barômetro moral e agente 

ativo do aprimoramento da sociedade, sendo os sinais de feminilidade como ―delicadeza e 

sensibilidade‖, indicadores de progresso moral. No rol das características femininas que 

indicavam a superioridade moral da mulher, estava a maior capacidade para renunciar aos 

prazeres da carne. Sendo menos escravas da paixão e da irracionalidade, sua tarefa é civilizar 

os homens e educar os filhos. Nesse sentido, ―ser mulher numa sociedade civil é ser modesta, 

é criar, mas não ter desejo. Ser de outra forma é ―antinatural‖.‖ (LAQUEUR, op. cit., p. 248). 

           Nesse sentido, no próximo capítulo, serão abordados os aspectos históricos e sociais 

que contribuíram para normatizar a sexualidade feminina, pautados em explicações biológicas 

e universais da mulher e que legitimaram a dominação masculina. 
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Capítulo 2 

Sexualidade feminina e maternidade em tempos de biopoder 

 

  

A normatização da sexualidade ao longo da história passa fundamentalmente por um 

controle da sexualidade feminina, que se constitui a partir da produção de sentidos sobre a 

reprodução e o corpo da mulher. Desta forma, em diferentes épocas, os discursos da Igreja, da 

Medicina e do Estado produziram moralidades, regularam comportamentos e legitimaram 

relações de poder. 

Conforme discutido no capítulo anterior, até o século XVII o ocidente estava 

mergulhado numa compreensão cósmica e transcendental do mundo alinhando os discursos da 

Igreja e da Ciência. Na passagem do século XVIII, o iluminismo confere um novo modelo 

interpretativo pautado na razão, na experiência e na explicação reducionista, atribuindo à 

Ciência o papel de desvendar os mistérios do mundo. 

Nessa nova ordem epistemológica, o estatuto biológico passa a ser o padrão de ouro 

no qual são interpretados os comportamentos e as relações sociais. A partir da diferenciação 

sexual, se estabelece uma hierarquização entre natureza e cultura, aprisionando as mulheres a 

seus corpos. Nesse contexto, a reprodução ganha novos relevos com a importância da família 

burguesa para a constituição do Estado Moderno.  

A partir da diferença sexual, marcada biologicamente, são delimitados 

comportamentos, valores, sentimentos e desejos femininos que reforçam a aptidão moral da 

mulher para a maternidade e a renuncia à sexualidade. Na constituição dessa estratégia 

política, o discurso médico torna-se o estandarte da nova ordem social, consolidando o que 
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Foucault chamou de Biopoder. Nesse contexto, a psiquiatria e a medicina empenharam-se 

para constituir a maternidade como destino normal da sexualidade feminina, ao mesmo tempo 

em que a imagem da mulher nervosa é construída como sua versão patológica. 

Com a formação da família burguesa, as estratégias políticas para o controle da 

sexualidade mudam. O discurso médico passa a controlar a sexualidade feminina não 

proibindo os excessos, mas através da patologização das deficiências em prol de uma boa 

maternidade. 

No fim do século XIX e ao longo do XX, o discurso da natureza continua respaldando 

os processos de dominação do feminino. Ao discurso médico normativo se afilia o discurso da 

sexologia, fortalecendo o processo de medicalização do sexo. Travestida de ares 

revolucionários, a sexologia tenciona algumas normativas em favor de uma maior autonomia 

da sexualidade em relação à reprodução. Nesse cenário, a sexualidade feminina é 

problematiza a partir do prazer enquanto condição de bem-estar e não da patologia. No 

entanto, permanece a serviço do homem e da família.  

Ao longo do século XX, diversos fatores modificam o contexto social possibilitando 

uma maior liberdade sexual para as mulheres. À medida que o casamento institucionalizado 

deixa de ser a única possibilidade legítima de vivência da sexualidade, a conjugalidade se 

define em outras bases. Em tempos de ideais de liberdade, individualidade e igualdade, as 

relações conjugais se fortalecem pela sexualidade e não mais pelo vínculo do casamento. 

Desta forma, a sexualidade se torna o elemento que une e mantém os casais na 

contemporaneidade, sendo novamente o alvo de diversos discursos especializados.  

Na contemporaneidade, a maternidade passa a ser vista como uma escolha individual, 

para as camadas médias e urbanas da população e a gravidez se destaca no processo 

reprodutivo como um ideal compartilhado pelo casal e gerenciado pelo discurso de vários 

profissionais da área da saúde. 

A fala de profissionais especializados é vista em boa parte da produção discursiva da 

revista Crescer. Neste sentido, este capítulo destaca os principais discursos médicos e 

sexológicos sobre a sexualidade feminina e a maternidade do final do século XVIII à 

contemporaneidade, para tentar compreender os enunciados sobre a sexualidade na gravidez 

produzidos pela revista Crescer, em tempos de biopoder. 
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2.1  A mulher e a sexualidade na mística transcedental 

 

Antes de me deter às estratégias políticas que modificaram os sentidos acerca do 

feminino, na passagem do século XVIII ao XIX e fizeram da mãe higiência o alvo e o veículo 

do biopoder, resgato brevemente as concepções acerca do feminino que perpassavam a visão 

mística do mundo até o século XVIII, no qual os discursos da Igreja e da Medicina se 

aliavam. 

A autoridade paterna na Europa teve um longo reinado variando pouco em toda a 

Antiguidade. O homem se constituía como o representante legítimo de toda uma ordenação 

social pautada na autoridade governamental e divina, instituída e garantida a partir dos 

direitos sobre a mulher, os filhos e os escravos. (BADINTER, 1985). Nesse contexto, a 

mulher se configurava essencialmente inferior ao homem, pois materializava no corpo os 

princípios negativos da matéria. Ao contrário, o homem personificava o princípio divino do 

pensamento  e da inteligência. A partir desta configuração política, a mulher era considerada 

secundária também na concepção; seu mérito recaía unicamente na condição de possuir um 

bom ventre para gerar.  

Sob a égide da autoridade patriarcal, prevalecia a visão cristã do mundo no qual o 

homem era o representante de Deus na terra. Nessa perspectiva, a mulher era vista como 

herdeira de Eva e pecadora por definição. Nesse sentido, a mulher era associada à essência 

animal e o homem à essência divina.  

Segundo Mary Del Priore (1999), a Igreja dos séculos XVII e XVIII via a mulher 

como uma das formas do mal sobre a terra. A figura feminina era associada à carne, ao 

pecado e à luxúria. Nesse sentido, uma das representações criadas acerca da mulher foi a 

associação do feminino à desmesura e ao descontrole, através de uma leitura corporal que 

instituiu uma moral sexual na qual existia uma associação direta entre prazer e satanização 

das mulheres. 

 O sexo era considerado pela Igreja um caminho que conduzia facilmente ao desvio da 

retidão. O casamento era considerado uma forma de contenção dessa força descontrolada, 

principalmente para as mulheres, sobre as quais pesava uma moral sexual mais rigorosa, tendo 

em vista sua propensão para o pecado. Uma vez casados, nada de excessos, nada de erotismo 

entre os parceiros. A sexualidade devia ser praticada para fins procriativos e contingentes 

sendo normatizada a partir do discurso do débito conjugal (FLANDRIN, 1988). 

 Em tese, os discursos da Igreja defendiam a igualdade do débito conjugal, porém as 

normativas para a cobrança do débito reproduziam a relação de subordinação da mulher. 
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Conforme ilustra Flandrin (1995), 

  

(...) em todas as circunstâncias, mesmo quando isso representava um risco 

grave para a sua saúde ou do filho, a mulher era obrigada a ―dar o devido‖ 

ao marido que o exigia, para que este não ―se corrompesse‖ 

voluntariamente ou, como diziam ainda mais explicitamente, não fosse 

levado ―a contentar ele próprio a sua paixão‖. (p. 204) 

  

   

 

            Tamanha era a importância do pagamento do débito conjugal, que este levava os pais a 

separar-se de seus filhos recém-nascidos, pois se acreditava que as relações sexuais 

corrompiam o leite ou faziam-no desaparecer. Segundo Flandrin (1995), cada sociedade 

encontrou suas soluções para resolver o problema da incompatibilidade das funções de esposa 

e ama, sendo muitas delas legitimadas pela Igreja, como, por exemplo, a entrega das crianças 

a ama de leite.  

Numa ótica mística do mundo, os discursos da Igreja e da medicina se articulavam 

para subordinar as mulheres. As interpretações médicas do corpo feminino e seus processos 

recebiam as influências do modelo de sexo único, conforme definido anteriormente por 

Laqueur (2001), sendo fortemente influenciadas pela ideia da correlação do macrocosmo com 

o microcosmo a partir de uma ordem cósmica transcedental.  

            Del Priore (Op. cit) aponta que no início da colonização no Brasil, a doença era vista 

como advertência divina aos excessos da carne. Nesse cenário, onde se misturavam culpa e 

doença o corpo feminino era visto tanto pela Igreja quanto pela Medicina como o palco onde 

se digladiavam Deus e o Diabo (p. 78).  

O corpo feminino por sua constituição mais fraca estava mais vulnerável às injunções 

do demônio. Um corpo repleto de mistérios acerca do milagre da criação, que tinha no útero 

ou na madre, como era chamado, o órgão que mais sofria as influências dessa mística, ao 

mesmo tempo em que era lugar, por excelência, da saúde feminina. O sangue que o útero 

produzia era repleto de significados místicos e morais, que causavam temor e associavam 

doença e malignidade aos mistérios da vida e da morte (DEL PRIORE, op. cit.). 

Conforme dito no capítulo 1, no esquema de sexo único, pautado na economia dos 

fluidos, o prazer feminino não era mal visto pela medicina no que tange à concepção. 

Segundo a crença da época, o calor produzido durante o orgasmo feminino aquecia o útero e 

provocava a fecundação. No entanto, isso não significava que a mulher tivesse um papel ativo 

na reprodução. Seu corpo era considerado o receptáculo no qual era depositada pelo homem a 

semente e a alma do futuro ser. Não se sabia sobre o papel dos ovários na reprodução. As 



 46  

 

diferenças biológicas entre homens e mulheres são instituídas no século XVIII, respaldando 

os discursos normativos do capitalismo nascente. 

A sexualidade até o século XVIII era problematizada em torno do débito conjugal, 

numa época na qual o casamento era visto como forma de contenção dos excessos. Numa 

sociedade que subordinava a mulher em todos os aspectos, a sexualidade feminina era vista 

como uma obrigação que a mulher devia ao marido. Assim, num contexto onde os interesses 

do marido prevaleciam, as relações sexuais não eram problematizadas em torno da saúde da 

mãe ou da criança, muito menos no que se refere ao direito da mulher ao prazer sexual.   

A partir do século XIX, começa a se processar uma reorganização das sociedades 

ocidentais, que têm como pano de fundo o desenvolvimento da industrialização e do 

capitalismo. Nessa nova ordem, a maternidade enquanto um valor moral se torna o pilar da 

sociedade moderna e as mulheres são chamadas não só a reproduzir, mas a serem mães. 

Diferentemente da mística da malignidade associada ao descontrole, que permeava as 

representações do feminino até o século XVIII, a partir do século XIX a mulher passa de Eva 

à Maria. O feminino é atrelado a uma condição totalmente diferente, no qual se atribui às 

mulheres a habilidade da contenção e do amor, o que faz da mãe a guardiã por excelência da 

família burguesa.  

 

  

2.2  A medicalização da família e criação da mãe higiênica 

 

Na passagem do século XVIII para o XIX, as sociedades ocidentais passam por 

mudanças econômicas, políticas e sociais que provocam novas configurações sociais. O 

capitalismo nascente e a industrialização se configuraram como pano de fundo para a 

constituição dos Estados Modernos e para o fortalecimento da burguesia enquanto segmento 

social ascendente e estruturador da nova ordem social. 

O fortalecimento do Estado enquanto instância política enfraquece o poder patriarcal, 

no qual se estruturava a sociedade até fins do século XVIII, provocando mudanças na 

organização familiar a partir do século XIX. Nesse contexto, a família se reestrutura em novas 

bases, ou seja, nucleariza-se, torna-se centrada na prole e se confina no interior do espaço 

doméstico (BADINTER, 1985; COSTA, 1999; FOUCAULT, 2003; PASSOS, 2006). 

Até o século XVIII, o discurso religioso se aliava fortemente ao poder patriarcal para a 

manutenção da ordem social. A partir do século XIX, o discurso médico torna-se um dos 

principais aliados do Estado para gerir a sociedade e a vida dos indivíduos num processo de 
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medicalização da família. (COSTA, op. cit).  

Este processo representou uma das estratégias do biopoder, descritas no capítulo 

anterior. Segundo Foucault (2002), vários discursos se aliaram para garantir um Estado forte, 

uma população saudável e bem administrada. No entanto, o discurso médico e psiquiátrico foi 

capaz de atuar ao mesmo tempo no âmbito macro e micro social, normatizando a população, a 

partir do governo das condutas individuais dentro da família, através da sexualidade. 

Segundo Badinter (1985), várias ações de governo voltam-se a promoção de uma 

nação saudável. Nessa nova ordem, todos os indivíduos se convertem em mão-de-obra 

potencial para o Estado, conforme enunciado abaixo, 

 

 

Nessa nova óptica quantitativa, todos os braços humanos têm valor, 

mesmo os que outrora eram vistos com certo desprezo. Os pobres, os 

mendigos, as prostitutas e, certamente, as crianças abandonadas tornaram-

se interessantes enquanto forças de produção em potencial. (1985, p. 155). 

 

 

 

No estado moderno, a criança adquire valor mercantil e militar. Ela passa a representar 

futura mão-de-obra para o capitalismo nascente e ao mesmo tempo significa contingente para 

a constituição de um exército capaz de garantir a soberania da nação (BADINTER, op. cit).  

Com a importância da criança para o Estado, a família passa a ser alvo de manobras 

políticas, que garantam a perpetuação e a qualidade da espécie. Desta forma, estratégias 

pedagógicas e higiênicas dos processos reprodutivos são proliferadas e instituídas pelo 

discurso médico.  

A família burguesa enquanto mantenedora por excelência da ordem social, suscita no 

século XIX a emergência de inúmeros discursos que tomam como padrão a sexualidade 

heteronormativa e com fins reprodutivos. Nesse sentido, as sexualidades desviantes foram 

exaustivamente catalogadas e normatizadas em oposição ao padrão conjugal. Conforme dito 

no capítulo anterior, todas as estratégias em torno da normatização da sexualidade, mais do 

que reprimi-la, trataram de produzi-la, fazendo da família o local privilegiado de vivência do 

sexo e da afetividade (FOUCAULT, 2003). 

Para nuclearizar, sexualizar e carregar a família de afeto foram necessárias algumas 

modificações na configuração das relações conjugais e familiares, conforme descrito no 

tópico seguinte. 
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2.2.1 Reconfigurações das relações conjugais e familiares 

 

Antes do século XIX, os casamentos eram motivados por interesses sociais e 

econômicos, que visavam manter o poder patriarcal. Nessa época, eram comuns uniões 

consangüíneas e entre homens mais velhos e mulheres mais novas, que eram negociadas pelo 

patriarca, por meio do dote (FREIRE, 2005). Com a importância da saúde da prole para o 

Estado, as relações consangüíneas foram contra-indicadas pela medicina e proibidas pelo 

Estado. No novo modelo social, alicerçado na família burguesa, as uniões recomendadas 

passam a ser pautadas numa adequação etária e de raça entre os cônjuges (COSTA, 1999). 

 Esses ajustes conjugais visavam prevenir degenerescências da espécie, mas também 

pretendiam construir as bases de um casamento pautado na harmonia do casal. A ordem 

familiar passa a ter como norma as alianças conjugais satisfatórias, sustentadas no amor e na 

exaltação da sexualidade conjugal. (PASSOS, 2006; COSTA, 1999). 

Segundo Costa (op. cit.), até o século XIX a sexualidade interferia muito pouco na 

estabilidade familiar. O discurso religioso punia a gratuidade e o excesso de prazer dentro do 

casamento, uma vez que a sensualidade afastava a espécie humana do princípio divino. A 

medicina higienista retoma a problemática religiosa de outra forma. Ela continua a reprimir o 

prazer gratuito, porém faz da sexualidade um ponto nevrálgico na coesão do casal.  

A partir do século XIX, a problematização da sexualidade conjugal visou a atender 

interesses higiênicos, voltados à saúde dos cidadãos e ao bem-estar social. Exaltando a 

sexualidade conjugal para manutenção do casal, evitava-se a proliferação de doenças 

sexualmente transmissíveis, os filhos fora do casamento e a infidelidade feminina.  

A exaltação da sexualidade do casal precisava ser contrabalanceada, pelo discurso do 

amor, pois os cônjuges poderiam se entregar aos desvarios da paixão gratuita e esquecerem-se 

de suas obrigações com relação à prole. Nesse sentido, segundo Costa (op. cit.), o discurso do 

amor reconfigurou as relações familiares em torno de ideais de felicidade pautados tanto no 

amor entre os cônjuges, como no amor para com os filhos.  

A medicina higienista uniu o sexo ao amor numa manobra que articulou o individual e 

o coletivo, o público e o privado. Assim como o sexo não tinha sentido sem o amor, o amor 

também não tinha sentido sem o sexo. O amor sozinho não atendia aos interesses patrióticos 

nem aos de reprodução da espécie.  

Conforme dito por Laqueur (2001), o argumento da natureza foi utilizado a partir do 

século XVIII para definir as diferenças entre homens e mulheres. Assim, para reforçar o 

discurso do amor e definir os papeis sexuais dentro da família, a medicina higienista no século 
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XIX recorre ao argumento da natureza. Segundo Costa (op. cit.), o discurso médico da época 

definia a mulher como mais propícia ao amor por sua constituição física. Sendo mais frágil e 

emocional, a mulher tinha necessidade de amar e ser amada.  Desta forma, as mulheres 

sentiam necessidade de se ligar a um homem e deles depender emocionalmente. Em oposição 

ao potencial emocional feminino, o homem era constitutivamente definido como mais 

racional, forte e independente, sendo mais propenso ao gozo do prazer sensual do que as 

mulheres.  

Segundo Costa (op. cit.), apesar de amar ser uma aptidão natural das mulheres, os 

homens também precisavam amar. Segundo a medicina da época, só com o amor conjugal é 

que homens e mulheres seriam capazes de harmonizar as diferenças e de se realizarem 

enquanto pessoas através do amor pelo filho. Nesse sentido, homens e mulheres se realizam 

principalmente nos papéis de pais e mães. Assim, bastavam exercer com eficiência a tarefa de 

pais e mães de uma prole saudável para que homens e mulheres tivessem assegurado o título 

de cidadãos respeitáveis.  

Ainda que a necessidade do amor permeasse todos os membros da família, esse 

sentimento atravessava a mulher de maneira natural e absoluta, segundo o discurso médico. 

Se para o homem o amor era importante, para a mulher era constitutivo. Sendo definida 

naturalmente pelo e para o amor, a mulher estava amarrava mais fortemente aos papéis de 

esposa e mãe, definido por médicos, religiosos, demógrafos, filósofos e políticos. 

 O discurso do amor além de unir os membros da família teve a finalidade de construir 

o papel da mãe na sociedade burguesa, conferindo à mulher um novo status social. A seguir, 

descrevo os processos sociais que constituíram o papel da mãe na família burguesa. 

 

 

2.2.2 A construção da mãe na família burguesa 

 

A partir do século XIX, a mulher passa a representar o esteio da família na figura da 

mãe. A maternidade torna-se altamente valorizada como uma das formas mais sublimes de 

amor profano. A imagem da Virgem Maria passa a ser o emblema da mãe de família. 

(BADINTER, op. cit.) 

Se antes a criança era vista como um estorvo, no novo modelo de família ela passa a 

ser uma benção. Todos os discursos dirigidos às mães enaltecem o exercício da maternidade. 

Segundo Danielly Passos (2006), com a inserção do poder médico no espaço familiar, as 

mulheres assumem um importante papel na gestão familiar, tornando-se parceiras dos 
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médicos e responsáveis pelo cultivo dos valores modernos e pela disseminação do modelo de 

família nuclear.  

A partir do século XVIII, na Europa, como assinala Badinter, a mãe passa a ser 

inteiramente responsável pela sobrevivência e pela saúde de seu filho. 

  

 
É dela que tudo depende, agora. Não chegam até a lhe imputar a 

irresponsabilidade dos pais? Se estes não assumem sua função paterna, é 

porque a mãe é má. ―Se as mulheres voltarem a ser mães, dentro em 

pouco os homens voltarão a ser pais e maridos.‖ (1985, p 199). 

 

 

Na passagem acima, percebe-se não só a importância da mãe para a sobrevivência da 

criança, como de todo o sistema familiar. Nesse novo esquema, o corpo, os afetos, os 

comportamentos e a capacidade reprodutiva das mulheres são modelados para alicerçar os 

pilares sociais. Desta forma, a elevação da mulher à condição de mãe não representou uma 

diminuição da desigualdade de direitos entre os sexos. Pelo contrário, as mulheres assumiram 

o fardo de manter a estabilidade da nação.  

Segundo Passos (op. cit.), a transformação das mulheres em mães exige uma estratégia 

pedagógica direcionada para a consolidação de um modelo específico de feminilidade, que foi 

exaustivamente reforçado e detalhado pela medicina. Desta forma, o argumento da natureza, 

que fundamenta a diferenciação entre os sexos, prepara o terreno para o desenvolvimento da 

ginecologia no século XIX como o ramo da medicina dedicado ao estudo da mulher. Assim, 

numa sociedade dominada pelo homem, o corpo feminino foi exaustivamente problematizado, 

para instituir a ordem a partir da capacidade reprodutiva das mulheres.  

Segundo Fabíola Rohden (2002), com a Medicina do século XIX, expande-se o 

modelo de beleza feminina associada ao período fértil, às formas arredondadas, aos seios 

volumosos e ancas desenvolvidas, qualidades apropriadas à maternidade. Desta forma, 

segundo a autora, a ginecologia se constituiu não apenas como um despretensioso estudo e 

tratamento das doenças femininas, mas ela legitimou a diferença sexual. 

Além da ginecologia, a psicanálise, ao teorizar sobre o desenvolvimento psicossexual 

de homens e de mulheres, foi crucial na construção da maternidade como destino e na 

construção de uma subjetividade tipicamente feminina, a partir de uma diferenciação 

hierarquizada entre os sexos.  

Para Badinter (op. cit), a psicanálise ratifica a imagem do feminino atrelada à 

inferioridade, uma vez que a menina percebe seus órgãos genitais como uma deficiência. 
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Desta forma, passa a invejar o pênis, a desvalorizar as mulheres e sua mãe, voltando-se para o 

pai em busca do que lhe falta. No processo de desenvolvimento normal, segundo a 

psicanálise, essa busca culminaria no desejo pela maternidade, quando a mãe veria no filho o 

objeto que lhe falta, ligando-se intensamente ao seu objeto de amor.  

Segundo Badinter (op. cit), a psicanálise definiu o processo normal de transformação 

da menina em mulher, a partir de três elementos constitutivos, resultantes dos instintos 

sexuais femininos: a passividade, o masoquismo e o narcisismo.  

A passividade se revelaria em comportamentos como docilidade, dependência, menor 

obstinação, maior necessidade de ternura do que o homem. O masoquismo estaria ligado à 

passividade, pois uma vez não podendo voltar sua agressividade para fora, como faz o 

menino, a menina volta sua agressividade contra o próprio ego. Essa auto-agressão teria como 

efeito uma necessidade de ser amada, que transforma-se em narcisismo, para compensar a sua 

inferioridade genital. A tendência masoquista feminina seria necessária para que a mulher 

superasse as principais etapas de sua vida, pois o ato sexual, o parto e a maternidade estariam 

vinculados ao sofrimento. Enquanto na tradição cristã a mulher deveria sofrer para expiar o 

pecado original, conforme analisa Badinter (op. cit), com a psicanálise, a mulher encontra 

prazer na dor. 

 A partir da teoria do desenvolvimento psicossexual normal, a psicanálise reforçou o 

padrão burguês da sexualidade alicerçada na dependência e na passividade feminina, na 

necessidade da mulher de ligar-se afetiva e sexualmente a um homem, na consolidação da 

maternidade enquanto padrão de saúde mental e na sexualização das relações familiares, 

reforçando os vínculos entre seus membros. 

A construção da maternidade como a maior e melhor aspiração feminina, veio frear as 

possíveis pretensões das mulheres na construção de uma carreira emancipatória. Uma vez 

libertas do poder patriarcal, e com as possibilidades sociais oferecidas pelo novo modelo 

sócio-econômico que se configurava, as mulheres teriam mais condições de concretizar 

aspirações profissionais e intelectuais. Segundo Costa (op. cit.), a estratégia para embargar os 

desejos libertários das mulheres foi mostrar-lhes aquilo de que elas, e só elas eram capazes de 

fazer, e mostrar-lhes a incompetência masculina para tais coisas. Desta forma, os discursos 

fizeram a mulher crer na nobreza da amamentação e fizeram-na abrir mão de interesses 

pessoais e mesquinhos (p. 261).  

 Como parte da estratégia, as pesquisas se preocuparam em demonstrar características 

essencialmente femininas a partir da constituição física e anatômica do corpo da mulher e de 

encontrar nessas características respaldo biológico que reforçassem o papel das mulheres na 
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sociedade. Assim, os discursos médicos procuravam difundir a idéia de que o corpo das 

mulheres lhes pesava como um destino e que qualidades como fragilidade, doçura, 

afetividade, sensibilidade e abnegação levavam naturalmente a mulher aos papéis de mãe e 

esposa.  

Nesse cenário, a amamentação foi crucial para confinar as mulheres no espaço 

doméstico a partir de seus corpos. Com a importância da saúde da criança para o estado, o 

aleitamento materno passa a ser problema social. A amamentação por amas de leite é 

combatida e a mulher é convocada a amamentar ela mesma seus filhos. Nesse sentido, 

segundo os médicos, a mulher que se negasse a amamentar seria punida, pela natureza, com 

doenças na carne. Desta forma, promessas eram feitas às boas mães, discursos médicos 

ameaçadores eram dirigidos às mulheres que se recusavam a tal papel.  

No interior da família burguesa, questões paradoxais no que se refere à sexualidade 

transitavam em torno dos processos reprodutivos, como a gravidez e a amamentação. 

Segundo Costa (op. cit), ao mesmo tempo em que o discurso médico alertava para as 

necessidades sexuais das mulheres, as normativas sexuais com relação à gravidez, à 

amamentação e aos poucos recursos anticoncepcionais disponíveis, restringiam os períodos de 

atividade sexual das mulheres. 

Para os médicos, a tentativa de estimular a vida sexual das mulheres partia do 

pressuposto de que sua ausência ou debilidade comprometia a saúde física dos filhos, e a 

moral do casal. Insatisfeitas sexualmente, as mulheres poderiam se entregar ao vício da 

masturbação que segundo os médicos, causava esterilidade e aborto. Se procurassem relações 

extraconjugais, o casamento seria destruído, a moral familiar ficaria comprometida e a 

reputação masculina abalada. Desta forma, era importante que a sexualidade feminina fosse 

estimulada, mas muito bem delimitada pelo casamento, norteada pelo amor e significada pela 

maternidade.  

O discurso médico higienista mantinha a sexualidade feminina na rédea curta. A 

necessidade estatal de produzir cidadãos fisicamente saudáveis e moralmente adequados à 

ordem social, fazia com que o discurso médico contra-indicasse as relações sexuais na 

gravidez, conforme exemplifica Costa (op. cit.): 

  

A mulher grávida devia abolir ou restringir ao máximo as relações sexuais 

para evitar abortos. Quando não houvesse esse risco, deveria, assim mesmo, 

evitá-las porque os movimentos físicos do coito poderiam "ofender o 

embrião". Se não existisse nenhum desses álibis biológicos, a grávida 

deveria, de qualquer modo, abster-se das relações sexuais para preservar a 

imagem da "mãe higiênica": "A mulher grávida é o santuário que abriga o 
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germe do futuro cidadão. Todo o contato impuro lhe será profanação." (p. 

262).  

 

  O ato sexual também deveria ser restringido na amamentação para evitar o risco de 

uma nova gravidez. Caso a mulher engravidasse novamente, seu leite secaria e ela não 

poderia amamentar o próprio filho. No esquema social pautado na autoridade patriarcal, a 

entrega do filho à ama-de-leite era prática comum, o que não comprometia a sexualidade do 

casal. No novo contexto, a imposição da amamentação vinculada à boa maternidade, vai 

exigir outras estratégias para manter a sexualidade feminina sobre controle.  

 Desta forma, os higienistas sexualizaram a relação mãe-filho através da amamentação. 

Segundo o discurso médico da época tanto a mãe quanto o bebê experimentavam uma espécie 

de excitação e gozo que proporcionava prazer a ambos e ao mesmo tempo estimulava a 

excreção do leite. Segundo o discurso médico da época:  

 

 

A mãe que cria sente correr com delícia o leite através dos canais que o 

devem levar à boca de seu filho; como no ato da reprodução ela tem muitas 

vezes eretismo, voluptuosidade: basta somente que ele lhe estenda os tenros 

bracinhos para que seus seios se ingurgitem e o leite seja ejaculado com 

força. (COSTA, op. cit., p. 264). 

 

 

 Segundo Costa (op. cit.), a medicina higienista se traveste de ares libertários, mas 

delimita fortemente a sexualidade feminina rebatendo-a sobre as crianças. A necessidade da 

mãe para o Estado faz com que o prazer da amamentação venha a substituir o prazer genital. 

Estimulada ao prazer sexual, com o marido, mas impedida de gozar, tendo em vista as 

obrigações reprodutivas, a mulher é incitada pela higiene a buscar o prazer através dos 

cuidados com a prole. Nesse ponto, retomamos a afirmativa de Foucault (2003), de que ao 

invés de reprimir a sexualidade, ela foi posta em discurso, para conduzir os indivíduos e a 

nação, saturando a família de desejo.  

No entanto, o deslocamento da sexualidade feminina para a maternidade não foi 

efetuado sem o poderoso ingrediente do amor. Como foi dito anteriormente, o amor foi 

responsável por frear a sexualidade dentro da família. Desta forma, o discurso do amor 

confere à família e em especial à mãe, a moral necessária que vai nortear os discursos sobre a 

sexualidade. Assim, a construção da imagem da mãe higiênica lança mão ao mesmo tempo da 

sexualização das relações familiares e da imagem da maternidade sagrada, ressaltando em seu 

caráter de abnegação, renúncia e pureza. 
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Para Costa (op. cit.), a exaltação da maternidade abnegada, era reforçada pelo 

estereótipo da mulher mundana e das prostitutas. As mulheres que se negavam a cumprir os 

destinos que lhes eram impostos, para se entregarem aos prazeres do corpo, do sexo, da 

vaidade e da vida social eram utilizadas como o referencial negativo para a construção da 

identidade materna.  

Com as prostitutas, os homens poderiam experimentar o prazer gratuito, fora da ordem 

familiar. Nesse sentido, as prostitutas eram acusadas de corromper a moral e a saúde dos 

homens e, consequentemente, eram consideradas uma ameaça à família. Segundo Danielly 

Passos (2006), ao mesmo tempo em que a prostituição foi legitimada pelo lugar da mãe na 

família burguesa, a preocupação com a higiene pública e com a moral familiar promoveu uma 

ataque à prostituição no fim do século XIX. 

Além da prostituta e da mulher mundana, outra representação do feminino - a mulher 

nervosa - ajudou a implementar o papel de mãe higiênica. Costa (op. cit), seguindo os 

argumentos de Foucault (2003), define que a mulher histérica foi, em parte, uma criação da 

própria medicina higienista e representou uma das formas das mulheres reagirem às opressões 

do cotidiano familiar. A mulher do século XIX tinha sua sexualidade inscrita em normativas 

contraditórias. Ao mesmo tempo em que o discurso médico exaltava a importância do prazer, 

atrelava-o ao amor, limitava-o aos cuidados com os filhos, amarrando-o a uma rígida moral 

familiar, da qual a mulher era a guardiã. 

Segundo Costa (op. cit), no século XIX era comum entre as mulheres burguesas o 

ataque histérico, que foi logo compreendido pelos higienistas como causado por insatisfações 

sexuais. Desta forma, os impasses da família higiênica ficavam embotados como patologia 

mental feminina, de cunho sexual. Medicalizando a mulher nervosa e reforçando que a saúde 

feminina dependia principalmente do bom desempenho da maternidade, os médicos 

mantinham a sexualidade feminina a serviço da higiene e do Estado. 

Assim, este tópico pretendeu mostrar como, no século XIX, a família foi medicalizada 

a partir da sexualidade, para se constituir como a célula produtora e reprodutora do Estado 

moderno. Esse processo se deu fundamentalmente pela marcação hierárquica da diferença 

sexual entre homens e mulheres, que através do discurso médico, produziu a imagem da mãe 

higiênica, responsável pela moral e pela saúde da família. O processo de medicalização da 

família, a partir da reprodução, implicou a construção de uma sexualidade feminina 

comprometida com a família. O prazer da mulher, uma vez atravessado pela moral da mãe de 

família, será permitido no discurso médico apenas para a manutenção do vínculo conjugal e 

principalmente para o bem-estar da prole.  
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Com a importância da mãe higiênica, para a família burguesa, as obrigações maternas 

se sobrepõem às aspirações individuais ou mesmo conjugais. Nesse sentido, o sexo na 

gravidez é contra indicado para preservar a saúde e a moral do futuro cidadão, ainda que isso 

incorra em possíveis infidelidades por parte do marido. Quanto à mulher, a estratégia para 

conter a sexualidade feminina foi sexualizar a amamentação e a relação com os filhos, 

fazendo da maternidade a maior e mais sublime aspiração feminina.  

A partir do século XX, a problematização da sexualidade continua. A medicalização 

do sexo ganha ares libertários e democráticos que ressignificam o lugar e a importância do 

prazer. Esse período, chamado de sexológico, contribuiu para uma maior autonomia do prazer 

feminino em relação à reprodução, que foi consolidada pela pílula anticoncepcional na década 

de 1960. As teorias emergentes, desse período, possibilitaram mudanças na forma de pensar a 

sexualidade das mulheres. Assim, no próximo tópico, destaco alguns dos principais teóricos 

da sexologia moderna, que influenciaram os discursos modernos sobre a sexualidade, 

procurando dar relevo às questões do feminino.  

 

 

2.3 A sexologia moderna e a sexualidade feminina 

  

Conforme definido por Foucault (2003), o interesse crescente pelo sexo enquanto 

objeto de estudo, interligou uma rede de saberes e discursos que a partir do século XIX, fez da 

sexualidade o elemento central de uma nova tecnologia política para o governo da população, 

através do indivíduo. Como foi visto anteriormente, o discurso médico teve um grande peso 

na definição das normativas individuais a partir do processo de medicalização do sexo 

segundo o padrão heteronormativo e reprodutivo da família burguesa. 

Para Fabiola Rohden (2009), a sexologia, atualmente, faz parte do amplo processo de 

medicalização do sexo no qual se insere a definição de comportamentos desviantes, pesquisas 

científicas, tratamentos e uma densa rede de interesses políticos, econômicos e sociais. Essa 

medicalização se inicia no século XIX e percorre um longo caminho até se concretizar no 

século XX.     

Os primeiros estudos sexológicos, que datam da primeira metade do século XIX, 

focavam as dificuldades relativas ao bom funcionamento da sexualidade reprodutiva. Estes 

estudos privilegiavam as doenças venéreas, a psicopatologia da sexualidade e o eugenismo. A 

partir das primeiras décadas do século XX,  outra vertente da sexologia passou a focalizar a 

questão do prazer sexual. Estes teóricos, em contraste com os primeiros, compreenderão as 
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distinções entre normal e patológico, não mais a partir de aberrações, mas de disfunções 

sexuais. (ROHDEN, 2009). 

 Ao trazerem a questão do prazer para a arena discursiva, os sexólogos modernos 

advogaram em defesa de uma democracia do prazer sexual para além do coito legítimo dos 

casais heterossexuais. Ao mesmo tempo, ajudaram ampliaram o rol dos comportamentos 

sexuais possíveis ao retirarem a homossexualidade e o prazer feminino da esfera discursiva da 

psicopatologia (ROBINSON, 1977, PAIVA, 2008). 

No entanto, apesar de terem contribuindo para uma maior autonomia da sexualidade 

em relação à reprodução, ao enfocar o prazer, os sexólogos modernos normatizaram a 

sexualidade a partir do gozo ideal. A sexualidade normal vai ser definida a partir de 

deficiências em relação ao prazer, criando uma demanda crescente para o tratamento sexual 

focado numa pedagogia informativa e comportamental em busca da melhoria das 

performances sexuais e da otimização do prazer. Nesse contexto, muitas normativas sociais de 

subordinação das mulheres foram reproduzidas.  

As concepções sobre o prazer sexual e os modelos de intervenção desenvolvidos pelos 

sexólogos modernos influenciam até hoje os discursos médico e psicológico no trabalho com 

a sexualidade. Segundo Paul Robinson (1977), depois de Freud, Havelock Ellis, Alfred 

Kinsey, William Master e Virgínia Johnson representam os teóricos mais influentes da 

sexologia moderna e diferenciaram-se do primeiro por retirarem as discussões sobre o prazer 

da esfera psicopatológica, como base no desenvolvimento psicossexual.   

A seguir, descrevo brevemente as principais ideias dos teóricos acima citados, 

enfocando, principalmente, as questões que se referem à sexualidade feminina. Para falar das 

concepções de Freud, tendo em vista a vasta obra do autor, trago especificamente um texto 

chamado Sexualidade Feminina. Ao abordar as ideias de Ellis, Kinsey, Máster e Johnson, 

adoto como referência a influente obra de Paul Robinson sobre a modernização do sexo. 

 

 

2.3.1 Sigmund Freud 

 

 Os textos inaugurais de Freud datam do início do século XX. A repercussão teórica de 

seus escritos fez com que nos anos de 1950 seu pensamento se impusesse a certos meios 

médicos e na década de 1970 se afirmasse como modelo de massa. (CATONNÉ,1994). 

 Freud foi um dos teóricos que ajudou a dar legitimidade científica à sexualidade. O 

refinamento teórico de suas ideias, sua formação médica, o desenvolvimento de um método 
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de análise positivista legitimado pelo paradigma científico da época e a maneira de falar de 

sexualidade a partir do lugar neutro da ciência, fizeram com que a psicanálise fosse bem 

aceita e assimilada pela psiquiatria no século XX (ROBINSON, op. cit.). 

 Partindo de uma perspectiva psicopatológica da sexualidade, Freud elaborou um 

modelo teórico de desenvolvimento psicossexual, através de uma concepção universalista da 

sexualidade. No entanto, segundo Catonné (op. cit.), Freud contribuiu para o movimento de 

liberação do prazer sexual na medida em que denunciou uma moral repressiva que persegue 

as relações sexuais. 

 Analisando mulheres histéricas, Freud indica os componentes patológicos da repressão 

numa moral sexual burguesa, contribuindo para um processo de liberação sexual das 

mulheres. Por outro lado, conforme dito anteriormente por Badinter (1985), a psicanálise 

ajudou a reforçar as diferenças entre os sexos, legitimando a subordinação feminina a partir da 

condição de passividade e propensão natural para a maternidade.   

Ao descrever o desenvolvimento das meninas em mulheres, Freud (1974) parte de 

uma bissexualidade originária para ambos os sexos, porém na menina ela é mais acentuada e 

mais difícil de ser superada; exigindo um esforço maior rumo à feminilidade.  Para o autor, a 

descoberta do órgão sexual feminino provoca no menino o medo da castração, o que leva este 

a abandonar seu primeiro objeto de amor, a mãe, e a se identificar com o pai. Para a menina, 

esse processo é mais complicado e não se resolveria da mesma forma que para o menino. 

Segundo Freud (op. cit.), a menina experimenta a castração como uma deficiência, 

reconhecendo a superioridade masculina e a sua própria inferioridade. Nesse processo, passa a 

invejar o pênis e a desvalorizar as mulheres e sua mãe, o que a faria voltar-se para o pai em 

busca do que lhe falta.  

No processo de desenvolvimento normal, após a descoberta da castração, a menina 

passaria por três mudanças psicológicas e sexuais fundamentais que a levariam à 

feminilidade: hostilidade pela mãe; substituição do prazer clitoriano pelo vaginal e uma 

predominância da pulsão de passividade.  

Segundo Freud (op. cit), existem três caminhos possíveis para a sexualidade feminina 

após a descoberta da castração. O primeiro seria uma inibição sexual, a partir de uma 

profunda insatisfação com seu clitóris e sua condição sexual de inferioridade. O segundo 

caminho seria o ―complexo de masculinidade‖ (p. 264), quando a menina se recusa a aceitar 

sua condição de castração e aferroa-se a conseguir um pênis a partir de uma postura 

masculinizante. O último caminho, considerado o desenvolvimento normal seria a 

substituição da mãe pelo pai como objeto de amor, abrindo o caminho para a forma feminina 
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do complexo de édipo. 

Segundo Freud (op. cit), a substituição da mãe para o pai como objeto de amor é o 

ponto crucial que abre o caminho para a feminilidade. Esse processo se daria por um 

acentuado abaixamento dos impulsos sexuais ativos e uma ascensão dos passivos. Sendo 

frustrada nas suas investidas sexuais clitorianas, a tendência ativa abandonaria a libido, 

quando a menina reprimiria sua masculinidade prévia.  Desta forma, ―a transição para o 

objeto paterno é realizada com o auxílio das tendências passivas‖ (p. 275). 

A teoria psicanalítica contribuiu para trazer a cena o prazer feminino e problematizou 

os malefícios da repressão.  No entanto, ela vincula sexo e gênero a partir da compreensão de 

uma pulsão sexual feminina orientada para um desenvolvimento de personalidade passiva, 

masoquista e narcisista, tendo como referencial de normalidade a heterossexualidade, a 

maternidade e o orgasmo vaginal. 

As observações de Freud não levaram em conta que o feminino é construído numa 

cultura machista na qual o homem é a referência e a norma. Os questionamentos de Freud 

visam a responder quais os caminhos da sexualidade normal e patológica, compreendendo 

essa sexualidade como algo essencializado, próprio da natureza.  Não coube a Freud o 

questionamento do que naturaliza a sexualidade e de como se constitui as normatividades. 

Esse questionamento veio a posteriori, com Foucault e os teóricos do construcionismo social. 

Como apontou Foucault (2003), a repressão existiu, mas dentro de uma nova 

tecnologia política de construção da sociedade burguesa, que precisou instituir um discurso 

sobre o sexo e oferecer a si mesma a psicanálise como remédio para as limitações que se 

havia imposto.   

 

  

2.3.2 Havellock Ellis 

 

Segundo Robinson (op. cit.), Havellock Ellis, assim como Freud, contribuiu para dar 

legitimidade científica aos estudos da sexualidade na virada do século XIX para o XX. Seis 

dos seus principais livros foram publicados entre 1897 e 1910 e estabeleceram as categorias 

morais para a teorização sexual dos sexólogos subsequentes, contribuindo para ampliar o 

espectro dos comportamentos sexuais aceitáveis.  

Esse autor abordou mais exaustivamente o tema da homossexualidade, com argumentos 

que pretendiam solapar a idéia desse comportamento como um vício. Para Ellis, a 

homossexualidade não era um distúrbio e por isso se opunha a Freud com relação à idéia de cura. 
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Ellis definia que a relação sexual em circunstâncias normais era inteiramente benéfica 

e o sexo mesmo desvinculado da procriação era indispensável para o desenvolvimento do 

indivíduo. Ellis considerava que o amor deveria ligar duas pessoas do sexo oposto. No 

entanto, se opunha ao casamento enquanto instituição jurídica que obrigava as pessoas a 

continuarem juntas mesmo quando o casamento já não existia mais (ROBINSON, op. cit.). 

Segundo a análise de Robinson (op. cit.), Ellis reconhecia a importância do casamento 

jurídico para a criação dos filhos, mas não para homens e mulheres. Admitia que existia na 

espécie humana uma necessidade de variedade erótica, que era contrária à monogamia. Nesse 

sentido, propunha como solução para a monogamia, a substituição da exclusividade sexual, 

por uma fidelidade psicológica. No entanto, acreditava que os encontros extraconjugais 

deveriam ser pautados numa forte atração entre os parceiros e não na mera casualidade.  

Segundo Robinson (op. cit), embora a sexualidade feminina na obra de Ellis tenha tido 

pouco destaque, nesse ponto o autor marcou uma ruptura importante com a opinião 

tradicional. Ellis defendia que o desejo sexual não era mais intenso nos homens do que nas 

mulheres e que a capacidade feminina de prazer sexual era comparável à masculina.  

No entanto, segundo Robinson (op. cit.), Ellis considerava que existia uma diferença 

qualitativa entre as reações sexuais típicas dos homens e das mulheres. No que se refere à 

excitação, por exemplo, Ellis afirmava que a tumescência masculina era mais simples, direta e 

espontânea, enquanto a feminina dependia mais do galanteio masculino. Nesse sentido, as 

mulheres possuíam uma sexualidade passiva ao passo que os homens possuíam uma natureza 

agressiva. Essa natureza agressiva tinha a finalidade de despertar a sexualidade feminina. Para 

atenuar os efeitos da agressividade masculina, o homem deveria ter uma postura gentil e 

persuasiva com a mulher, desenvolvendo a arte do galanteio, baseada nas peculiaridades da 

sexualidade feminina.  

Para Robinson (op. cit.), ao referir-se à sexualidade feminina como ―indefinível‖ e a 

masculina como ―predominantemente franca e agressiva‖, Ellis reproduziu as concepções 

tradicionais acerca da passividade feminina a partir da diferença sexual.  No entanto, ainda 

que Ellis tenha definido a sexualidade feminina como essencialmente passiva, ele se opôs à 

concepção de Freud de que a sexualidade feminina adulta era exclusivamente vaginal. Para 

Ellis a masturbação era especialmente comum entre as mulheres, sendo mais praticada por 

estas do que pelos homens. Essas ideias serviram também para que a masturbação perdesse 

uma conotação de imoralidade, quando se soube que era praticada também por mulheres de 

meia-idade. 

Segundo Robinson (op. cit), Ellis considerava que a sexualidade feminina era mais 
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possante e mais difusa do que a do homem. Enquanto a excitabilidade masculina concentrava-

se predominantemente no pênis, a da mulher se estendia por todo o corpo. Isso fez com que 

Ellis acreditasse que a sexualidade tivesse mais importância na psicologia das mulheres do 

que na dos homens. Isso significava dizer que as mulheres eram, em maior grau que os 

homens, seres sexuais. Tentando refutar a doutrina vitoriana de inaptidão feminina para a 

sexualidade, e transformar as mulheres em representantes da sexualidade, Ellis proferiu a 

seguinte frase: ―seus cérebros estão no útero‖. Nesse sentido, Robinson (op. cit) atenta para os 

perigos que a revolução sexual reservava para as mulheres:  

 

 

Os revolucionários ameaçavam convertê-las em objetos sexuais, em 

criaturas tão preocupadas com suas necessidades sexuais que eram 

incapazes de exercer qualquer outra faculdade. (1977, p. 31) 

 

 

Outro aspecto da obra de Ellis, destacado por Robinson (op. cit.), no tocante à 

sexualidade feminina, foi a questão da modéstia. Para Ellis, a passividade feminina era tão 

fundamental  à organização da vida sexual humana, que ela deu origem a modéstia como 

característica universal das mulheres. Robison (op. cit) argumenta que a insistência de Ellis na 

passividade sexual feminina inata e na modéstia como característica da psicologia feminina, 

vieram a ratificar o lugar de subordinação social ocupado pelas mulheres. Nesse sentido, o 

autor comenta que tanto Freud como Ellis contribuíram para o que Kate Millett
14

, denominou 

de contra-revolução sexual.  

De acordo com Robinson (op. cit), embora Ellis tivesse lançado as bases para a 

autonomia do prazer em relação à reprodução, ele acreditava que as relações sexuais não 

estavam completamente desvinculadas desse campo. Ellis deu grande importância à questão 

da maternidade, alegando que esse deveria ser o destino de todas as mulheres, para tornarem-

se completas.  Alegava que a criação dos filhos era uma responsabilidade que cabia mais à 

mulher do que ao homem, pelas próprias aptidões inatas femininas de estabelecer uma maior 

intimidade com a criança. Além disso, defendia que os homens tinham mais tendência para a 

variação sexual do que as mulheres.  

Nesse sentido, Ellis, ainda que tenha contribuído para uma postura mais liberal com 

relação à sexualidade feminina, reforçava as normativas sociais que definiam os lugares do 

                                                 
14

 Kate Millett é uma escritora feminista que publicou em 1970, Politic Sexual. O livro discorre sobre a política 

patriarcal de controle da sexualidade feminina nos séculos XIX e XX. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX


 61  

 

público para os homens e do privado para as mulheres, a partir das diferenças sexuais e da 

normatização do privado, a partir da sexualidade. 

 

 

2.3.3 Alfred Kinsey 

 

Na metade do século XX, Alfred Kinsey dedica seus estudos ao tema da sexualidade, 

levantando muitas polêmicas na conservadora sociedade norte-americana da década de 50 

(ROBINSON, op. cit.). Kinsey foi considerado pela comunidade científica da época um 

audacioso empirista, mas jamais teve a reputação teórica que alcançaram Freud e Ellis. A 

grande contribuição de Kinsey para os estudos da sexualidade se deu a partir de uma extensa 

pesquisa sobre o comportamento sexual dos norte-americanos. Embora esta pesquisa tenha 

sido questionada em termos da fidedignidade das entrevistas e validade da amostra, ela 

revelou que os comportamentos sexuais dos indivíduos possuem uma enorme variabilidade.  

Segundo Robinson (op. cit.), Kinsey compreendia o sexo como uma função biológica 

normal que poderia assumir expressões diversas. A partir dessa ética, Kinsey afirmava que a 

única política sexual convincente era não haver política sexual. No entanto, Kinsey não era 

tão imparcial assim e reforçava algumas normativas a partir das escolhas teóricas que fazia. 

Desta forma, Kinsey questionou a classificação entre normal e patológico. Substituiu essas 

categorias por natural e anti-natural, buscando na biologia animal a fundamentação para a 

variabilidade de comportamentos sexuais, o que minimizou a influência dos 

condicionamentos culturais na sexualidade humana. 

Como apontou Robinson (op. cit), o naturalismo e o materialismo de Kinsey o levaram 

a estabelecer o orgasmo como medida estatística de avaliação do comportamento sexual. Para 

ele a sexualidade poderia ser avaliada a partir do padrão de descarga sexual, que se dava com 

o orgasmo. Tendo em vista a multiplicidade de comportamentos sexuais, o que importava 

para Kinsey não era o intercurso sexual, mas o orgasmo que poderia acontecer de diversas 

formas. Isso fez com ele estabelecesse 6 categorias fundamentais de descarga sexual (a 

masturbação, as poluções noturnas, as carícias heterossexuais, o intercurso heterossexual, as 

relações homossexuais e o intercurso sexual com animais de outras espécies). 

Kinsey acreditava que os homens tinham uma capacidade sexual muito maior do que 

as mulheres. Nesse sentido, ele defendia que as relações homossexuais atendiam melhor as 

necessidades sexuais masculinas. Para Kinsey, a homossexualidade representava um ato e não 

uma identidade. 
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Embora tenha dado legitimidade a outras expressões da sexualidade e afirmado que a 

sexualidade conjugal não representava a única atividade sexual praticada pelos americanos, 

Kinsey argumentava que o casamento resolvia o problema do escape sexual. Argumentava 

que as relações heterossexuais predominavam em todas as sociedades, tendo em vista a 

tendência passiva das mulheres e a agressividade inata masculina. Desta forma, a 

agressividade masculina direcionava o impulso sexual para a sua realização e a passividade 

feminina permitia que o ato sexual se concretizasse mais facilmente. 

Segundo Robinson (op. cit), Kinsey acreditava que a atividade sexual era fundamental 

para o bem-estar pessoal. Com esse argumento, defendia a masturbação para a melhoria do 

desempenho sexual, principalmente entre as mulheres. Ressaltava a importância das carícias 

sexuais e das relações pré-nupciais e entendia que os relacionamentos extraconjugais não 

abalavam a relação conjugal, podendo inclusive melhorá-la. Vale ressaltar que essa era a 

opinião da maioria dos seus entrevistados homens.  

Kinsey acreditava que as diferenças nos comportamentos sexuais de homens e 

mulheres não estavam relacionadas  às diferenças anatômicas, nem com uma moral intrínseca 

das mulheres. Para ele, homens e mulheres fisiologicamente possuíam reações sexuais 

semelhantes. No entanto, acreditava que as mulheres eram menos responsivas que os homens. 

Isso se dava, segundo ele, em decorrência da menor freqüência de descarga orgásmica 

feminina; ainda que desejassem e sentissem o orgasmo, tão intensamente quanto os homens. 

Por outro lado, Kinsey acreditava que as diferenças na psicologia sexual de homens e 

mulheres resultavam de diferenças neurológicas fundamentais. Nesse sentido, ainda que 

negasse diferenças fisiológicas, ele voltava ao argumento da natureza para justificar sua 

teoria. Nessa linha argumentativa, Kinsey acreditava que os homens eram mais suscetíveis 

aos estímulos visuais e imaginários do que as mulheres. Acreditava que as mulheres eram 

seres sexuais que compartilhavam de um despojamento psíquico em relação ao ato sexual. 

Isso fez Kinsey concluir que as mulheres eram mais genitais e os homens mais mentais na 

hora do sexo, e que as mulheres eram menos sujeitas aos condicionamentos psicológicos.  

O argumento da natureza é claro nas idéias de Kinsey. De acordo com sua teoria, a 

excitação das mulheres dependia de condições materiais, de manipulações corporais, fazendo-

as mais próximas da natureza do que os homens. Entretanto, o homem também não estava 

livre do naturalismo de Kinsey. Para o autor, as diferenças entre homens e mulheres 

derivavam de processos mentais específicos dos dois cérebros.    

Essas diferenças levaram Kinsey a afirmar que as mulheres poderiam passar mais 

tempo do que os homens sem nenhum tipo de descarga sexual. A menor sensibilidade das 
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mulheres ao estímulo sexual, explicava também a sua passividade frente ao sexo. Os homens 

por outro lado, tinham mais necessidade de sexo, assim como de variação sexual, conforme 

sua teoria da excitabilidade.  

A critica a Kinsey quanto ao seu estudo das mulheres, se refere ao fato de que este não 

deu a devida importância aos fatores sociais que modelam a psicologia feminina. Conforme 

argumenta Robinson (op. cit), ele não se perguntou sobre os processos que condicionam as 

mulheres a serem incondicionáveis. Como também não levou em conta que a menor 

sensibilidade feminina aos estímulos visuais e às fantasias, é em si, produto de 

condicionamentos.  

Para Robinson (op. cit), o ponto fraco da teoria de Kinsey era exatamente a distinção 

que este fazia dos comportamentos sexuais masculino e feminino. Embora tivesse criticado o 

argumento fisiológico das reações sexuais, a partir de argumentos democráticos e liberais, que 

davam às mulheres as mesmas potencialidades sexuais que os homens; Kinsey estabeleceu 

uma teoria mentalista que confirmou a opinião popular acerca da sexualidade de homens e 

mulheres. Isso talvez explique porque as teorias de Kinsey sobre a sexualidade feminina 

tiveram bem menos impacto social do que as referentes ao comportamento sexual masculino.  

 

 

2.3.4 William Máster e Virgínia Johnson 

 

Máster e Johnson são particularmente importantes para pensar a sexualidade na 

gravidez, tendo em vista: seu interesse pela sexualidade feminina, a importância atribuída à 

qualidade da relação sexual para a manutenção do casal e a relevância que esses autores 

deram à sexualidade nos eventos reprodutivos.  

Segundo Robinson (op. cit), Master e Johnson tinham uma intenção claramente 

terapêutica, e se propunham a esclarecer certos problemas da vida sexual. Procuraram dar 

legitimidade científica às suas pesquisas, ao utilizarem a observação das respostas sexuais 

masculinas e femininas em laboratório. Empenharam-se em descrever minuciosamente toda a 

fisiologia das reações sexuais humanas, partindo da premissa de que o empecilho para o bom 

tratamento da insuficiência sexual decorria da falta de informação acerca das reações 

fisiológicas em torno do sexo.   

 Segundo Robinson (op. cit), Máster e Johnson eram mais clínicos que cientistas e sua 

inconsistência intelectual refletia-se na sua incompetência teórica. Suas pesquisas se 

configuraram mais como um método terapêutico do que como uma teoria sexual propriamente 



 64  

 

dita. O fato de Máster e Johnson terem sido os sexólogos que fizeram o exame mais 

minucioso da atividade sexual, utilizando recursos de laboratório,  fez com que suas ideias 

fossem facilmente absorvidas pela comunidade médica da época. Ademais, uma nova 

proposta de terapia sexual significava um filão de mercado a ser conquistado.  

Máster e Johnson eram bem mais conservadores que Kinsey, pois não buscavam 

questionar a ordem estabelecida, já que para eles o terapeuta deveria ajustar seu paciente aos 

padrões sociais. No entanto, partilham com Kinsey de um ideal sexual igualitário entre 

homens e mulheres, a partir da afirmação da semelhança fisiológica das reações sexuais 

femininas e masculinas. Nesse sentido, elaboraram uma descrição minuciosa da resposta 

sexual humana enfatizando as semelhanças entre homens e mulheres. 

 Para Robinson (op. cit), faltava a Máster e Johnson consistência ideológica que os 

posicionassem enquanto revolucionários sexuais. Embora compartilhassem com alguns ideais 

libertários, suas ideias reproduziam os padrões heterossexuais e monogâmicos. O 

conservadorismo desses autores reflete-se na importância do casamento na vida sexual e na 

ideia de que o sexo é uma atividade matrimonial.  

Máster e Johnson ressaltavam a complementariedade sexual do homem e da mulher e 

acreditavam que o objetivo da terapia sexual não era apenas o indivíduo, mas o casal. 

Segundo eles, o casamento, mais do que o marido ou a mulher, deveria ser tratado. Para esses 

autores, a relação sexual satisfatória possui uma importância na manutenção do casal e neste 

sentido, compreendem as relações extraconjugais como um fracasso matrimonial e não como 

uma necessidade de variação. (ROBINSON, op. cit.). 

 Apesar de seu conservadorismo, Robinson (op. cit) argumenta que Máster e Johnson 

adotaram posições bastante progressivas com relação às mulheres, ajudando a acelerar a causa 

dos direitos sexuais das mulheres. Eles foram os sexólogos modernos que mais se dedicaram 

às mulheres, acreditando  que elas eram sexualmente superiores aos homens.  

De acordo com a análise de Robinson (op. cit), Máster e Johnson consideram que as 

mulheres gozam de uma maior variabilidade de reações sexuais do que esses e são capazes de 

múltiplos orgasmos.  Por serem vistas sexualmente mais capazes que os homens, as mulheres 

assumem um papel fundamental no tratamento dos distúrbios sexuais, tanto seus quanto dos 

parceiros. A masturbação feminina ganhou relevo e credibilidade no tratamento sexual, uma 

vez que Máster e Johnson verificaram que o orgasmo produzido por ela era mais potente do 

que o alcançado na relação sexual. A supremacia sexual da mulher, embora libertária em 

alguns aspectos, pois confere a essa uma postura mais ativa, tende a colocar sobre ela o peso 

da responsabilidade da manutenção da qualidade da relação sexual.   
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Diferente de outros autores da sexualidade, Máster e Johnson dão relevo às questões 

eróticas relacionadas aos eventos reprodutivos como a menstruação, a gravidez, o aleitamento 

e a menopausa. Segundo Robinson (op. cit.), esses autores mostraram-se totalmente contra a 

idéia de que as funções reprodutivas inibiam a vida sexual. Combatem a idéia de que a 

atividade sexual deveria ser interrompida na menstruação, criticam os obstetras que proibiam 

o intercurso sexual seis semanas antes e depois do parto e advertiam que essa postura poderia 

levar os maridos à infidelidade. Nesse sentido, embora progressistas assemelham-se aos 

ortodoxos modernistas.  

  Para Máster e Johnson, a maternidade exercia uma influência benéfica na sexualidade 

feminina tendo em vista as alterações físicas que esta provocava no corpo das mulheres que já 

haviam tido filho. No que se refere à gravidez, Máster e Johnson defendiam que esta 

intensificava o prazer sexual assim como a amamentação. Para esses autores, as mudanças 

corporais provocadas pela gravidez se assemelhavam à reações de excitação sexual, como, 

por exemplo, o aumento dos seios no primeiro trimestre de gestação e o aumento dos 

pequenos lábios. Para eles o próprio parto, em certo sentido se assemelhava ao clímax sexual 

no tocante a algumas alterações físicas.  

 Para Robinson (op. cit), a associação que Máster e Johnson fizeram da gestação e do 

ato sexual, tem como efeito colateral ligar a reprodução e a sexualidade novamente. O que os 

coloca numa posição de conservadorismo sexual bem maior do que os outros teóricos da 

sexologia.  

 Robinson (op. cit) também argumenta que nas obras de Master e Johnson existe uma 

tendência a uma compreensão utilitarista da sexualidade, a partir de uma terapêutica sexual 

que associa sexo e trabalho, ou mais especificamente sexo e produção, a partir de uma 

normatividade em torno das práticas sexuais, que por vezes parecem mais ―negócios do que 

recreação‖. (p. 207). Ademais, apresentam as reações sexuais de uma forma demasiadamente 

prática, despojando o sexo de seu caráter revolucionário, a partir de um discurso que reflete a 

organização social. 

 A ausência de uma concepção mais revolucionária de sexualidade faz Máster e 

Johnson resumir os problemas sexuais à ignorância e à repressão. E definem sua teoria sexual 

em torno da informação e da recomendação de posturas adequadas com relação à sexualidade 

que maximizem o prazer.  

 No que se refere à problematização da sexualidade nos eventos reprodutivos, percebe-

se que Máster e Johnson deram continuidade ao processo de sexualização destes a partir de 

outros referenciais. Se no século XIX a amamentação é sexualizada através do prazer da 
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maternidade, com a sexologia moderna a gravidez se sexualiza por meio do aumento do 

prazer e bem-estar conjugal. 

 

 

2.4 Configurações contemporâneas da sexualidade e da maternidade no contexto da 

conjugalidade 

 

Na segunda metade do século XX, o panorama social e econômico vem 

reconfigurando as normativas e os comportamentos sexuais de homens e mulheres. A 

possibilidade de divórcio, a pílula anticoncepcional, a participação das mulheres das camadas 

médias no mercado de trabalho e as conquistas do movimento de mulheres e homossexuais 

permitiram mudanças importantes nas últimas décadas. Desta forma, novas configurações 

familiares, novos papéis para homens e mulheres e novas possibilidades de vivência da 

sexualidade estão sendo construídas na contemporaneidade.  

A virada dos anos 1960 para os 1970 ficou marcada na história como o ponto de 

transição para uma nova era, na qual a renovação e a tradição foram postas em confronto. Um 

planeta dividido pela guerra fria e unido pelo medo de um apocalipse nuclear fazia proliferar 

conflitos armados, revoltas estudantis e movimentos intelectuais em várias partes do mundo, 

em favor de novos estilos de vida, marcados pela liberdade e pela democracia
15

.   

Nesse contexto, os questionamentos acerca de uma maior liberdade sexual, em 

oposição à sociedade conservadora da época foi um dos motores da transformação social e 

provou mudanças importantes nas relações de gênero e na família. Nesse aspecto, as 

reivindicações da sexologia moderna sobre a importância do prazer e do orgasmo ajudaram a 

impulsionar as transformações sociais.  

Um dos marcos para uma nova política sexual foi a votação na França em 1967 da lei 

Newirth sobre a anticoncepção (CATONNÉ, 1994). Nesse sentido, a atuação do movimento 

feminista se empenhou na luta contra o controle do corpo das mulheres, por meio da defesa de 

uma sexualidade desvinculada da reprodução, através da contracepção livre e gratuita, que 

reivindicava o direito ao aborto.  

No meio científico, nas últimas décadas do século XX, o desenvolvimento da 

biotecnologia e das técnicas de reprodução assistida, provocaram debates sobre as questões 

sexuais. Nesse cenário, a epidemia da AIDS, na década de 1980, estimula reflexões sobre as 

                                                 
15

 Informações extraídas da reportagem: ―1968, o ano zero de uma nova era‖. História Viva, ano V, no. 54 
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práticas sexuais e impulsiona inúmeras pesquisas na área da sexualidade. As primeiras 

discussões acerca da epidemia não incluíam as mulheres, tendo em vista que a doença era 

associada aos homossexuais. No entanto, com a rápida feminilização da doença, as mulheres 

passam a ser incluídas na problemática. A femilização da AIDS mexeu com antigas 

concepções acerca do casamento e da fidelidade, quando as pesquisas revelaram que grande 

parte das mulheres infectadas era casada e mantinha relações conjugais estáveis. 

(CARVALHO & PICHINI, 2008). 

Todas as questões levantadas anteriormente provocaram deslocamentos importantes na 

construção de novos valores e comportamentos. No entanto, tendo em vista a temática deste 

trabalho me deterei mais especificamente sobre algumas  mudanças na esfera da sexualidade 

conjugal e da maternidade na contemporaneidade, tomando como referência a ética 

idividualista-iqualitária, a sexualidade como motor da conjugalidade e algumas 

reconfigurações da maternidade e da gravidez que vêm se processando na atualidade. 

 

 

2.4.1 Configuração individualista-igualitária da conjugalidade 

 

Segundo Tânia Salem (1989), nas últimas décadas uma nova ética pautada numa 

configuração individualista-igualitária da conjugalidade vem sendo cunhada, provocando 

mudanças nas formas de perceber e experimentar a vida a dois.  

De acordo com Salem (op. cit), três princípios estruturantes ordenam a nova ética: a 

psicologicidade, a igualdade e a mudança. Esses princípios dão corpo a um determinado ideal 

de conjugalidade, denominado pela autora de ―casal igualitário‖.  

O primeiro princípio aponta para um movimento de individualização, interiorização e 

privatização do sujeito, fazendo com que este se perceba como um sujeito psicológico, ou 

seja, que se justifica por meio de uma lógica interna a ele próprio. Desta forma, desenvolve-se 

uma cultura do self por meio da sensibilidade para observar a própria subjetividade e os 

sentimentos. Essa subjetivação se relaciona com a própria genealogia do sujeito moderno, 

conforme estudada por Foucault, instituída fundamentalmente pelas disciplinas psicológicas e 

pela psicanálise em particular.  

A leitura de si mesmo, segundo Salem (op. cit), teria como objetivo um afastamento 

do social, afirmando, em seu lugar, uma problemática pessoal de caráter inconsciente. A 

compulsão a descobrir-se teria como fim a liberação do indivíduo das amarras sociais, que 

tolhem, reprimem, despersonificam e automatizam o sujeito.  
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No entanto, a exorcização do social instaura um paradoxo, pois o sujeito precisa da 

sociabilidade, da interação com o outro, pois só na multiplicidade e na diversidade o sujeito se 

individualiza, aprendendo sobre si mesmo. Na diversidade, ao mesmo tempo em que o sujeito 

é estimulado a individualizar-se, ele também é impulsionado a diversificar seu self, 

experimentar com o outro novas maneiras de ser, tomando por referencial a mudança como 

caminho para o aprimoramento .  

Desta forma, as fronteiras entre as identidades não seriam tão nítidas, convidando o 

sujeito a se perder de si mesmo e a experimentar o outro. Nesse contexto, as barreiras de 

gênero, por exemplo, estariam mais flexíveis, permitindo uma maior alternância entre os 

papéis masculinos e femininos na experiência conjugal.  Nesse tipo de socialização, entra em 

cena o princípio da igualdade tendo como propósito romper com padrões de relação 

hierárquicos. 

Segundo Salem (op. cit), nessa ética, a parceria conjugal estaria fundada em elos 

subjetivos, pautados em escolhas pessoais e não em injunções sociais ou laços sociológicos. 

Segundo esse princípio, o laço conjugal seria naturalmente forte e auto-referido, sendo mais 

valorizado do que as relações familiares anteriores a união.  Desta forma, haveria uma quebra 

com as referências familiares, que representariam a tradição, o social, para dar lugar a um 

novo estilo de vida, pautado na igualdade, na liberdade e na individualidade conjugal.  

Nesse contexto, as crises conjugais seriam vistas como situações anômalas, nas quais  

ocorre uma não valorização do vínculo conjugal, ou uma valorização de outros vínculos em 

detrimento deste. Desta forma, situações nas quais o papel de pai, mãe, dona-de-casa, ou 

chefe de família se sobrepõe, gerariam crises, por não manterem a primazia da relação entre 

os parceiros. (SALEM, op. cit). 

O vínculo conjugal se configuraria, então, como uma completude, pautada no 

companheirismo, mas não apenas nessa característica, uma vez que a conjugalidade não pode 

ser definida como relação entre ―irmãos‖. Para a manutenção do casal, segundo essa ética, é 

preciso investimento e diálogo para ir aprimorando a relação a partir das dificuldades. 

Nesse contexto, a fidelidade se definiria em outras bases. As relações extraconjugais 

seriam permitidas entre os parceiros, desde que acordadas, por meio do princípio da 

igualdade, se configurando mais como uma fidelidade subjetiva. Nesse sentido, a infidelidade 

seria permitida aos dois ou proibida a ambos.  Nessa ética, a traição só seria considerada 

como tal, se não fosse confessada ao parceiro, constituindo uma ―fidelidade confessional‖. 

Segundo Salem (op. cit), um dos principais desafios do ―casal igualitário‖ seria 

conciliar a conjugalidade com a individualidade. Ou seja, estabelecer o limite entre o respeito 



 69  

 

pela singularidade do outro, a sua própria e ainda manter a unidade conjugal. Desta forma, o 

grande desafio seria manter a unidade na diversidade, por meio do paradoxo de totalizar pela 

individualização. Segundo a autora, essa ética teria a crise como consubstancial ao sistema. 

 

 

2.4.2 A sexualidade como motor da conjugalidade 

 

 Assim como Salem (op. cit), Michel Bozon (2003), salienta que as uniões 

contemporâneas possuem como traço fundamental uma forte definição interna e subjetiva do 

casal. Para o autor, a união contemporânea não está marcada apenas pelo sentimento amoroso, 

herdeiro do casamento por amor do século XIX, mas também pelos interesses e domínios 

individuais que unem os parceiros. Nesse contexto de individualidade, a sexualidade assume 

um papel essencial na constituição e na manutenção da relação conjugal. Desta forma, ―a 

sexualidade, que era ontem um dos atributos do papel social do indivíduo casado, tornou-se 

uma experiência interpessoal indispensável à existência da união.‖ (BOZON, 2003, p. 134). 

Bozon (op. cit) questiona, entretanto, se o novo laço, entre sexualidade e 

conjugalidade, produziu transformações radicais na relação entre homens e mulheres. Para o 

autor, as conquistas das mulheres aumentaram sua autonomia social em relação aos homens, 

mas não garantiram uma mudança significativa no intercâmbio sexual entre os sexos, a partir 

do que se chamou de liberação sexual nos finais da década de 1960. 

Segundo Bozon (op. cit), uma das formas de interpretar as transformações 

contemporâneas na esfera da sexualidade é o que ele chama de perspectiva messiânica. 

Segundo essa visão, o período que precede as transformações é marcado pela repressão, pelo 

tabu e pela hipocrisia. Nesse sentido, essa perspectiva faz uma leitura positiva e 

revolucionaria das mudanças vendo nelas a consagração do direito ao prazer, a liberação das 

minorias sexuais e a igualdade entre mulheres e homens.  

No entanto, segundo Bozon (op. cit), o fato de a sexualidade ter se tornado a 

linguagem básica do relacionamento, não implica que isso tenha modificado radicalmente os 

lugares de homens e mulheres na relação. Segundo o autor: 

 

 

A auto-elaboração dos atores produz um sistema de gênero tão rígido como 

as injunções e controles sociais antigos. Mostramos que as experiências 

sexuais dos indivíduos no mundo contemporâneo continuam a ser 

estruturadas por pares de oposição em tensão permanente. (BOZON, 2003, 
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p. 153). 

  

 A partir de pesquisa realizada na França em 1992, sobre o comportamento sexual de 

homens e mulheres, o autor faz algumas considerações sobre o desejo feminino e masculino 

na situação de conjugalidade. Para Bozon (op. cit.), enquanto os homens são vistos como 

sujeitos desejantes, as mulheres continuam a ser vistas como objetos a serem possuídos. Uma 

vez que a sexualidade feminina é vista de forma menos autônoma do que a masculina, parece 

vergonhoso para a mulher que a sexualidade conjugal não exprima uma coesão. Nesse 

sentido, cabe às mulheres resolver as tensões da sexualidade, ―sua atitude mais freqüente é a 

de tentar estabilizar e regular o desejo dos homens, contendo-o no interior de um 

relacionamento amoroso ou de um casal.‖ (2003, p. 154).  

 Assim, de acordo com Bozon (op. cit), percebe-se que as mudanças das últimas 

décadas reconfiguraram algumas condutas rumo a uma maior autonomia feminina, porém os 

comportamentos sexuais continuam pautados na subordinação feminina. 

 

 

2.4.3 O "casal grávido" e o "paradgma alternativo" de maternidade 

 

No que se refere à maternidade, Salem (op. cit), observa que sob a ética individualista-

igualitária um outro fenômeno vem se desenvolvendo nas últimas décadas, o chamado ―casal 

grávido‖. Este se caracteriza pela intensa participação e envolvimento masculino no decorrer 

da gestação. A presença do pai é marcante também no momento do parto, na escolha do 

enxoval, nas consultas de pré-natal, nos exames e nos demais eventos da gravidez.  

Segundo Salem (op. cit), o casal grávido, procura um mínimo de interferência médica 

possível, buscando meios mais naturais e alternativos à medicina tradicional no que se refere 

ao parto. Para isso a mulher deve ser treinada por meio de exercícios físicos adequados e 

ambos os parceiros devem se preparar psicologicamente para a gravidez, o parto e a transição 

para a parentalidade. Desta forma, o casal grávido é construído também pelos profissionais de 

saúde, como obstetras, psicólogos, profissionais do corpo, que se vêem críticos do sistema 

médico dominante. Neste sentido, a participação do casal em grupos de preparação pré-natal 

coordenados por esses especialistas é uma característica marcante desse fenômeno.  

Maria Isabel Almeida (1987) observou, que a partir dos anos de 1980 um ―paradigma 

alternativo‖ de maternidade vem se desenvolvendo em oposição à maternidade tradicional 

exercida por mulheres de gerações anteriores. Tal paradigma emerge sob o pano de fundo da 
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acelaração dos processos de urbanização, modernização e nuclearização da família. Nesse 

contexto, o papel da família enquanto legitimadora de valores e estilos de vida vem se 

esmaecendo enquanto outros agentes mediadores vão ganhando espaço.  

Paralelo a essas questões, a autora pontua o importante impacto e difusão da 

psicanálise nos grandes centros urbanos na década de 1970. Segundo Almeida (op. cit.), esses 

fenômenos vêm construindo uma demanda crescente de orientação psicológica para a 

gravidez e a maternidade, que se inscrevem num fenômeno mais amplo de psicologização da 

sociedade.  

Segundo Maria Isabel Almeida (1987), novos sentidos são atribuídos à gravidez, que 

passa a ser vivida como uma experiência semelhante ao período não-grávido. Ocorre uma 

valorização do marido em todos os momentos da gestação e esta passa a ser vista como uma 

escolha pessoal acompanhada pelos ―profissionais da gravidez‖. Estes passam a construir e 

divulgar junto às mães o paradigma ―alternativo‖ de maternidade, relativo ao modelo anterior. 

A linha divisória entre corpo e psiquismo cede lugar a necessidade de olhar para o indivíduo 

como um todo, a partir da interdisciplinaridade. 

No novo paradigma, a gravidez embora valorizada e bastante investida afetivamente, 

não podia tornar-se central na vida das mulheres. Isso significaria um retrocesso ao papel 

tradicional de mãe. Nesse cenário, segundo Moura & Araújo (op. cit), busca-se certo 

afastamento da figura materna, sem desvalorizar a maternidade. Assim, nos anos 90, a 

exibição da barriga se populariza e o vestuário das grávidas é modificado, adquirindo uma 

conotação jovial e elegante, a partir de um padrão típico das mulheres não-grávidas.  

Para Almeida (op. cit), o novo modelo de maternidade disseminado a partir dos anos 

80, compreende um padrão disciplinador sutil. Por meio de discursos libertadores em 

oposição aos valores antigos, a conduta feminina é altamente controlada, por meio de 

estratégias que normatizam e disciplinam, incluindo o desejo do próprio sujeito, o que 

favorece a adesão à norma. 

Como dito no início deste capítulo, vários foram os discursos que historicamente 

normatizaram a sexualidade e a reprodução. O que esse capítulo tentou expor, mais 

especificamente, foi a disciplinarização do comportamento sexual feminino em tempos de 

biopoder, uma vez que, a sexualidade na gravidez, na comteporaneidade, ainda é 

constitutivamente marcada pelo poder sobre a vida.  

Na atualidade, o biopoder adquire uma propulsão ainda maior, na medida em que, se 

associa ao discurso midiático e ao ideal das liberdades individuais. Assim, percebe-se que os 

profissionais da área médica e psicológica tornaram-se presença garantida na mídia, levando à 
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esfera pública, questões da vida privada, como a gravidez, a maternidade, o relacionamento 

conjugal e a sexualidade, por meio da veiculação em massa de conselhos e recomendações 

pautados na valorização dos aspectos subjetivos e da individualidade. Segundo Moura & 

Araújo (op. cit), a proliferação do discurso do especialista está pautado na afirmação da 

incompetência das pessoas como sujeitos políticos e socialmente válidos. 

Para Fernanda Bruno (2006), na contemporaneidade ―somos espectadores de um 

biopoder cuja força e suporte não são nem a religião, nem o Estado e suas instituições, mas as 

biotecnologias e sua presença nos meios de comunicação‖  (p. 72). Com o desenvolvimento 

da biotecnologia e a consolidação da medicina preventiva na segunda metade do século XX, a 

noção de bem-estar se associa à previsão e à prevenção dos riscos à saúde. O acesso à 

informação é fundamental nas novas tecnologias de poder pautadas na responsabilidade 

individual sobre seus corpos. Segundo Bruno (2006), ―no âmbito da saúde e da vida dos 

indivíduos esse procedimento de responsabilização é regido pela junção dos saberes e técnicas 

biomédicas com os meios de comunicação‖ (p. 74) 

 Assim, este capítulo teve como objetivo construir uma retrospectiva histórica da 

normatizção da sexualidade feminina e da reprodução em tempos de biopoder, destacando 

deste contexto elementos que nos auxiliassem na análise da discursividade sobre a 

sexualidade da mulher grávida na contemporaneidade. Assim, pontuo a seguir, alguns 

aspectos que considero importantes, para finalizar este capítulo. 

 A problematização da sexualidade na gravidez acompanha o contexto histórico no 

qual ela está inserida. Conforme dito anteriormente, até o século XVIII, a sexualidade na 

gravidez foi problematizada em torno do débito conjugal, quando a Igreja compreendia que a 

sexualidade era um mal que deveria ser contido pelo casamento. A discussão sobre fazer ou 

não fazer sexo na gravidez envolvia a necessidade da contenção sexual do marido na esfera 

conjugal, partindo da normativa de que os esposos tinham obrigações sexuais entre si. No 

entanto, essa obrigatoriedade sexual era mais forte para a mulher. Assim, o sexo na gravidez 

não era proibido, era visto como um mal necessário para prender o homem na esfera conjugal 

e conter o prazer gratuito.  

 A partir do século XIX, quando o discurso científico, prioritariamente, passa a 

organizar a vida social e a normatizar as condutas individuais, a discussão sobre a sexualidade 

vai sendo produzida e ampliada, tendo como referência a saúde da família e o bem-estar da 

nação. Nesse contexto, a mulher é convocada a ser mãe para gerar e educar os futuros 

cidadãos. O sexo, antes visto como ação do demônio, cuja mulher era ministra, é louvado para 

fins reprodutivos a partir da figura da mãe amorosa na família burguesa. A sexualidade na 
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gravidez passa a ser contra-indicada, para não corromper o futuro cidadão, sendo  família  

sexualizada principalmente a partir da relação mãe-filho. 

 No século XX, a sexualidade caminha para uma maior independência com relação à 

reprodução. Os sexólogos modernos problematizam a necessidade do prazer como forma de 

bem-estar. Em certos aspectos, ampliam o espectro dos comportamentos sexuais possíveis, 

permitindo uma maior liberação da sexualidade feminina e desvinculando o sexo da 

reprodução, em outros, reforçam a normativa da conjugalidade e da heterossexualidade 

enfatizando o prazer conjugal.  

Nesse aspecto, Máster e Johnson retomam o discurso de Ellis da valorização do prazer 

matrimonial e na compreensão da sexualidade feminina como mais potente do que a 

masculina, definindo a mulher como um ser sexual por excelência. Essas concepções, embora 

ditas libertárias, parecem uma reedição da compreensão transcedental de mundo quando a 

mulher era associada à natureza e à sexualidade. Ao compreender a mulher como mais sexual 

do que o homem, Ellis e Máster e Johnson também reeditam a figura da mulher nervosa, cujo 

corpo era saturado de sexualidade. 

O processo de sexualização da família, iniciado no século XIX, se amplia com Máster 

e Johnson, quando esses destacam a questão da sexualidade dos eventos reprodutivos. Quanto 

à sexualidade na gravidez estes autores, defendem que ela pode tornar-se ainda melhor na 

gravidez, alegando que as modificações físicas amplificam o prazer nessa fase.  A tentativa de 

dar legitimidade ao prazer feminino aprisiona a mulher no ambiente familiar das relações 

heterossexuais e reedita a normativa do sexo-reprodução. Vista novamente como um corpo 

carregado de desejo, a mulher é responsabilizada de outra forma pela relação conjugal e pela 

manutenção da família. O papel da mãe continua sendo valorizado, mas é pelo sexo e pela sua 

capacidade erótica, que a mulher mantém a família unida.  

Essas tensões são reatualizadas nos discursos contemporâneos sobre a maternidade e a 

sexualidade no contexto da conjugalidade. Para os casais contemporâneos, o sexo é o motor 

da relação. Uma vez que a maternidade continua valorizada, o desafio do novo paradigma 

consiste em conciliar os papéis de mãe e mulher, processando um afastando da figura 

tradicional da mãe assexuada. Essas questões talvez nos dêem pistas para compreender o 

fenômeno da sexualização da gravidez nos dias de hoje, que será abordado no capítulo 4, 

através da análise do discurso da revista Crescer sobre a sexualidade feminina na gravidez. 
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Capítulo 3  

Caminho metodológico e caracterização da revista Crescer 

 

  

  Segundo Spink e Menegon (2004b), uma das correntes analíticas da linguagem, que 

vem sendo usada na psicologia social, procura problematizar o contexto discursivo a partir da 

correlação de forças que são produzidas no campo. Nessa perspectiva, Michel Foucault 

oferece grandes contribuições para a análise das esferas de poder que constroem verdades por 

meio do discurso.  

Foucault contribuiu tanto para a construção dos processos de investigação das práticas 

discursivas quanto para a construção da própria concepção de discurso como prática. 

Enquanto prática, o discurso é ação que transforma, liberta, desconstrói e, por outro lado, 

mantém, aprisiona e institui a partir de dispositivos diversos de controle. O conceito de 

Foucault sobre as práticas discursivas como exercidas, produzidas e reproduzidas, num campo 

de forças diversas, permeado por descontinuidades e tensões, localizado sócio-historicamente, 

permite um dialogo com o posicionamento crítico e antiessencialista das abordagens 

construcionistas.  

Este trabalho compreende que a sexualidade é construída por meio de normatizações 

que definem comportamentos e atitudes principalmente por meio das práticas discursivas. 

Compreende também que essas normatizações estão pautadas em relações de poder que 

entrelaçam discursos diversos, contextualizados histórica e socialmente, definindo os lugares 

de homens e mulheres numa determinada ordem social. Nesse sentido, para apreender as 

nuances do poder que perpassam as práticas discursivas sobre a sexualidade na gravidez, este 
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trabalho adota as concepções de Foucault sobre a analítica do discurso. 

 

 

3.1 Ferramentas Foucaultianas na análise das práticas discursivas 

 

Segundo Lupicínio Iñiguez (2004), as concepções de Foucault sobre poder e discurso 

possuem um caráter transformador e libertador, na medida em que sugerem a problematização 

e o questionamento, no campo da produção do conhecimento e do saber, daquilo que adquiriu 

inquestionabilidade.  

Sobre essa questão Rosa Maria B. Fischer (2001) diz que para analisarmos o discurso 

numa perspectiva Foucaultiana é preciso recusar as explicações unívocas, as interpretações 

fáceis, assim como o sentido oculto das coisas. Isso implica nos despojar da concepção de que 

o discurso representa um conjunto de signos e significantes.  

Segundo a autora, Foucault orienta que fiquemos no nível existencial das palavras, das 

coisas ditas, pois não existe nada ―por trás das cortinas‖, o que existe são enunciados e relações 

que o próprio discurso põe em funcionamento. Isso implica que trabalhemos arduarmente com 

o discurso deixando aparecer sua complexidade, ou seja, as relações históricas e as práticas 

discursivas concretas, ―vivas‖ nos discursos. Nesse sentido, Fischer orienta: 

 

Analisar textos oficiais (...), nessa perspectiva, significará antes de tudo 

tentar escapar da fácil interpretação daquilo que estaria ―por trás‖ dos 

documentos, procurando explorar ao máximo os materiais, na medida em 

que eles são uma produção histórica, política; na medida em que as palavras 

são também construções; na medida em que a linguagem também é 

constitutiva de práticas. (FISCHER, 2001, p. 199) 

 

Ao trazer as ideias de Foucault como ferramenta para a análise discursiva, descrevo, 

neste tópico, as principais concepções deste autor sobre discurso, práticas discursivas, 

enunciados e formações discursivas. 

Para Foucault (2008a), o discurso é uma prática formada a partir de um contexto 

enunciativo que produz uma ordem. Esse contexto é o que o autor chama de formações 

discursivas, que representam um conjunto de relações que ordenam e selecionam os 

enunciados, produzindo a regularidade de uma prática. Foucault assim define as práticas 

discursivas:  

  

Não podemos confundi-la com a operação expressiva pela qual um 
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indivíduo formula uma idéia, um desejo, uma imagem; nem com a atividade 

racional que pode ser acionada em um sistema de inferência; nem com a 

"competência" de um sujeito falante, quando constrói frases gramaticais; é 

um conjunto de regras anônimas, históricas sempre determinadas no tempo 

e no espaço, que definiram, em uma dada época e para uma determinada 

área social, econômica, geográfica ou lingüística, as condições de exercício 

da função enunciativa (2008a, p.136). 

 

 

 Segundo Fischer (op. cit), tudo é prática para Foucault. E essas práticas estão imersas 

em relação de poder que as supõem e as atualizam, por meio de descontinuidades históricas. 

Nesse sentido, segundo Foucault (2008a), toda transformação social passa por transformações 

na ordem do discurso, entendendo que essas transformações não são promovidas por sujeitos 

que prescrevem e orientam os discursos, mas por mudanças nas práticas discursivas. 

Em seus estudos Foucault propõe um descentramento do sujeito, em oposição às 

concepções humanistas. Nesse sentido, os discursos não emanam do interior de sujeitos. 

Como escreve Iñiguez (2004): "Os discursos articulam o conjunto de condições que permitem 

as práticas: constituem cenários que passam a facilitar ou a dificultar as possibilidades, que 

fazem surgir regras e mantêm relações" (p. 94). 

Segundo Foucault (op. cit.), o discurso é um conjunto de enunciados que se apoiam na 

mesma formação discursiva. Estas podem ser observadas na relação paradoxal entre as 

regularidades e as dispersões que são produzidas a partir das regras de formação do discurso. 

Assim, o autor escreve sobre as formações discursivas: 

 

 

No caso em que se puder descrever, entre um certo número de enunciados, 

semelhante sistema de dispersão, e no caso em que entre os objetos, os 

tipos de enunciação, os conceitos, as escolhas temáticas, se puder definir 

uma regularidade (uma ordem, correlações, posições e funcionamentos, 

transformações) diremos, por convenção, que se trata de uma formação 

discursiva (...). Chamaremos de regras de formação as condições a que 

estão submetidos os elementos dessa repartição (objetos, modalidade de 

enunciação, conceitos, escolhas temáticas) (FOUCAULT, 2008a, p.43). 

 

 

Desta forma, os discursos estão submetidos a um controle que inclui e exclui 

enunciados, produzindo regularidades e dispersões. Para Foucault (2008a), os enunciados não 

são em si mesmo uma unidade, ―mas sim uma função que cruza um domínio de estruturas e 

de unidades possíveis e que faz com que apareçam com conteúdos concretos, no tempo e no 

espaço.‖ (p. 98). 
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Sobre a função enunciativa definida por Foucault, Fischer (op. cit.) esclarece que esta 

se caracteriza por quatro elementos básicos: um referente, um sujeito, um campo associado e 

uma materialidade específica. O referente diz respeito a algo identificado pelo enunciado a 

partir de um princípio de diferenciação. Ao falar de sujeito, a autora quer dizer que a função 

enunciativa implica uma posição a ser ocupada por alguém. O terceiro elemento, diz respeito 

ao fato de que o enunciado não existe isolado, mas em associação e correlação com outros 

enunciados do mesmo discurso ou de outros discursos. A materialidade do enunciado fala da 

forma concreta como ele aparece em discursos diversos. Nesse sentido, tem a ver com o 

caráter de repetição discursiva.  

Sobre a função enunciativa Foucault (2008a) escreve: 

 

 

Descrever um enunciado não significa isolar e caracterizar um segmento 

horizontal, mas definir as condições nas quais se realizou a função que deu a 

uma série de signos (...) uma existência, e uma existência específica. Esta a 

faz aparecer não como um simples traço, mas como relação com um domínio 

de objetos; não como resultado de uma ação ou de uma operação individual, 

mas como um jogo de posições possíveis para um sujeito; não como uma 

totalidade orgânica, autônoma, fechada em si e suscetível de – sozinha – 

formar sentido, mas como um elemento em um campo de coexistência; não 

como um acontecimento passageiro ou um objeto inerte, mas como uma 

materialidade repetível.  (p. 123) 

 

 

Segundo Fischer (op. cit), o que permite identificar um emaranhado de enunciados é o 

fato de eles pertencerem à mesma formação discursiva. Nesse sentido, a análise dos 

enunciados e das formações discursivas está imbricada. 

Fischer (op. cit), trazendo as ideias de Maingueneau sobre discurso, aponta que as 

formações discursivas pertencem a um campo discursivo específico, ou seja, a um campo de 

saber específico. Por exemplo, o discurso psicológico, compreende um conjunto de 

enunciados apoiados em uma determinada formação discursiva. Nesse sentido, as formações 

discursivas funcionariam como ―matriz de sentido‖ e os falantes nela se reconheceriam 

porque as significações lhes parecem óbvias e naturais, por meio de um regime de verdade, 

que obedece a regras dadas historicamente. 

No entanto, ainda que as formações discursivas definam um campo discursivo, elas 

não são fechadas em si mesmo. Como observa Fernanda Mussalim (2006), uma formação 

discursiva determina o que pode e não pode ser dito a partir do lugar social que se ocupa. 

Sendo assim ela é marcada por regras e regularidades que ordenam o discurso sempre em 
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relação a outras formações discursivas. Nesse sentido, as formações discursivas põem em 

jogo um conjunto de elementos, referentes às possibilidades de aparecimento de determinado 

discurso, procurando ordenar enunciados diversos e dispersos.  

Tendo em vista que os enunciados são povoados por tantos outros enunciados, o 

trabalho do analista é o de construir unidades a partir da dispersão e da multiplicação dos 

discursos e dos sujeitos (FISCHER, op. cit). Entendemos o sujeito não como o agente do 

enunciado, mas como um elemento que posiciona muitos outros sujeitos, situados histórica e 

socialmente. Segundo Foucault (op. cit), não se trata de analisar as relações entre o autor e o 

que ele disse, mas em determinar qual a posição que pode e deve ocupar todo indivíduo para 

ser sujeito do discurso. Compreendendo que as posições ocupadas pelos sujeitos estão 

permeadas por interditos, lutas e modos de existir, ou seja, por relações de poder. 

A respeito da multiplicação e dispersão, Foucault (op. cit.) comenta que ―os 

enunciados embora não sejam ocultos, nem sempre são visíveis‖ (p. 125). Nesse sentido, 

Fischer (op. cit.) comenta que a analise discursiva não tem como objetivo procurar referentes 

ou fazer interpretações, de verdades ou sentidos reprimidos. O analista do discurso se 

pergunta de que modo a linguagem é produzida e o que determina a existência de determinado 

enunciado.  

No caso da presente pesquisa, a análise se propõe a mapear o que é dito sobre a 

sexualidade na gravidez, como é dito, quem diz, em que condições, com quais discursos 

dialoga, que relações estabelece e de que forma posiciona os sujeitos para produzir verdades. 

Nas palavras de Fischer (op. cit.), a análise discursiva que toma como base uma perspectiva 

foucaultiana se propõe a perguntar: ―por que isso é dito aqui, deste modo, nesta situação e não 

em outro tempo e lugar, de forma diferente?‖ (p. 205). 

Sobre essas questões, Foucault em a Ordem do Discurso (2008b) insere a análise 

discursiva nas tramas das relações de poder. Para o autor:  

 

 

(...) em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo 

controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de 

procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e perigos, dominar 

seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade.(p. 

8-9). 

 

 

Para o autor, a ordem do discurso passa pela vontade de saber, ou seja, de produzir 

verdades sobre determinados objetos, prescrevendo como os diversos tipos de conhecimento 
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deveriam investir e falar desses objetos, para torná-los legítimos. Segundo Foucault (2008b), 

essa vontade de verdade apoia-se num suporte institucional, que reforça e conduz as práticas e 

os saberes numa determinada sociedade. Nesse sentido, a ciência ocupa de forma privilegiada 

esse lugar, exercendo um poder de coerção sobre outros discursos.  

Assim, ao adotar as ferramentas foucaultianas nesta pesquisa, compreendo que a 

discursividade local se liga ao discurso institucionalizado e histórico, reforçando-o, 

produzindo-o e reproduzindo-o, por meio de regras e posicionamentos que incluem e excluem 

saberes  a partir de uma vontade de verdade.  

Através da revisão da literatura sobre sexualidade feminina, é possível perceber que ao 

longo da história várias verdades sobre as mulheres foram construídas e naturalizadas. Assim, 

esta pesquisa buscou identificar o contexto discursivo no qual estão enredados enunciados 

distintos sobre a sexualidade na gravidez, considerando as posições enunciativas e as 

formações discursivas que articulam antigas e novas verdades, por meio de instâncias 

enunciativas diversas.   

 

         

 3.2 Caminho metodológico percorrido 

  

As leituras sobre sexualidade e poder apontaram para um permanente e diverso 

controle da sexualidade feminina ao longo do tempo, a partir de relações de dominação entre 

homens e mulheres. De uma sexualidade temida até o século XVIII, a mulher passa a ter uma 

sexualidade invisibilizada no século XIX, com a institucionalização da família burguesa. A 

partir do século XX, a sexualidade é trazida à cena novamente a partir da emergência 

generalizada de discursos sobre a sexualidade, constituindo o biopoder, conforme identificou 

Foucault (2002). Nesse cenário, os sexólogos modernos, o feminismo e as modificações 

sociais das últimas décadas permitiram uma maior flexibilização dos papéis tradicionais de 

gênero, dando impulso para a construção de novas vivências acerca da sexualidade feminina 

no século XXI. Nesse contexto, conforme dito anteriormente, a sexualidade na gravidez 

começa a ganhar visibilidade nos últimos anos.  

Neste sentido, esta pesquisa teve como objetivo geral identificar os discursos sobre 

sexualidade na gravidez produzidos pela revista Crescer. Para analisar as relações de poder 

que perpassam as construções discursivas da revista, esta pesquisa tem como objetivos 

específicos: identificar em que medida os atuais discursos sobre sexualidade na gravidez 

rompem com antigos padrões normativos em torno da sexualidade feminina; identificar as 
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tensões e contradições entre sexualidade e maternidade produzidas pelos discursos da revista 

Crescer; analisar como a revista posiciona homens e mulheres em torno da temática da 

sexualidade na gravidez. 

Conforme dito na introdução, a revista Crescer foi escolhida para estudo por ser uma 

das revistas mais lidas do segmento e por conter o maior número de matérias sobre 

sexualidade, a partir da observação dos sumários de algumas revistas para mães e grávidas 

disponíveis na internet
16

. 

Uma vez que a revista existe há apenas 15 anos, optamos por analisar o tema durante 

todo o período de existência da revista, para conhecer o contexto de emergência e o processo 

discursivo em torno do tema.  

Uma parte das revistas foi disponibilizada pela edição da Crescer, que enviou todos os 

exemplares disponíveis em estoque. A maioria das revistas foi adquirida em sebos virtuais 

pela internet e uma pequena parte em sebos reais da cidade de Recife. Ao todo foram 

adquiridas 81 revistas, sendo 72 edições mensais e 9 edições especiais, de acordo com o 

quadro abaixo. As revistas que não foram encontradas nas fontes citadas acima, não foram 

adquiridas. 

 

Quadro 1 – Exemplares mensais adquiridos e não adquiridos no período de 1993 a 2009 

 

Ano/

Mês 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

JAN - 2 14 26 38 50 62 74 86 98 110 122 134 146 158 170 182 

FEV - 3 15 27 39 51 63 75 87 99 111 123 135 147 159 171   

MAR - 4 16 28 40 52 64 76 88 100 112 124 136 148 160 172   

ABR - 5 17 29 41 53 65 77 89 101 113 125 137 149 161 173   

MAI - 6 18 30 42 54 66 78 90 102 114 126 138 150 162 174   

JUN - 7 19 31 43 55 67 79 91 103 115 127 139 151 163 175   

JUL - 8 20 32 44 56 68 80 92 104 116 128 140 152 164 176   

AGO - 9 21 33 45 57 69 81 93 105 117 129 141 153 165 177   

SET - 10 22 34 46 58 70 82 94 106 118 130 142 154 166 178   

OUT - 11 23 35 47 59 71 83 95 107 119 131 143 155 167 179   

NOV - 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180   

DEZ 1 13 25 37 49 61 73 85 97 109 121 133 145 157 169 181   

 

Legenda: 

   

  Exemplares não adquiridos 

  Exemplares adquiridos  

 

Total de exemplares mensais adquiridos – 72 

Total de edições especiais adquiridas – 09 

Total geral de revistas adquiridas - 81 

                                                 
16

 Pesquisa apresentada na Introdução da dissertação. 
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Uma vez que o exemplar mais antigo adquirido foi de janeiro de 1995, resolvemos 

fazer um recorte temporal para a análise até janeiro de 2009. O processo de análise se iniciou 

com um mapeamento geral de todas as revistas, através de um quadro contendo informações 

sobre cada um dos 81 exemplares, conforme modelo abaixo. As informações destacadas nessa 

análise foram as seguintes: i) número, mês e ano da revista; ii) destaques da capa; iii) 

destaques do editorial; iv) publicidade; v) reportagens; vi) seções; vii) onde e como o tema da 

sexualidade na gravidez aparecia e viii) uma coluna de observações. Nesta coluna, foram 

registrados frases e eventos que me chamaram a atenção durante o processo de análise. Esse 

mapa serviu para me aproximar do universo da pesquisa, assim como para a seleção do 

corpus a ser analisado. 

 

Quadro 2 – Modelo do mapa utilizado para mapeamento geral das revistas 

 

 

No./Mês-

Ano  

 

CAPA 

 

EDITORIAL 

 

PUBLICIDADE 

 

REPORTAGENS 

 

SEÇÕES 

 

SEXUALIDADE NA 

GRAVIDEZ 

 

OBSERVAÇÕES 

                

 

 

A partir do mapeamento das revistas, foi construído um quadro (anexo A), para 

destacar em que exemplares e em que lugares da revista apareceu o tema da sexualidade na 

gravidez. Pude observar que o tema apareceu com maior freqüência nas reportagens e nas 

seções. Nesta última, a sexualidade na gravidez aparece principalmente por meio de dúvidas 

das leitoras. Este tema apareceu também em publicidades de moda e lingeries para gestantes. 

Por outro lado, percebi que o tema apareceu na capa e no destaque editorial de apenas duas 

revistas.  

Tendo em vista que as informações contidas nas reportagens continham mais 

elementos para a análise, estas foram escolhidas para compor o corpus da pesquisa, uma 

vez que não seria possível dar conta metodologicamente de todas as formas discursivas 

do tema.  

Em virtude da pouca quantidade de matérias sobre o tema, selecionamos todas as 

reportagens nas quais o tema da sexualidade na gravidez apareceu.  Foram escolhidas para a 

análise, tanto as matérias que traziam a sexualidade na gravidez como tema principal, quanto 

as que abordavam o tema a partir de outras discussões; e ainda, as que apenas tocavam 



 82  

 

brevemente no tema, a partir de dúvidas de leitoras. Ao todo, foram selecionadas 12 matérias, 

conforme quadro abaixo. 

 

Quadro 3 - Matérias da Crescer analisadas entre o período de jan/95 a jan/2009 

 

Ano Edição Matéria Destaque  

1995 Crescer, n. 14, p. 50-52, Jan.1995 Loucos por grávidas. Tema Central 

Crescer, n. 20, p. 55-60, Jul.1995.  Sexo na Gravidez. Tema Central 

2000 Crescer, n. 80, p. 62-63, Jul.2000.  Aí, que vergonha! Inserido em outros temas 

2004 Crescer, n.132, p. 54-59, Nov.2004.  No Tempo das Fraldas de 

Pano. 

Inserido em outro tema 

2006 Crescer, n.150, p. 28-31, Mai.2006.  Deu Positivo. Inserido em outros temas 

Crescer, ed. especial n. 1, p. 18, Fev. 

2006.  

Emoções por Segundo. Inserido em outros temas 

Crescer, ed. Especial, p. 16-20, 

Primavera/2006. 

De bem com seu corpo. Inserido em outros temas 

2007 Crescer, n.161, p. 30-35, Abr.2007 Gravidez. Saúde de A a Z. Inserido em outros temas 

Crescer, ed. Especial, p. 34-38, 

Verão/2007. 

O clima pode esquentar. Tema da reportagem 

(reedição da reportagem: 

amor a três) 

   (?)
17

 Crescer, ed. Especial Gravidez 1a. 

Parte, p. 11, mês/ano(?) 

Barriga de Pai. Inserido em outros temas 

   (?)
18

 Crescer, ed. Especial, n. 5, p. 44-47, 

mês/ano(?). 

Amor a três.  Tema da reportagem 

   (?) Crescer, ed. Especial, n. 5. p. 32-35, 

mês/ano(?). 

Mitos e Verdades durante os 

9 meses. 

Inserido em outros temas 

   

  

3.3 Caracterização atual da revista 

 

No mercado há 15 anos, a revista Crescer possui circulação nacional e é hoje uma das 

mais lidas no segmento. Segundo dados do IVC
19

 (Instituto Verificador de Circulação), a 

tiragem mensal da revista em outubro de 2009 foi de 80.618 exemplares. Trata-se de uma 

publicação mensal da Editora Globo, destinada às mães e pais urbanos de camadas médias e 

                                                 
17

 Sem identificação de mês e ano da publicação. 
18

 Sem identificação de mês e ano da publicação. 
19

 Informação adquirida por e-mail enviado à entidade 
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altas da população. De acordo com a classificação do Anuário de Mídia
20

 – Revista, a Crescer 

encontra-se na categoria mães, bebês e casamento. No organograma da Editora Globo, a 

Crescer é uma publicação que faz parte da Diretoria do Grupo: Femininas e Interesses 

Especiais. 

A maior parte dos textos é dirigida para às mulheres, embora a revista se proponha a 

ser um meio de informação também para os pais. A maioria das imagens veiculadas são de 

mulheres e mães, e grande parte das vozes dos/as leitores/as que aparecem na revista também 

são de mulheres.  

A revista se propõe a informar mães e pais, da gravidez até os filhos completarem 8 

anos de idade. Ela se define como ―o filtro que vai orientar a família dentro do universo de 

novidades e descobertas da ciência e do comportamento‖ (CRESCER, 2009, p. 5). A revista 

descreve seus valores como: 

  

 

Somos realistas sem perder o entusiasmo. Buscamos ajudar os pais e mães 

a formar crianças que irão transformar o mundo em um lugar melhor. 

Lutamos para que a SOCIEDADE SEJA MAIS AMIGA DA FAMÍLIA
21

, 

que o mundo do trabalho acolha melhor as necessidades de pais e mães e 

que os estabelecimentos tenham boa estrutura para famílias com crianças.  
  
Acreditamos na SUSTENTABILIDADE. Para cuidar melhor de nossos 

filhos, precisamos cuidar bem do planeta. Também cremos que somente a 

DIVERSIDADE cria ambientes democráticos e saudáveis. Apoiamos, por 

princípio, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Acreditamos que a 

melhor maneira de criar filhos é respeitando os direitos humanos.  
  
Consultamos sempre as FONTES MAIS SEGURAS e utilizamos dados 

científicos de maneira responsável. Mas sempre partimos das 

PREOCUPAÇÕES E DÚVIDAS DOS PAIS, nossos leitores. (CRESCER, 

2009, p. 5) 

  

 

            A partir da visão da criança como esperança para um mundo melhor e de valores 

como, ―sociedade amiga da família‖, ―sustentabilidade‖ e ―diversidade‖; a revista conecta o 

mundo privado e o público, inscrevendo o núcleo familiar num universo macrossocial. Ao 

afirmar consultar as ―fontes mais seguras‖, a revista busca legitimidade no discurso científico, 

a partir da opinião de especialistas. No entanto, afirma não desconsiderar o interesse dos/as 

leitores/as. Nesse sentido, percebe-se uma movimentação discursiva que vai do particular ao 

                                                 
20

 Disponível em: http://www.meioemensagem.com.br/novomm/br/anuario 
21

 As letras em caixa alta estão presentes no texto original. 
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coletivo.  

A equipe da redação é composta em sua maioria por mulheres jovens e algumas delas 

são mães
22

. As editoras, repórteres, estagiárias e assistentes são mulheres.  Apenas o editor de 

arte e os diagramadores são homens. Entre os colaboradores da revista estão homens e 

mulheres em iguais proporções. Na parte de colaboração entram atividades como: fotografia, 

design, revisão, artigo, produção, texto e ilustração (CRESCER, 2009, p. 7). 

Entre os consultores especialistas da revista encontram-se ginecologistas, obstetras, 

mastologistas, pediatras, nutricionistas, psicólogos, dermatologistas, psicopedagogos e 

advogados. Nem sempre, todos os especialistas expressam suas opiniões na revista. A fala dos 

consultores depende dos temas abordados em cada edição e das dúvidas trazidas pelas 

leitoras. Porém, os especialistas da área médica são presença constante na revista.  

Além da versão impressa da revista, existe a versão on line, os livros e as informações 

enviadas via celular. Optamos analisar apenas a revista impressa para que fosse possível uma 

análise mais apurada do tema, em virtude do tempo. Uma vez que este trabalho se propôs 

também a analisar os processos de mudança do discurso acerca da sexualidade na gravidez ao 

longo dos 15 anos da revista, a versão impressa era a que melhor possibilitava esse alcance. 

As versões mais tecnológicas de acesso à informação só foram desenvolvidas pela redação 

mais recentemente. Dentre os exemplares adquiridos para essa pesquisa, a indicação do site da 

revista começa a aparecer na capa da revista impressa a partir da edição de Julho/2000.  

A edição procura dar um ar dinâmico, interativo e intimista à revista, trazendo 

informações rápidas sobre temas atuais, opinião dos/das leitores/as, além do posicionamento 

dos próprios profissionais da edição enquanto pais e mães. Em sessões específicas aparecem 

fotos dos profissionais em momentos de intimidade com os filhos, e a editora chefe sempre se 

inclui nas problemáticas abordadas pela revista ao escrever o editorial. Como no editorial da 

edição especial de Fev/2006: 

 

 

Eu também acho que minhas filhas farão deste um mundo melhor - e 

afirmo isso sem nenhum constrangimento de ser pretensiosa. Basta que 

nós, como grávidas e mães responsáveis, façamos a nossa parte." 

(CRESCER, 2006, p. 3) 

 

                                                 
22 

Informação retirada do site da Crescer on-line: http://revistacrescer.globo.com/Revista/Crescer/1,,EMI4077-

10441,00.html 
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Na edição de Jan/2009, o editorial é substituído por uma página de ―mensagens‖, 

na qual os profissionais da redação expressam, através de pequenas frases, desejos de um 

bom ano novo para seus/suas leitores/as. Além das mensagens, aparece uma foto 

descontraída de toda a equipe da redação, na festa de fim de ano da revista.  

A revista é bem colorida e trás muitas fotos de crianças e de seus pais, retratando 

situações do dia-a-dia de uma família de classe média e alta. Além das reportagens, a 

revista contém dicas de cultura, lazer, moda, decoração, produtos infantis e para mães e 

grávidas, além de dar dicas de como solucionar pequenos problemas do ambiente 

doméstico e familiar. As matérias da Crescer abordam, principalmente, assuntos como 

maternidade, gestação, educação, saúde e desenvolvimento dos filhos.  Embora não exclua 

os pais, a revista enfoca a mãe moderna, trazendo em suas edições matérias  sobre como 

conciliar as diversas atividades e exigências da mulher no mundo contemporâneo, como 

maternidade e profissão, além de fornecer dicas de beleza, moda e saúde para as mamães 

se manterem bonitas durante e depois da gravidez. Ao abordar os temas, a  revista também 

procura trazer notícias sobre mães famosas, além de mulheres comuns.  

A revista possui 6 seções fixas, são elas: Suas idéias, Funcionou comigo, Invenção 

de pai, Suas fotos, Crescer e mais, e Olhares. A sessão suas idéias traz a opinião, dúvidas 

e sugestões das/dos leitoras/es sobre os temas que são abordados. Na sessão funcionou 

comigo, o problema de uma leitora é apresentado e outras leitoras dão sua opinião e 

sugestão para solucioná-lo a partir da experiência vivida como mães. Nessa sessão, 

também existe a fala de um(a) especialista sobre o assunto, que dá o seu parecer sobre o 

problema. Na sessão Invenção de Pai, mães ou pais, famosos ou não, contam suas 

experiências sobre maternidade e paternidade. Na sessão suas fotos, são publicadas fotos 

de crianças enviados por mães e pais. Na sessão Crescer e Mais, a revista responde às 

dúvidas das/dos leitores sobre saúde, educação, orçamento familiar e outros assuntos 

doméstico do cotidiano de pais e mães com filhos. A sessão Olhares é destinada à 

publicação de uma foto enviada pela(o) leitor, que retrate um momento inesquecível 

enquanto mães e pais. Além das sessões que aparecem mensalmente, a revista conta com 

três colunistas, que também são mães e pais, que escrevem mensalmente sobre o cotidiano 

da maternidade e paternidade a partir de suas próprias experiências, são eles: Fabrício 

Carpinejar (poeta e escritor), José Ruy Gandra (jornalista) e Denise Fraga (atriz).  
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3.4 Um breve histórico dos acontecimentos e mudanças na Crescer de 1995 a 2009 

 

 Na aproximação com o campo, pude perceber que, ao longo de 14 anos, a revista 

Crescer passou por mudanças. Tendo em vista que o construcionismo social compreende a 

linguagem como um processo e que as práticas discursivas são produzidas a partir condições 

de emergência dos enunciados, destaco a seguir algumas dessas mudanças. Pontuo eventos e 

acontecimentos, de forma breve, apenas para que estes possam nos ajudar a compreender o 

contexto discursivo da revista em torno da sexualidade na gravidez. Para dar mais clareza e 

objetividade a exposição, organizei os eventos observados nos seguintes tópicos: mudanças na 

editoria da redação; mãe e pais como interlocutores; mudanças no nome da revista; conferindo 

ares mais democráticos a revista; sexualidade e sensualidade das mães; consultores da revista; 

trabalho feminino e temas abordados. 

 

 Mudanças na editoria, rumo a uma proposta mais intimista 

 

Ao longo do período analisado (jan/1995 à jan/2009), houve duas substituições na 

editoria de redação da revista. Ambas as mudanças resultaram em modificações significativas 

na forma de abordar os temas e de posicionar os leitores. Nesse sentido, começarei 

descrevendo essas mudanças, uma vez que estas se refletirão em alterações descritas 

posteriormente. 

A primeira mudança ocorre em setembro de 2003. A diagramação sofre algumas 

alterações, a revista fica mais colorida com um ar mais informal e infantil. Antes de 2003, a 

editora da revista não escrevia regularmente um texto de apresentação da revista. Os temas 

abordados na edição eram destacados com fotos e frases. A nova editora se posiciona mais 

explicitamente através de um texto no qual ela expõe suas opiniões acerca dos temas tratados. 

Fica clara a tentativa de maior aproximação da revista com o/a leitor/a.  

Com a mudança da editora de redação, mais espaço na revista é destinado à opinião 

do/a leitor/a. É criada a sessão Funcionou comigo, na qual uma dificuldade vivida por uma 

mãe é comentada por outros/as leitores/as, no intuído de ajudá-la a resolver seus problemas. A 

atriz Denise Fraga passa a assinar a coluna Travessuras de mãe, na qual relata suas 

experiências sobre a maternidade.  

 Em Maio de 2006, a revista muda novamente de editora de redação. Esta segunda 

editora permanece no comando da revista durante o restante do período analisado. A 

profissional, que já fazia parte da equipe, acompanha as mudanças de sua antecessora rumo a 
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uma proposta mais intimista e interativa com os/as leitores/as. O texto é simples e a 

linguagem, quase coloquial, adquirindo um ar informal. 

A editora se posiciona como mãe, usa suas experiências ao escrever o editorial e 

publica suas fotos de família para ilustrar o texto. Ela pede a opinião dos/as leitores na escolha 

da foto da capa e mostra os bastidores da redação. Nessa mesma proposta intimista, as antigas 

sessões Clik e Cartas mudam de nome e passam a se chamar: Você fotografa a gente adora e 

Você escreve a gente publica. É criada a sessão Lá em casa, na qual o/a leitor/a conta sua 

experiência como mãe e pais, dando mais espaço à voz do/a leitor/a.  

Em setembro de 2007, essa editora muda o layout da revista. Uma diagramação mais 

moderna em que cores e imagens são utilizadas como recurso para deixar a revista mais 

atrativa. Segundo a editora: ―ela fica mais organizada e gostosa de ler.‖ (CRESCER, 2007, p. 

3). 

 

 Mãe e pais como interlocutores 

 

 Uma vez que a revista se propõe a servir de veiculo informativo para mães e pais, um 

primeiro ponto que chama a atenção é como a revista posiciona mães e pais enquanto seus 

interlocutores. Na capa sempre aparece a figura de um bebê ou uma criança pequena, sozinha 

ou acompanhada de uma modelo, que representa a mãe. Ao longo desses anos, percebi que os 

pais apenas são retratados na capa da revista nas edições do mês de agosto, por ocasião do dia 

dos pais. No entanto, a aparição dos pais na capa, ainda que só no mês de agosto, nem sempre 

era garantida nos primeiros anos da revista. Nas edições de agosto/97 e agosto/2000, por 

exemplo, o pai não aparece. Outras vezes, quando aparecia, estava acompanhado da mãe, 

como na edição de agosto/95.  

Nas sessões da revista destinadas à fala dos leitores, como dúvidas, comentários ou 

cartas, aparece com muito mais freqüência a fala de mulheres. O que dá a entender que 

poucos pais parecem ler a revista, caracterizando o público feminino como o seu grande 

interlocutor. No entanto, às vezes, aparece a fala de um pai. Como, por exemplo, na edição de 

setembro/2000, na sessão cartas, um pai elogia a revista e escreve: ―Fiquei surpreso ao 

descobrir que não era apenas uma enfadonha revista para mães‖ (CRESCER, 2000, p. 104). 

Em maio de 2006, com a segunda mudança na editoria da revista, os pais passam a ser 

mais incluídos na interlocução. A nova editora escreve os textos explicitamente para mães e 

pais. Porém, a mãe ainda se configura como primeira interlocutora, uma vez que, o pai é 

mencionado entre parênteses, como no trecho seguinte escrito na capa: ―88 idéias para ser a 
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mãe (ou o pai!) mais bacana do mundo e fazer seus filhos mais felizes‖. (CRESCER, 2006, 

Capa).  

Nesse período, o jornalista José Ruy Gandra e o poeta Fabrício Carpinejar tornam-se 

colunistas da revista, passando a escrever mensalmente sobre suas experiências enquanto pais, 

nas colunas: Coração de pai e Primeiras intenções, respectivamente.  

 

Mudança no nome da revista 

 

 Até 2001, o nome da revista era ―Crescer em família‖. Esse ―em família‖ aparecia 

abaixo no nome Crescer em letras menores, como um subtítulo. A partir de janeiro/2001, o 

―em família‖ é suprimido, ficando apenas o nome ―Crescer‖.  

 A partir de maio de 2006, com a segunda mudança de editoria, começa a aparecer na 

capa da revista, abaixo do nome Crescer, o subtítulo: ―Informação e inspiração para mães e 

pais‖.  

 

Conferindo ares mais democráticos à revista 

 

Pude observar que a segunda editora de redação, procura conferir um ar mais 

democrático à revista. Na edição de setembro/2007, a reportagem: 10 dicas para uma vida 

mais saudável, traz a foto de modelos negros, embora esta não seja uma representação 

frequente.  A referência de família na revista é branca e de classe alta. Denunciando a 

hegemonia de raça, a carta de uma leitora na edição de setembro/1995, solicita à revista a 

publicação de fotos de crianças negras na capa.  

 

Sexualidade, sensualidade das mães 

 

Com relação à temática da sexualidade, em Março de 1999 é criada a sessão Muito 

Prazer, com o intuito de tirar as dúvidas das leitoras sobre sexo, além de trazer curiosidades, 

informações, dicas de saúde sexual e de como esquentar a vida sexual do casal. Em julho de 

2000, a sessão Muito Prazer é substituída pela sessão Casal Vida Íntima, com o propósito de 

informar sobre sexo e vida a dois. No entanto, essa sessão dura pouco tempo na revista, 

deixando de existir em janeiro de 2001. 

No que se refere à sensualidade das mães, em novembro de 2000, a revista traz uma 

matéria sobre maiôs e biquínis para grávidas. Barrigas à mostra, os modelitos retratam as 
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gestantes de forma mais sensual. Em janeiro de 2001, outra matéria sobre lingeries para 

grávidas traz modelos vestindo roupas íntimas mais sensuais.  

A partir da edição de setembro de 2003, a griffe de roupas para gestantes, Claudia 

Blanco, passa a fazer parte dos anúncios publicitários da revista. Esta griffe traz de forma 

mais evidente uma proposta de vestuário para grávidas, mais próxima das roupas usadas pelas 

mulheres não gestantes. A proposta de moda implícita na propaganda sugere que as mulheres 

não precisam abrir mão da sensualidade no período da gravidez.  

 

Os consultores da revista 

 

Os especialistas em saúde sempre fizeram parte da revista. Seja para tirar dúvidas de 

leitoras, seja para opinar sobre um assunto específico nas reportagens publicadas. Dentre os 

especialistas que aparecem com mais freqüência na revista, estão médicos, psicólogos, 

sexólogos e pedagogos. 

A maior parte dos especialistas são homens e da área médica. Em agosto de 1995, 

entra para a equipe de consultores, uma mulher, médica, fundadora e coordenadora do 

Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde de São Paulo. No entanto, logo ela é substituída, em 

maio de 1996, por um ginecologista, obstetra e mastologista, especialista em saúde da mulher. 

 

Trabalho feminino 

 

Interessante notar que, na edição de setembro de 1995 a revista abordava o tema do 

trabalho feminino como realização profissional, porém este trabalho poderia ser feito em casa. 

A revista dava sugestões de atividades que poderiam ser feitas no ambiente doméstico, que 

gerassem renda para as mulheres. Em abril de 2006, 11 anos depois, a revista traz a 

reportagem: A guerra das mães. Quem educa melhor: A que trabalha ou a dona de casa? 

Dilemas da mãe atual. Essas diferenças de abordagem do tema trabalho x maternidade, 

retratam as mudanças sociais que tensionaram os antigos papéis tradicionais da mulher nas 

últimas décadas, e que possibilitaram a emergência de novas configurações de familiares e 

novas vivências na esfera privada.  

  

Temas abordados pela revista 

 

Para finalizar, é importante pontuar que ao longo dos 14 anos de revista analisados, 
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percebi que alguns temas foram ganhando visibilidade, uns mais, outros menos. Entre os 

temas que foram progressivamente mais abordados pela revistas, estão: a paternidade, a 

emergência de uma nova mulher e mãe, sexo e vida conjugal, e separação. Os temas que 

aparecem com menos freqüência são: AIDS, adoção, aborto e homossexualidade. Vale 

salientar aqui, que analisar a freqüência destes temas na revista não foi o propósito deste 

trabalho. Por isso, não trago estas informações de forma precisa e sistemática. São impressões 

que tive na minha aproximação com o campo e que ajudam a nos dar uma compreensão do 

contexto discursivo da revista.  
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Capítulo 4 

Sexualidade na gravidez no discurso da revista Crescer 

 

 

  Segundo Foucault (2008a, 2008b), a análise discursiva consiste em construir unidades 

a partir da dispersão enunciativa. Ao ler as matérias sobre a sexualidade na gravidez, me 

deparei com uma enxurrada de conceitos, ideias e discursos diversos relacionados entre si 

pela temática em questão. No entanto, percebi que alguns objetos discursivos apareciam mais 

frequentemente nos textos. Assim, como primeiro passo da análise, procurei identificar esses 

objetos e utilizá-los como ponto de partida para a análise das relações entre os enunciados e as 

formações discursivas.  

Desta forma, foram selecionadas cinco unidades de análise para sistematização dos 

textos: corpo grávido, maternidade, desejo feminino, desejo masculino e sexo na gravidez.  

Considerando que a análise das práticas discursivas leva em conta o contexto de produção 

sócio-histórico, a escolha das unidades enunciativas também teve como base a revisão da 

literatura realizada nos capítulos anteriores, assim como os objetivos da pesquisa. 

A partir das unidades selecionadas construí um mapa de associação de ideias 

para cada matéria, de acordo com o modelo proposto por Spink (2004), conforme 

exemplo abaixo. Nesse mapa, para dar sistematicidade ao trabalho, as matérias foram 

transcritas integralmente, a partir da classificação seqüencial dos trechos que 

correspondiam às categorias analisadas. Os trechos foram transcritos pres ervando a 

seqüência discursiva, os repertórios utilizados e os diálogos. Considerando que as 

formações discursivas são complexas e heterogêneas, sendo compostas por 
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enunciados distintos, estes se cruzavam e se misturavam, aparecendo em unidades 

distintas. Nesse sentido, a escolha de enquadramento dos trechos em determinada 

unidade discursiva não se baseou numa definição homogênea e fechada dos 

enunciados, mas sim no argumento principal desenvolvido no texto.  

 

 

Quadro 4 – Exemplo do mapa de associação de ideias  

construído para cada reportagem 

 

Emoções por Segundo. Especial Gravidez Mês a Mês. Fevereiro/2006 p.18 
 

CORPO GRÁVIDO 

 

MATERNIDADE 

 

DESEJO 

FEMININO 

 

DESEJO 

MASCULINO 

 

SEXO NA GRAVIDEZ 

    Algumas mulheres 
perdem a libido na 

gravidez. Outras têm 

mais vontade de fazer 
sexo. As alterações 

hormonais são 
grandes, mas o que 

conta é o estado 

emocional da grávida 
e de seu marido.  

  Sexo não faz mal à grávida, 
nem ao parceiro, nem ao 

bebê. Pelo contrário. O bebê 

fica relaxado, o útero 
irrigado e ele recebe um 

banho de energia. O Pênis 
nunca atinge o bebê, 

protegido pelo líquido 

amniótico, pela placenta e 
por um muco que fecha o 

colo do útero. O sexo é 

contra-indicado apenas 

quando houver perda de 

sangue, de líquido 

amniótico, cólicas fortes ou 
dores vaginais. 

 

 

 Como não se tratam de unidades estanques, os elementos trazidos na analise de 

determinada unidade apareceram na análise de outras. Assim, durante a análise percebi que as 

unidades desejo feminino e desejo masculino, seriam melhor analisadas se agrupadas à 

unidade maternidade, tendo em vista as relações enunciativas presentes em tais categorias. 

Desta forma, para dar mais consistência à análise, as unidades foram reorganizadas, passando 

de cinco para três categorias: corpo grávido, maternidade e sexo na gravidez.   

Durante a analise, procurei identificar, os processos de construção das formações 

discursivas, ou seja, as regularidades, as variações, as contradições e as lógicas 

argumentativas dos enunciados. Considerando a heterogeneidade presente nos textos, busquei 

ainda identificar como os enunciados dialogam com outros enunciados e formações 

discursivas e como posicionam os sujeitos discursivamente.  
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4.1 Corpo grávido: sensualidade, sedução e cuidado. 

 

A produção textual sobre a sexualidade na gravidez traz como objeto discursivo 

recorrente o corpo da mulher, confirmando o que aponta a revisão da literatura, sobre a 

normatização da sexualidade feminina. Conforme afirmou Laqueur (op. cit), ao longo da 

história, diversos sentidos foram atribuídos ao corpo a partir de sistemas hierárquicos e de 

relações de poder. Nesse processo, diferentes disciplinas falaram sobre o corpo feminino para 

produzir saberes e ordenar as condutas, por meio do dispositivo da sexualidade (FOUCAULT, 

2003).  

Ao ler o mapa de associação de ideias, percebi que os enunciados sobre o corpo 

feminino, põem em relação conceitos de sensualidade, beleza, sedução, poder, auto-estima e 

cuidado para produzir a idéia de que a sexualidade pode ficar ainda melhor na gravidez. A 

seguir descrevo as condições e as regras de formação que possibilitaram a função enunciativa 

atribuir ao corpo feminino na gravidez uma existência específica. 

 

 

4.1.1 Sensualidade e Gravidez 

 

A questão da sensualidade é trazida em quase todas as reportagens, para produzir um 

corpo grávido capaz de seduzir. No trecho abaixo, retirado da reportagem, Loucos por 

Grávidas de janeiro de 1995, fica clara a associação entre sensualidade e gravidez. 

   

 

Sensualidade e gravidez andam juntas. Foi o que descobriu o ator Marcelo 

Novaes (que faz o papel do mecânico Raí na novela Quatro por Quatro) na 

metade do ano, enquanto via crescer a barriga de sua mulher, a modelo 

Sheyla Novaes. ―À medida que a gravidez avançava, Sheyla ficava mais 

sensual e seu poder de me seduzir parece que aumentava.‖, lembra Marcelo.  

―Nossa vida sexual ficou mais intensa e completa‖, confirma Sheyla. Diogo 

chegou no final de outubro e seus pais acham que os nove meses que 

antecederam seu nascimento foram muito especiais. ―Gostamos tanto que 

queremos repetir a experiência.‖ (LOPES, 1995, p. 50) 

 

  

No trecho acima, a questão da sedução atribuída à gravidez se relaciona diretamente 

com a capacidade de tornar a vida sexual mais ―intensa e completa‖.  

Para atribuir poder de sedução ao corpo grávido, a formação discursiva inclui um 



 94  

 

enunciado oposto ao que ele quer produzir como verdade, ou seja, um corpo sexualmente 

desinteressante. Neste sentido, a ideia de que as mulheres grávidas eram vistas, no passado, 

como pouco-atraentes em decorrência das mudanças físicas do corpo, é utilizada para 

materializar o novo enunciado, como ilustra o texto abaixo:  

 

 
As mulheres estão conseguindo derrubar o preconceito de que se tornam 

feias e desinteressantes. E já perceberam que acontece justamente o 

contrário. "Comecei a me achar mais bonita e charmosa quando engravidei", 

conta a escriturária Isabel Cristina Fialho. "Engordei mais de 20 quilos, mas 

me sentia poderosa, a mulher mais encantadora do mundo", emenda a 

universitária Terezinha da Silva Coelho. (LOPES, 1995, p. 50) 

 

 

 No enunciado acima, percebe-se que os conceitos de beleza e charme são utilizados 

para reforçar o poder de sedução e dar materialidade aos novos conceitos sobre o corpo 

grávido. 

Em outra reportagem de 1995, intitulada, Sexo na Gravidez, a argumentação continua 

em torno da sensualidade. 

 

 

 ―A mulher tem a capacidade de acolher um homem e gerar um fruto dele. 

Deve ter orgulho dessa condição e resgatar toda a beleza da gravidez‖, 

recomenda a terapeuta Lucy Penna, autora do livro Dance e Recrie o Mundo, 

um estudo sobre a sexualidade e o papel da mulher. Para ela, o modelo 

feminino de Nossa senhora, eleito pelo cristianismo, certamente não investe 

neste tema, como já aconteceu em épocas remotas. Estamos carentes das 

deusas antigas, grávidas e belíssimas, donas de uma sensualidade integrada‖, 

lembra Lucy, referindo-se principalmente às deusas-mães da Pré-

história.(CALÓ, 1995, p. 60) 

 

  

No trecho acima, podemos identificar a evocação do resgate à beleza da gravidez e do 

orgulho à maternidade como condição do feminino. Para resgatar a sensualidade da 

maternidade, o discurso utiliza a referência às deusas da pré-história, em oposição à imagem 

de Nossa Senhora, como modelo do feminino. 

As estratégias discursivas descritas acima para associar gravidez e sensualidade 

partem da idéia de que o sexo fica melhor na gravidez, em virtude das modificações do corpo 

e da própria condição da maternidade enquanto atributo do feminino. No entanto, outras 

modalidades enunciativas sobre a sensualidade, são construídas a partir da ideia de que o sexo 

tende a esfriar na gestação, por isso, necessita que a mulher invista na sensualidade e no 
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erotismo, para manter o relacionamento acesso. Os trecho abaixo, extraídos da reportagem O 

clima pode esquentar, de 2007, ilustra como os discursos normativos sobre a sexualidade 

feminina utilizam a estratégia da sedução: 

 

 
O sexo costuma esfriar durante a gravidez, mas é importante o casal 

encontrar uma nova maneira para se relacionar e elevar a temperatura. Vale 

tudo nessa hora, inclusive ir a um sex shop ou até fazer uma striptease para 

ele. (CRUZ & ECHEVERRIA, 2007, p. 34) 

As gestantes frequentam sim as lojas de produtos eróticos. "Temos muitas 

clientes grávidas. A maioria busca camisolas mais bonitas e sensuais, mas 

também vendemos óleos para sexo oral e para massagens. Alguns desses 

óleos têm sabor, outros estimulam as sensações de calor e de frio e 

despertam o casal para brincadeiras a dois", afirma Ana Maria Faro, 

proprietária da butique erótica Revelateurs. Segundo ela é grande a 

preocupação das grávidas em não esquecer o seu lado mulher. (op. cit, p. 34) 

 

 

O enunciado acima é dirigido às mulheres. Eleger a mulher como interlocutora é 

atribuir a esta a responsabilidade por manter a vida sexual do casal. Nesse sentido, percebe-se 

o caráter ativo do discurso permeado por relações de dominação que reproduzem antigos 

controles sobre as mulheres. O efeito discursivo é reforçado na seqüência dos enunciados: 

―Vale tudo nessa hora, inclusive ir a um sex shop ou até fazer uma striptease para ele‖. Desta 

forma, é produzido o enunciado de sexo ―liberado‖, mas o lugar da sedução ainda pertence ao 

feminino. No trecho acima, a mulher é posicionada como aquela que desperta o desejo e não 

como a que deseja. A sexualidade feminina mais uma vez é manobrada em função do homem 

e da relação. 

O segundo trecho complementa o primeiro, trazendo a fala da dona da ―boutique 

erótica‖, para reforçar os enunciados sobre a importância de ―elevar a temperatura‖ a partir da 

sedução feminina. A questão da sedução foi atribuída historicamente à mulher como algo 

inerente à condição feminina. No enunciado: ―é grande a preocupação das grávidas em não 

esquecer o seu lado mulher.‖, fica evidente que o ser mulher não é algo natural e universal, 

embora o discurso produza esse efeito. Se é preciso não esquecer o lado mulher na gravidez, é 

porque esse lado pode ser esquecido.  Nesse sentido, a sedução é evocada para sexualizar a 

mãe, ligando a mulher a uma identidade essencializada e lhe impondo uma verdade sobre si 

mesma, a partir do que Foucault definiu como dispositivos de verdade sobre o sexo. 
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4.1.2 Cuidado, beleza e auto-estima 

 

A associação entre gravidez e sedução recorre a diferentes modalidades enunciativas, 

conforme descrito anteriormente. Uma das estratégias para produzir novos enunciados sobre o 

corpo feminino é associar gravidez e sensualidade, sem, no entanto, legitimar a beleza do 

corpo na gravidez. Nesse sentido, a temática do cuidado é incluída através da relação com 

outros enunciados que falam de um padrão de beleza não-grávido.  

Desta forma, ao mesmo tempo em que os enunciados sobre sexo na gravidez procuram 

instituir a ideia de que o corpo grávido é naturalmente bonito e sedutor, a necessidade de 

cuidado é trazida, se contrapondo ao conceito de uma beleza intrínseca ao corpo da mulher 

grávida. Como pode ser visto a seguir: 

 

 

Com alguns cuidados, a beleza de uma mulher grávida se mantém inalterada. 

Quem garante é uma autoridade no assunto, o cirurgião plástico Ivo 

Pitanguy, que define a gestação como uma fase de indiscutível esplendor 

para a mulher. ―Se ela não engorda mais do que o necessário, seu corpo 

recupera as formas anteriores rapidamente, depois que o bebê nasce‖, 

garante Pitanguy. ―Uma gestante que cuida da sua imagem está cuidando 

também do seu estado psicológico. Ela fica de bem com a vida e isso se 

reflete em sua vida sexual.‖ (LOPES, 1995, p. 50) 

 

  

Na construção do argumento, o cirurgião plástico define a gestação como uma fase de 

esplendor, mas quando se refere ao corpo feminino, este não parece tão esplendoroso assim; 

uma vez que, precisa de cuidados para recuperar as formas anteriores ou, para não destoar 

demais do que era. Na construção discursiva acima, o corpo da mulher grávida precisa de 

cuidados para garantir o seu bem-estar psicológico e a vida sexual durante a gravidez. Desta 

forma, percebe-se uma heterogeneidade que põe em relação discursos médicos e psicológicos. 

Interessante observar que os homens falam sobre o corpo das mulheres. A fala 

feminina
23

, "Engordei mais de 20 quilos, mas me sentia poderosa, a mulher mais encantadora 

do mundo", fica deslegitimada quando o cirurgião plástico entra em cena, alertando sobre os 

problemas psicológicos decorrentes da falta de cuidado com o corpo. 

Numa outra reportagem, as contradições em torno da beleza do corpo feminino na 

gravidez ficam evidentes na fala de um entrevistado: 

 

                                                 
23

 Trecho da mesma reportagem exposto na p. 95. 
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Eles são sinceros ao dizer que o importante é a saúde da mulher. Mas os 

homens falam sobre a estética da companheira com um disfarçado "Ah, 

depois ela vai para a academia..." A verdade é que eles se preocupam. Não a 

ponto de rejeitá-la - ao contrário, dizem que a mulher fica mais bonita na 

gravidez. A preocupação é fruto de uma fantasia coletiva. Ainda é forte a 

referência que temos de avós que, pela falta de informação na época, não 

cuidaram do corpo. "No começo, realmente tinha fantasias de que minha 

mulher ia virar uma matrona. Agora, sei que basta ela se cuidar", diz 

Marcelo Toledo. (BRANDÃO, ? , p. 11). 

 

 

 Segundo o entrevistado a mulher fica mais bonita na gravidez, mas não pela estética 

do corpo grávido, uma vez que ela precisa ir para a academia. Interessante notar que, na 

construção acima, o descuido com o corpo se refere à falta de informação da mulher. Desta 

forma, o contexto discursivo lança mão de diferentes enunciados, para produzir a idéia de 

responsabilização da mulher pela falta de cuidado com o próprio corpo, a partir da idéia de 

que ―mulher bem informada se cuida‖. 

Na reportagem De bem com seu corpo, a leitora é convidada, explicitamente, a adotar 

novos conceitos e práticas com relação à gravidez, através da frase escrita em destaque: 

―Esqueça o que já leu sobre os problemas da gravidez e descubra como os nove meses podem 

se transformar em um período de auto-estima elevada e você, em uma mulher mais linda do 

que nunca.‖ (BRANDÃO & ROSSI, 2006, p. 16).  

 

Enjôos, dores nas costas, nariz inchado. Esses desconfortos da grávida você 

conhece. O que se comenta pouco é quanto os nove meses podem ser bons e 

deixá-la ainda mais bonita. Dúvidas? Além da felicidade de ter uma pessoa 

crescendo dentro de você, o que já é um tratamento de beleza, cada mês terá 

uma nova emoção, um corpo diferente para ser visto no espelho, roupas 

novas para experimentar. (BRANDÃO & ROSSI, 2006, p. 16). 

 

 Novos enunciados sobre o corpo são incluídos para produzir a construção discursiva 

de que o sexo pode ficar melhor na gravidez, como a idéia de que a gestação é um  tratamento 

de beleza e proporciona um corpo diferente a cada mês para se ver e experimentar. A 

argumentação é construída a partir da ideia de um novo padrão de beleza. Conforme a fala 

abaixo:  

 

Para manter a auto-estima elevada é preciso primeiro aceitar as modificações 

profundas que seu corpo vai passar, sem apego ao modelo que ele tinha 

antes. Grávidas possuem um novo padrão de beleza, diferente do conhecido 

até então. (op. cit, p. 16). 
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 Na construção discursiva, existe uma preocupação com auto-estima feminina durante a 

gravidez. A auto-estima, segundo o texto, está associada à percepção de que a mulher tem do 

próprio corpo, interferindo diretamente no relacionamento com o parceiro. Mais uma vez, as 

estratégias discursivas para sexualizar a gravidez passam pela produção de enunciados em 

torno de um corpo que precisa de cuidados.  

Na mesma reportagem, a estratégia discursiva efetua outros deslocamentos. A partir da 

fala de um psicólogo, a questão da sexualidade na gravidez é deslocada do corpo para o 

psicológico. Assim, "O problema não está no corpo e sim na interpretação que a mulher e seu 

companheiro dão às mudanças.‖ (op. cit, p. 18). 

Apesar de afirmar que o ―problema‖ não está no corpo, este volta na construção dos 

argumentos, conforme trecho da reportagem, Amor a três:  

 

 

Algumas mulheres, por causa das transformações físicas, sentem-se menos 

bonitas e isso afeta seu desempenho sexual. Mesmo com os inevitáveis 

quilos a mais, lembre-se: você está num momento especial de beleza, é só 

não descuidar e investir na sensualidade.(ECHEVERRIA, ? , p. 45) 

 

 

 Nessa passagem, os ―inevitáveis quilos a mais‖ se relacionam com a idéia de uma 

estética corporal negativa na gravidez. Mais uma vez, não se trata de redefinir positivamente a 

estética corporal feminina, mas de reforçar o cuidado para manter a auto-estima, a vida sexual 

e o relacionamento durante a gravidez, tendo como referência o padrão não-grávido. 

 Ao analisar os discursos, percebi que apenas na reportagem Sexo na gravidez, de 

julho/95, os enunciados propõem uma ressignificação positiva do corpo na gravidez. Nas 

demais matérias a necessidade do cuidado é ressaltada, pautada na afirmação implícita de uma 

estética corporal negativa. 

Os enunciados sobre corpo grávido produzidos pela Crescer se propõem novos, na 

medida em que se contrapõem a antigos modelos negativos de maternidade associados à 

pureza, à santificação e à deserotização. Nesse sentido, são produzidos novos enunciados para 

o corpo feminino na gravidez que relacionam a gestação, à sensualidade, à feminilidade e à 

beleza. No entanto, percebe-se que antigos padrões associados ao feminino, como a sedução, 

são trazidos para normatizar a sexualidade feminina a partir de um modelo de beleza não-

grávido. A mulher que não se sente bonita, não é capaz de seduzir, não sendo capaz de seduzir 

a relação conjugal corre risco. Para sentir-se bonita, é preciso se cuidar e identificar-se com 

um padrão não-grávido, pois seu corpo na gravidez não é capaz de seduzir.  
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4.2 Maternidade: tensões enunciativas na relação com a sexualidade 

 

Tensões e conflitos permeiam a construção discursiva dos enunciados sobre a 

maternidade, apontando para as contradições que envolvem a sexualidade da mãe, produzidas 

pelo discurso da revista Crescer.  

Os enunciados se articulam para produzir uma discursividade que inclua a vivência da 

sexualidade da mulher grávida, uma vez que, segundo a revista ―ninguém quer fazer sexo com 

a mãe‖. Na reportagem Sexo na gravidez, de julho/95, a estratégia proposta pela terapeuta 

para que a mulher viva sua sexualidade durante a gravidez é não parecer ―mãezona demais‖. 

 

 

Muitas vezes a gestante também pode se voltar de maneira tão dedicada para 

o bebê que o marido se sente excluído. ―A mulher acaba parecendo mãezona 

demais‖, explica Carmita. ―Neste caso, é claro haverá também muita 

inibição porque ninguém quer fazer sexo com a mãe. Aqui, a atração é 

substituída por um sentimento de respeito à maternidade‖, diz a terapeuta. 

Mulher e homem, enquanto amantes, passam a se estranhar. (CALÓ, 1995, 

p. 58) 

 

 

 Os antigos padrões normativos da sexualidade feminina, que glorificaram a mãe, são 

utilizados na produção discursiva acima para produzir o contraponto da ―mãezona demais‖. 

No texto acima, a dedicação ao filho gera inibição do desejo masculino, produzindo o 

conceito de que maternidade exclui a sexualidade. Nesse sentido, a estratégia discursiva não 

foca na ressignificação do conceito de mãe. Assim, o sentido de dedicação continua sendo 

utilizado para definir a mãe; o que varia é o grau de dedicação ao filho exercido na 

maternidade. Também não se trata de incluir o homem no cuidado com o filho, uma vez que, 

a revista posiciona o homem como o excluído da relação. Mais uma vez, a mulher é 

responsabilizada pela manutenção da família e da união, por meio da sexualidade.  

Noutro texto da mesma reportagem, outra terapeuta associa erotismo e maternidade a 

partir da idealização, numa combinação de antigos e novos enunciados. No texto abaixo, 

observa-se o apelo à maternidade como promessa de renovação de vida, para vencer o 

preconceito e integrar as polaridades mãe-mulher-amante.  

 

 

―A gravidez é um momento mágico, onde se aprende muito sobre 

feminilidade e erotismo‖, acredita Lucy. ―A mulher deve usar toda 
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complexidade desse período como desafio para reverter as coisas e gestar, 

com o bebê, outros encaixes para sua relação. Com o marido e com o 

mundo. Deve procurar costurar melhor essa divisão mãe-mulher-amante.‖ E 

deixa um recado para as futuras mamães: ―O filho que você está esperando é 

uma promessa de renovação na sua vida‖. Não deixe que essa promessa se 

perca na vala dos preconceitos, censuras e medos. (op. cit, p. 60) 

 

 

No que se refere à maternidade, as formações discursivas produzidas pela revista 

combinam concepções contraditórias numa estratégia discursiva em prol da família. Ao 

mesmo tempo, em que a mulher deve se afastar da imagem de mãe para sexualizar a gravidez, 

a maternidade é convocada para gestar novas formas de relação. Percebe-se que a organização 

familiar continua sendo pautada em torno da maternidade, a partir da inclusão da sexualidade 

como uma vivência em prol da união conjugal. A seguir, trago elementos que ampliam as 

reflexões sobre esse ponto, a partir das funções enunciativas sobre o desejo sexual feminino e 

masculino na gravidez. 

 

 

4.2.1 Desejo feminino: a libido a serviço da família 

 

 Nas reportagens, as discussões sobre o desejo sexual feminino são produzidas em 

torno da perda ou do aumento da libido durante a gravidez, refletindo os discursos dos 

especialistas sobre a sexualidade nesse período, conforme o que foi observado na revisão da 

literatura, descrita na introdução desta pesquisa.  

Enunciados diversos e contraditórios se relacionam numa mesma formação discursiva 

como estratégia para reforçar os argumentos. Vários discursos compõem o contexto de 

produção conferindo heterogeneidade à cena discursiva, em decorrência do lugar no qual se 

enuncia. 

 Um dos enunciados incluídos na formação discursiva sobre o desejo feminino é a 

questão dos hormônios. Em determinados momentos, as alterações hormonais são utilizadas 

pelos especialistas para falar da perda da libido, como no trecho abaixo, retirado da 

reportagem O clima pode esquentar, de 2007: 

 

 

De fato, a revolução hormonal que ocorre no primeiro trimestre de gestação 

abala o desejo sexual da mulher. "Aumentam os níveis de progesterona, 

hormônio de efeito letárgico. Por isso, a gestante se sente cansada. Além 
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disso, há o beta HCG (gonadotrofina coriônica), que causa indisposição e 

mal-estar. Já a prolactina, substância que prepara o organismo para a 

amamentação, diminui a libido", diz a obstetra Ana Paula Junqueira 

Santiago, do Hospital e Maternidade São Camilo, de São Paulo. (CRUZ & 

ECHEVERRIA, 2007. p. 37) 

  

  

Mais adiante, a fala de uma mãe é trazida para reforçar a questão da inibição do desejo 

em virtude das questões hormonais: 

 

 

"Para mim, a fase mais crítica é o primeiro mês", diz a enfermeira Edilene 

Verçosa Shinzato, mãe de dois filhos. "Na primeira gravidez era o sono que 

atrapalhava. Na outra, o enjôo. Não tinha cabeça para pensar nisso", conta. 

(op.cit, p. 34) 

 

 

No entanto, na mesma reportagem, a discussão sobre os hormônios é trazida por um 

obstetra para apontar mudanças corporais que aumentam o prazer, como no trecho abaixo: 

 

 
Muitas gestantes têm o desejo intensificado. "O aumento da irrigação 

sanguínea por conta da gravidez atinge a reação pélvica, tornando-a mais 

sensível. O mesmo ocorre com os mamilos, embora fiquem um tanto 

doloridos no início. Isso contribui para que a relação seja mais gostosa", diz 

o obstetra Renato Kalil, do Hospital e Maternidade São Luiz, de São Paulo. 

(op. cit, p. 37) 

 

  

Conforme dito no tópico anterior, os novos enunciados sobre o sexo na gravidez 

buscam produzir a ideia de que o sexo pode ficar ainda mais interessante nesse período. Para 

isso, argumentos sobre as alterações físicas em prol de um aumento do desejo, são trazidos 

pelos especialistas. 

Além da questão hormonal, a questão cultural é trazida pela revista para falar do 

desejo feminino na gravidez. Conforme exemplo abaixo, retirado da matéria Loucos por 

Grávidas, publicada em janeiro de 1995: 

 

 

Durante a gravidez, o funcionamento do organismo da mulher sofre uma 

série de modificações. Os enjôos, principalmente nos três primeiros meses, 

são uma reação do corpo ao embrião que está se desenvolvendo. Mas não faz 

sentido atribuir às náuseas uma possível perda do desejo sexual. Na opinião 
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da sexóloga Regina Mello, tudo não passa de uma questão cultural, baseada 

no conceito de pureza que se atribui à maternidade. (LOPES, 1995, p. 50) 

 

  

Apesar de reconhecer a influencia dos hormônios e a presença dos enjôos, a perda do 

desejo, na argumentação acima, se relaciona à concepção de pureza que está culturalmente 

associada à maternidade. Recorrendo aos enunciados tradicionais de maternidade, a sexóloga 

afirma que muitas mulheres perdem o desejo porque assumem o papel de ―mãe em tempo 

integral‖. 

 

"Julgando-se desconfortável com a barriga, reclamando de dores e enjôos, 

muitas se deixam influenciar pela crença e, com a chegada do filho, 

assumem o papel de mães em tempo integral", diz a sexóloga. "É comum, no 

entanto, ocorrer um aumento da libido, que permite ao casal viver uma fase 

de intensa sexualidade. (CALÓ, 1995, p. 50) 

 

 

 Em oposição à idéia de que a mulher perde o desejo com a maternidade, é construído o 

enunciado de ―aumento da libido na gravidez‖, que permite ao casal viver uma ―fase de 

intensa sexualidade‖. Para construir esse novo saber, a sexóloga se utiliza do seu lugar de 

poder e a partir do argumento cultural deslegitima a experiência corporal de muitas mulheres 

grávidas, com a seguinte frase: ―Julgando-se desconfortável com a barriga‖. 

 Os enunciados sobre o desejo feminino produzem uma necessidade de afastamento da 

figura da mãe, para que a libido se mantenha nesse período. Nesse sentido, a sexóloga 

adverte: ―com a chegada do filho, assumem o papel de mães em tempo integral‖. A 

recomendação de afastamento do papel de mãe reproduz novamente a polaridade, 

maternidade x sexualidade.  

Desta forma, percebe-se que os novos enunciados no contexto da sexualidade na gravidez não se 

propõem a ressignificar a maternidade, mas em recomendar um certo afastamento da 

maternidade para que a mulher apareça, utilizando antigas estratégias de dominação. 

 Para reforçar os argumentos do aumento da libido, a reportagem traz informações de 

uma pesquisa feita nos Estados Unidos, conforme trecho abaixo:  

 

 

A maioria das pesquisadas afirmou ter sentido um aumento do desejo sexual 

e uma maior facilidade em chegar ao orgasmo nos três primeiros meses de 

gestação. No segundo trimestre, a libido se manteve inalterada para 82% 

dessas mulheres. Somente nos três últimos meses elas sentiram diminuir sua 
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disposição para fazer amor, principalmente por causa do cansaço. (CALÓ, 

1995. p. 52) 

 

 

 Nas reportagens, Sexo na gravidez, de 2007 e O clima pode esquentar de 1995, a fala 

das mães acerca do aumento da libido se contrapõem aos enunciados tradicionais da perda do 

desejo, para reforçar produções discursivas diferentes sobre a gravidez.  

 

 

"Estava mais disposta e com vontade de transar, mas as coisas só voltaram 

ao normal depois do ultra-som do terceiro mês. No exame, pude comprovar 

que estava tudo bem com o bebê. Então, pensei: 'Agora sim, ninguém me 

segura". (CRUZ & ECHEVERRIA, 2007. p. 35) 

 

―Nos primeiros meses de gravidez senti enjôo, tontura, sono. Não tinha 

muita vontade de fazer sexo‖, conta Cíntia, 25 anos, mãe de Rafael, 3 meses. 

―Em compensação, depois do quarto ou quinto mês, meu desejo foi 

aumentando tanto que cheguei a me perguntar: será que sou 

normal?‖(CALÓ, 1995. p. 56) 

 

 

 A revista responde:  
 

 

Normalíssimo, garante a maioria dos especialistas. A questão hormonal é 

responsável, em parte, pelas alterações da libido, mas são fundamentalmente 

as condições emocionais da gestante e de seu parceiro que vão determinar 

como será vivida a sexualidade durante a gravidez. ―Muitas grávidas sentem-

se privilegiadas em relação à sua feminilidade‖, explica Carmita Helena 

Najjar Abdo, psicoterapeuta e professora da Faculdade de Medicina da USP. 

―A atenção que muitas recebem nesse período acaba por reforçar a auto-

estima. Neste caso, a mulher se libera muito mais para a vida sexual‖, revela. 
(CALÓ, 1995, p. 56) 

 

 

 Nessa reportagem, outros enunciados são trazidos para falar do desejo. A ênfase é 

colocada nas questões emocionais da mulher e do parceiro para falar da libido. A valorização 

social da maternidade é destacada como elemento que eleva a auto-estima e libera a mulher 

para a vida sexual. Essa estratégia discursiva inclui antigos conceitos sobre a maternidade 

através da associação entre sexo e reprodução. 

 Em outra reportagem publicada em 2006, a fala do sexólogo utiliza argumentos 

diferentes para reforçar o enunciado do aumento do prazer na gravidez.  

"Transar grávida pode ser uma grande aventura, principalmente quando há 
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diálogo para dissipar os medos", afirma o sexólogo Theo Lerner. Segundo 

ele, um terço das mulheres, quando engravida, relaxa e sente mais prazer 

com o sexo. Além disso, as novas curvas exigem posições diferentes que 

podem apimentar a relação e até resgatar a cumplicidade do casal, um ótimo 

afrodisíaco. (BRANDÃO & ROSSI, 2006, p. 20) 

 

 

 Segundo o especialista, as novas curvas do corpo feminino podem ser um 

―afrodisíaco‖ capaz de resgatar a cumplicidade do casal. Se, segundo a revista, apenas um 

terço das mulheres consegue ter mais prazer na gravidez e se a sexualidade é considerada uma 

forma de resgatar a cumplicidade do casal, parece que uma das estratégias discursivas 

consiste em convencer os outros dois terços das grávidas de que ―transar pode ser uma grande 

aventura‖.  

Embora a questão dos hormônios seja trazida nas reportagens para falar das variações 

do desejo feminino, são as questões emocionais que aparecem de forma privilegiada no 

discurso da revista. Enunciados produzidos em torno da variabilidade do desejo feminino e da 

ênfase nas questões emocionais são vistos em várias reportagens, como no trecho abaixo 

retirado da reportagem Emoções por segundo, de fevereiro de 2006: 

 

 

Algumas mulheres perdem a libido na gravidez. Outras têm mais vontade de 

fazer sexo. As alterações hormonais são grandes, mas o que conta é o estado 

emocional da grávida e de seu marido. (EMOÇÕES...,2006, p.18) 

 

 

 Outro enunciado incluído no discurso do desejo é o diálogo. Este se apresenta como 

estratégia para enfrentar a possível falta de libido das grávidas. Conforme ilustra o trecho 

abaixo, retirado da reportagem O clima pode esquentar:  

  

 

Para o empresário Hélio Carneiro Malta Júnior, o único jeito de afastar os 

"grilos" e más interpretações é conversando. "Se minha mulher não sente 

desejo, por exemplo, o parceiro não pode achar que é rejeição", diz o marido 

da gerente de vendas Maria Silvania da Silva, grávida do terceiro filho. No 

caso de Silvania, a diminuição da libido se devia a cautela. "Na minha 

primeira gestação, de gêmeos, tive descolamento de placenta. Não pude 

fazer nenhum esforço até o parto. Na atual, mesmo com o aval do médico, 

tinha receio de manter relações no início. Todas as tentativas foram tensas, 

então desistimos", conta. "Como é que eu iria me zangar? Afinal, era o meu 

filho que ela estava protegendo", conforma-se Hélio. (CRUZ & 

ECHEVERRIA, 2007, p. 34) 
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 A reportagem reitera a fala de Hélio e enuncia: 

 

 

Tudo pode acontecer na gravidez. Enquanto algumas mulheres perdem o 

desejo, outras vivenciarão o orgasmo pela primeira vez. Só uma coisa é 

certa: o sucesso da adaptação baseia-se no diálogo aberto e na compreensão 

de ambas as partes. (op. cit, p. 35) 

  

 

 As estratégias discursivas para falar do desejo feminino mesclam argumentos diversos. 

Questões físicas, emocionais e culturais dialogam para falar tanto do aumento quanto da perda 

da libido. Especialistas da área médica são trazidos para a cena discursiva para legitimar as 

questões fisiológicas, enquanto que psicoterepeutas e sexólogos reforçam o peso dos fatores 

psicológicos e culturais. 

 A partir da análise sobre o desejo sexual feminino, o que se percebe é que a perda do 

desejo na gravidez é vista como problemática. Nesse sentido, a produção discursiva tenta 

inserir o enunciado do aumento da libido, se contrapondo a ideia da falta de desejo na 

gravidez, por meio da antiga relação que liga sexo e reprodução. As estratégias discursivas da 

revista estão a serviço da manutenção da união do casal, tendo em vista possíveis 

desencontros sexuais e afetivos durante a gravidez. Nesse sentido, embora inclua novos 

enunciados sobre prazer e desejo feminino, a sexualidade feminina continua a serviço da 

manutenção da família, através da sexualização da mulher grávida. 

 

 

4.2.2 Desejo masculino: produzindo enunciados a partir do corpo feminino. 

 

A questão do desejo masculino é menos abordada na revista Crescer, do que o desejo 

feminino. Enquanto os enunciados sobre o desejo da mulher aparecem em praticamente todas 

as matérias, os desejos masculinos são problematizados em apenas quatro reportagens. Essas 

observações reafirmam a revisão da literatura realizada no capítulo anterior, uma vez que, ao 

longo do tempo, a sexualidade feminina foi muito mais nomeada, significada, controlada e 

problematizada do que a masculina, em virtude de uma relação histórica de dominação dos 

homens sobre as mulheres.  

 Diferentemente da abordagem discursiva acerca do desejo feminino, não são 

apresentadas nas matérias pesquisas sobre o desejo masculino durante a gravidez. Nesse 

sentido, a revista reflete um silêncio deixado pelas pesquisas sobre o tema, nas quais o desejo 
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da mulher é mais enfocado do que o do homem. Relembrando as ideias Foucault (2003), uma 

das estratégias de controle do dispositivo da sexualidade é o falar exaustivamente sobre. 

Nesse sentido, numa sociedade onde o masculino é a norma, o feminino é mais 

problematizado e controlado para manter a dominação. Mantendo-se o silencio sobre o desejo 

masculino, não se evidencia as contradições e os desvios com relação ao padrão sexual 

estabelecido, de que o homem é o ser desejante e a mulher o ser desejado.  

Sobre essa questão, pude perceber que os enunciados sobre o corpo feminino são 

frequentemente utilizados, nas reportagens, para falar do desejo masculino. Conforme ilustra 

o trecho da reportagem Loucos por grávidas, de 1995: 

 

 

Muitos homens, porém, admitem que sentiram um desejo especial por suas 

esposas enquanto elas estavam grávidas. "Parecia que eu tinha me casado 

com uma nova mulher", conta o dentista Carlos Lima. Como tantos outros 

maridos, ele não consegue explicar o motivo dessa atração. "talvez a 

sensação do proibido", arrisca Lima, "mas comecei a achá-la ainda mais 

sedutora e fiquei mais apaixonado." O funcionário público César Gouveia, 

por sua vez, diz que nunca imaginou que uma mulher grávida fosse tão 

sensual.  E lembra o quanto foram excitantes os tempos antes do nascimento 

de seus dois filhos. "Sinto saudades", confessa. (LOPES, 1995,p. 50-52) 

 

 

Ao falar do aumento do desejo masculino, as produções discursivas relacionam 

antigos enunciados acerca da sexualidade feminina, como a sedução e a sensualidade, 

enunciadas como uma forma de despertar o desejo masculino. No contexto da gravidez, no 

entanto, a sensualidade adquire conotação de novidade e surpresa, quando atribuída ao corpo 

grávido, como revela o seguinte trecho da reportagem: ―O funcionário público César Gouveia, 

por sua vez, diz que nunca imaginou que uma mulher grávida fosse tão sensual.‖ (LOPES, 

1995, p. 50)  

Desta forma, podemos observar que para produzir estranheza, o enunciado da 

sensualidade dialoga com os enunciados de pureza associados à maternidade, que produzem 

um corpo grávido desprovido de sensualidade. Essa seria uma justificativa para uma possível 

diminuição do desejo masculino, segundo a revista: "Socialmente, a maternidade, quase um 

sinônimo de pureza, é dissociada do ato sexual. O conceito faz com que muitos homens 

percam o desejo pela esposa grávida", diz o terapeuta sexual Théo Lerner (CRUZ & 

ECHEVERRIA, 2007, p. 34-38) 

Para se contrapor à normativa discursiva de um corpo feminino que, durante a 
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gravidez, não é capaz de despertar o desejo masculino, outros elementos e contextos são 

trazidos para reforçar os novos enunciados acerca do desejo masculino. Conforme o texto da 

reportagem Sexo na gravidez, de 1995: 

 

 

Eles se conheceram numa festa, quando Vera estava em seu sétimo mês de 

gestação. Ela era solteira e ele, casado. Foi paixão à primeira vista, o que se 

há de fazer. Pascoal desfez seu casamento e não pensou duas vezes antes de 

morar com Vera e assumir seu bebê, que hoje está com 8 anos. ―Adorei 

aquela barrigona‖, conta sem reservas. ―Senti um misto de ternura e desejo. 

Não pude resistir‖, confessa. Até pouco antes do parto, os dois viveram, sem 

medos ou culpa, toda a sua paixão, inclusive a sexual (CALÓ, 1995. p. 55). 

 

 

 Segundo a revista, a atração de Pascoal pela barriga de Vera foi tão avassaladora que 

ele desfez seu casamento para ficar com ela, tamanha força do poder de sedução do corpo 

grávido. Importante salientar que esses são os únicos dados sobre a história de Vera e Pascoal, 

trazidos pela revista. Assim, percebe-se que a história é fragmentada para adquirir sentidos 

específicos, na produção de novos saberes; a partir da seleção do que é importante ser dito em 

determinados contextos. 

 Para produzir novos enunciados sobre desejo masculino, a reportagem, Loucos por 

Grávidas, traz a seguinte frase em destaque: ―Se você pensa que agora está menos atraente, 

errou. Muitos homens são completamente malucos por uma barriguinha.‖ (LOPES, 1995, 

p.50) 

 Tendo em vista que a revista é dirigida ao público feminino, podemos deduzir que o 

discurso visa atingir as mulheres. Nesse contexto, o desejo masculino é trazido à arena 

discursiva para produzir, nas mulheres, novos conceitos sobre seu corpo durante a gravidez. 

Dessa forma, a ideia de sensualidade e sedução atribuída ao corpo grávido está pautada em 

enunciados já conhecidos de um corpo feminino, que é significado pela capacidade de 

despertar o desejo masculino. 

 Outra forma de discutir o desejo dos homens, construída pela revista é através do que 

ela denomina de ―tabu masculino‖. Sobre isso a revista enuncia o seguinte: ―Mesmo quando 

elas estão com a sexualidade à flor da pele, difícil é derrubar um tabu masculino: o medo de 

machucar o bebê durante a penetração‖(CRUZ & ECHEVERRIA, 2007. p. 34). 

 Nessa passagem, a revista evidencia possíveis desencontros do desejo sexual de 

homens e mulheres, a partir do medo de machucar o bebê, conforme trecho da reportagem 
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Sexo na gravidez de 1995: 

 

 

―Enquanto a barriga não aparecia, tudo bem. Mas a partir do sexto mês, 

comecei a me preocupar. Tinha medo de machucar o bebê e a voracidade de 

minha parceira até me assustava‖, conta. Guilherme acredita que isso 

aconteceu por absoluta ignorância. ―Tinha dúvidas se o bebê estava bem 

protegido‖, confessa.(CALÓ, 1995. p. 55) 

 

 

Na construção acima, à medida que o homem tem seu comportamento sexual abalado 

pela gravidez, a sexualidade feminina é descrita como ―voraz‖ e ―assustadora‖. Aqui não são 

postos em relação enunciados de pureza sobre a maternidade, mas sim a ideia de uma 

sexualidade perigosa, atribuída historicamente ao feminino.  

Interessante notar que não aparece nas reportagens a fala dos homens sobre a 

diminuição do próprio desejo, reforçando antigas relações de poder, nas quais a normatização 

da sexualidade se dá pelo controle do desejo feminino. Por outro lado, as mudanças no 

comportamento sexual masculinos são associadas ao medo de machucar o bebê. Conforme 

trecho abaixo: 

 

O estudante de administração Wagner Dias do Nascimento Júnior levou suas 

dúvidas para o consultório. "Mesmo depois que o médico me explicou que 

não precisava temer, continuei um pouco preocupado. Acho que é normal", 

diz o marido da decoradora Carolina Scipião, grávida do primeiro filho. 

Wagner e Carolina estão se adaptando, sem perder a esportiva, a essas e 

outras "normalidades" do sexo na gravidez. (CRUZ & ECHEVERRIA, 

2007, p.34) 

 

 

Ainda com relação ao desejo masculino, a reportagem Amor a três, assim, enuncia: 

 

 

O homem também vive uma gangorra de sensações. Espectador privilegiado 

das mudanças físicas da futura mãe, ele ora precisa convier com o 

desinteresse - e com o sono descomunal - da parceira, justamente naquele 

momento em que tudo que mais queria era transar, ora estranha o próprio 

esfriamento sexual diante daquele barrigão que vai tomando o espaço dele na 

cama. (ECHEVERRIA, ? ,p.44) 

 

 

 Na seqüência enunciativa, o corpo feminino é significado como ―o barrigão‖ que vai 
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tomando o espaço do homem na cama e produzindo o esfriamento sexual masculino. Nesse 

sentido, percebe-se que a revista opera com antigos enunciados polarizados de pai-homem, 

mãe-mulher, para produzir uma discursividade sobre o desejo na gravidez. Da mesma forma 

que ao falar de desejo feminino a revista produz um afastamento da mãe, ao falar do desejo 

masculino se produz um afastamento do pai, reproduzindo a dicotomia prazer-reprodução. 

No trecho acima, o esfriamento masculino adquire sentido de estranheza a partir do 

diálogo com conceitos tradicionais, que enunciam a prontidão do homem para o sexo. A 

revista não problematiza esse enunciado, mas utiliza-o para explicar a perda do desejo, 

naturalizando-o.  

 

 

4.3 Sexo na gravidez: da contra-indicação à recomendação 

 

 A maior parte das análises expostas até aqui, mostra que o discurso da Crescer é 

construído entrelaçando enunciados diversos para produzir a idéia de que o sexo pode ficar 

ainda melhor na gravidez. No entanto, os argumentos partem da compreensão de que durante 

a gravidez a freqüência das relações sexuais diminui drasticamente. Essa informação 

corresponde aos discursos produzidos por grande parte das pesquisas realizadas na área 

médica e sexológica, conforme apontado na revisão da literatura sobre o tema. 

 Pesquisa realizada pela médica Maria Cristina Lazar (2005), verificou que a partir do 

segundo trimestre de gestação ocorre decréscimo linear de 25% na freqüência de todas as 

práticas sexuais, a cada trimestre; se acentuando nos últimos três meses da gravidez. Com 

relação à freqüência de orgasmo, a autora conclui que ocorre acentuada queda durante a 

gestação. 

O argumento da diminuição da freqüência sexual pode ser visto no trecho abaixo, 

retirado da reportagem, Loucos por grávidas de 1995: 

 

 

Em doze anos de trabalho, a ginecologista Tânia Costa Nicolau constatou 

que a frequência sexual dos casais diminui drasticamente nos primeiros três 

meses da gravidez. Tabus, medos, crenças religiosas e até restrições 

arbitrárias dos médicos acabam sufocando o desejo. "Além de não causar 

nenhum prejuízo ao bebê, o ato sexual é muito importante nessa fase da vida 

a dois, porque estimula o afeto e estreita ainda mais a relação", afirma 

Tânia.(LOPES, 1995, p. 50) 
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 Na seqüência enunciativa, fatores como tabus, medos, crenças religiosas e restrições 

médicas sufocam o desejo. Contrapondo-se a esses argumentos, que foram muito utilizados 

nos séculos XIX e XX, para construir a imagem da mãe higiênica, são produzidos novos 

enunciados sobre o sexo na gravidez. Assim, de contra-indicado ele passa a ser recomendado: 

―é muito importante nessa fase da vida a dois, porque estimula o afeto e estreita ainda mais a 

relação‖ (op. cit, 50). 

 A recomendação da atividade sexual na gestação tem como pano de fundo a 

compreensão da gravidez como um período complicado para o casal, conforme as análises 

realizadas a seguir. 

 

 

4.3.1 O sexo como forma de estabilizar os conflitos da gravidez 

 

 Partindo da idéia de que a gravidez é um período complicado, ao logo das reportagens, 

vários enunciados, incluindo os de especialistas, são trazidos para justificar que o sexo na 

gravidez pode ficar ainda melhor e ser a chave para um bom entendimento entre o casal.  

 

O ato sexual não prejudica nem a mãe nem o bebê", diz a sexóloga Regina 

Mello. E como outros médicos e psicólogos, ela acredita que a gravidez pode 

ser a chave de um bom e duradouro entrosamento sexual do casal.(LOPES, 

1995, p. 52).  

 

 

 Na reportagem Sexo na gravidez, também de 1995, os mesmos enunciados são 

reforçados através da frase que aparece em destaque, logo abaixo do título: ―São nove meses 

complicados. Porém, com mais informação e segurança, vocês fazem desse período o tempo 

ideal para amar. O bebê agradece.‖ (CALÓ, 1995, p. 55). Percebe-se que associado ao 

argumento de que a sexualidade tende a ser problemática na gravidez, existe o enunciado de 

que a própria gravidez é um período de transformações, conforme trecho abaixo: 

 

 

A gravidez é, de fato, um período singular. Novos códigos estão sendo 

estabelecidos nessa fase, repleta de transformações físicas e emocionais. As 

interrogações são muitas, porém cultive, desde já, uma certeza: sexo não faz 

mal. Nem a você, nem ao seu parceiro e muito menos ao bebê. Cada casal 

deve encontrar sua maneira de vivê-lo com prazer e sem culpas. (CALÓ, 

1995, p. 55). 
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 Em outra reportagem de 2007, Gravidez. Saúde de A a Z, o argumento da gravidez 

como período de dificuldades, que interfere na sexualidade do casal, também pode ser visto. 

 

 

De casal, vocês passam a futuros pais e ainda enfrentam mudanças 

hormonais, ganho de peso e uma barriga mais que presente.Tudo pode 

contribuir para esfriar sua vida sexual. Mas não desanime.Primeiro, porque o 

filho é um sonho compartilhado, cria ou resgata a cumplicidade de vocês. O 

apoio do seu companheiro nesse momento é fundamental para dar segurança 

ao relacionamento. Segundo, porque suas novas curvas exigirão criatividade 

para novas posições, que podem apimentar a relação. E terceiro, porque o 

aumento da irrigação sanguínea na região pélvica torna-a mais sensível. 
(LAZERRI, 2007, p. 30) 

 

 

 No trecho acima, a produção discursiva articula enunciados desfavoráveis e favoráveis 

sobre a gravidez para falar da sexualidade nesse período. A discursividade produzida sobre 

sexo na gravidez pode ser resumida da seguinte forma: ―apesar de inúmeros fatores contra, 

existem muitos motivos para não desanimar.‖ Interessante notar que os mesmos argumentos 

que são significados como fatores que dificultam a relação a dois, como a chegada de um 

filho, e as novas curvas da mulher, na seqüência discursiva, adquirem uma positividade 

produzindo novos enunciados sobre a relação sexual.  

 Quanto ao referente ―problema‖, outro aspecto pode ser considerado sobre as práticas 

discursivas da revista Crescer. O enunciado que traz a ideia de problema se articula ao 

enunciado da necessidade de investimento na vida sexual nessa fase, para manter o casal 

unido. Desta forma, ao mesmo tempo em que, segundo o discurso da revista, a gravidez abala 

a vida sexual, é pela via da sexualidade que se estabiliza a crise desse período.  

 Procurando estimular a vida sexual na gravidez e considerando as possíveis 

dificuldades dessa fase, a revista produz enunciados que ampliam o conceito de sexo. No 

trecho abaixo, outras práticas sexuais, além da penetração, são incluídas no enunciado como 

estratégia para vivenciar a sexualidade na gravidez.  

  

O sexo pode se tornar desconfortável com o crescimento da barriga. Se o 

casal ficar apreensivo em relação à penetração, vale buscar outras formas de 

sentir prazer. Os especialistas lembram que o sexo não se restringe à 

penetração. Inclui toque, beijo, masturbação. Se não dá para transar, tudo 

bem. O importante é manter o erotismo aceso, dizem. Por causa da barriga, 

talvez você e seu parceiro tenham de experimentar posições diferentes. 

Apesar de para algumas mulheres ser mais confortável deitar-se de lado, não 

existe maneira ideal de transar durante a gravidez. E vale ressaltar: o que é 

"normal" ou não varia para cada casal. (CRUZ & ECHEVERRIA, p. 34) 
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No texto acima, o que importa ―é manter o erotismo acesso‖, independente das 

práticas sexuais. Não são incluídos enunciados sobre a abstinência sexual, caso seja da 

vontade dos parceiros. Desta forma, ao construir novos enunciados em torno do sexo na 

gravidez, se fixa outra polaridade. Do ―sexo reprodução‖, institui-se a normativa do ―sexo 

prazer‖, que no caso da revista articula-se ao sexo como condição de bem-estar, descrito a 

seguir. 

   

 

4.3.2 Sexo na gravidez como condição de bem-estar 

 

No processo de análise, percebi que boa parte dos enunciados da revista Crescer 

recomenda o sexo na gravidez, partindo do referencial de que o sexo é condição de bem-estar. 

Esses argumentos fazem parte de um saber maior que define a sexualidade como indicador de 

qualidade de vida. Esse saber se iniciou no século XIX com a medicalização da família, 

através do biopoder e ganhou legitimidade no século XX, por meio do conceito de saúde 

sexual definido pela Organização Mundial de Saúde. 

Segundo a revista, é preciso que o casal se informe e tire suas dúvidas sobre a 

sexualidade na gravidez, para que possa vivenciar com prazer e bem-estar esta fase da vida a 

dois. Assim, a revista adquire um tom informativo e traz dúvidas de leitoras, que são 

respondidas pelos especialistas.  

Na reportagem Deu positivo? de Maio/2006, várias dúvidas sobre a gravidez são 

expostas em perguntas curtas e respondidas pela revista também de forma curta. Uma dessas 

dúvidas é sobre a sexualidade. A leitora pergunta: ―continuo a transar?‖ e a revista responde: 

 

 

Sim, desde que não ocorram problemas como dores ou sangramentos. Para 

algumas grávidas, o sexo fica até mais divertido. O aumento do fluxo 

sanguíneo que ocorre na gestação deixa a mulher mais lubrificada e 

relaxada. Isso somado à cumplicidade de fazer parte de um projeto tão 

bacana com o companheiro, é animador. A performance pode complicar 

depois do oitavo mês por causa do tamanho da barriga e da frequência de 

idas ao banheiro. Sejam criativos.(BRANDÃO & FERNANDES, 2006, p. 

29) 

 

  

Quais as condições enunciativas desse ―sim‖ categórico? Uma vez que a reportagem 

não traz o contexto, mas apenas a dúvida, não se sabe por que a leitora faz a pergunta. Numa 
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leitura apressada, podemos concluir que ela sente desejo, mas tem dúvidas quanto ao ato 

sexual. Aliás, esse é o argumento da revista. Mas isso não pode ser afirmado, tendo em vista 

que a sexualidade feminina, durante muito tempo, foi normatizada em prol da sexualidade 

masculina, da reprodução e dos cuidados com a espécie. 

 Desta forma, volto ao categórico ―sim‖ para perguntar de quem ele está a serviço? 

 Da medicina? 

 

Estudo coordenado por Tan Peng Chiong, especialista em ginecologia e 

obstetrícia da Universidade da Malásia, observou 200 grávidas casadas e 

revelou que as que mantêm relações sexuais dão à luz com mais facilidade. 

O corpo colabora, mas não depende só dele, não é? (LAZERRI, 2007, p. 30). 

 

 

Do bebê?  

 

Há quem diga que o bebê também pode sentir o orgasmo materno. "Ao 

atingir o clímax, o organismo libera na corrente sanguínea a endorfina, 

substância que gera sensação de bem-estar. É evidente que, embora ele não 

diferencie um organismo de, por exemplo, um banho relaxante da mãe, o 

bebê poderá se sentir bem", diz o obstetra Bento de Souza.(CRUZ & 

ECHEVERRIA, 2007, p. 34) 

 

 

 Do relacionamento? 
 

 

Mas, se um dos dois não tiver vontade, é preciso considerar que talvez o 

outro tenha. Ainda que tenham virado pais, acima de tudo vocês são um 

casal. "Com ou sem desejo, é fundamental preservar o relacionamento a 

dois. E não podemos esquecer que sexo é um indicador de qualidade de 

vida", resume o sexólogo Moacir Costa. (ECHEVERRIA, ?, p.44) 

 

 

 As reflexões que faço nesta pesquisa não têm a intenção de questionar se as mulheres 

têm ou não desejo, se o sexo é mais ou menos prazeroso na gravidez ou se as questões 

fisiológicas e emocionais interferem na vivência da sexualidade na gravidez. O que procuro 

problematizar é se os discursos da Crescer, a partir do argumento da sexualidade como tabu, 

reproduzem antigas relações de dominação em torno da sexualidade feminina, travestidos de 

liberação. 

 As respostas prontas da revista à pergunta da leitora, dão a impressã o de 

que os desejos e as necessidades da mulher são os que menos importam na 
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gravidez. Sem contextualizar a pergunta, o discurso da revista recomenda o sexo 

na gravidez desde que não haja complicações físicas para tal . Procurando animar a 

leitora para o sexo, a revista utiliza argumentos diversos, baseados na questão do 

bem-estar: ―o sexo pode ficar mais divertido‖, ―o parto pode ser mais fácil‖, ―o 

bebê vai se sentir bem‖ e ―a relação vai ser mantida‖. Assim, percebe-se que o 

argumento do bem-estar é utilizado para atender a diferentes necessidades, mas 

não priorizam a mulher. 

  Concluindo esse capítulo, podemos observar que as condições históricas 

das últimas décadas do século XX, possibilitaram a emergência de novos 

enunciados sobre sexualidade na gravidez. A barriga, antes escondida, se torna 

visível, assim como a discussão sobre o tema. De contra -indicado, o sexo na 

gravidez passa a ser recomendado pelos especialistas, em favor do bem -estar 

familiar. 

A presença dos especialistas em saúde é fundamental na  produção 

discursiva da revista. Quase todos os enunciados estão associados à fala de um 

profissional de saúde. Ginecologistas, obstetras, psicólogos e sexólogos, são 

chamados para conferir legitimidade aos saberes produzidos pela revista. Desta 

forma, é possível perceber que as estratégias de poder e saber permeiam o 

discurso da revista Crescer, configurando o que Foucault chamou de biopoder, que 

possui na sexualidade a dimensão privilegiada para articular a normatização 

individual e coletiva. 

A erotização da gravidez pertence a uma nova tecnologia de poder, que a 

partir do saber, entrelaça formações discursivas e enunciados diversos. Pautada na 

responsabilidade individual, evoca o cuidado com o corpo como prerrogativa de 

uma vida saudável, num contexto discursivo no qual o acesso à informação é 

fundamental, conforme observou Fernanda Bruno (2006).  

A partir da formação discursiva da sexualidade como indicador de 

qualidade de vida e determinante de bem-estar, os discursos se articulam na 

construção do sentido da gravidez como o tempo ideal para amar. Articulada ao 

discurso do bem-estar, a falta de desejo feminino é vista como problemática para 

a relação conjugal. Nesse sentido, enunciados acerca do cuidado com o corpo 

feminino são produzidos como prerrogativas  para a manutenção da vivência 

sexual na gravidez. Nesse contexto, antigos enunciados sobre a sensualidade e 

sedução são utilizados para conferir ao corpo feminino a tarefa de despertar o 
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desejo masculino.  

Quanto aos enunciados sobre a maternidade, ao mesmo tempo em que a 

mulher deve se afastar da imagem de mãe, para sexualizar a gravidez, os conceitos 

tradicionais de maternidade são convocados para administrar os possíveis 

desencontros sexuais e manter a família unida.  
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Considerações finais 

 

 

 Para finalizar este trabalho, retomo às inquietações iniciais que me levaram a 

questionar o fenômeno da sexualidade na gravidez. Da exibição revolucionária de Leila Diniz 

à barriga sensual de Christina Aguilera, muitos discursos foram gestados. 

 Ao contrário das gerações passadas, as mulheres nas últimas décadas do século XX, 

vêm, progressivamente, podendo desfrutar de sua sexualidade com mais prazer e liberdade. 

No entanto, como nos alertou Foucault, o poder se exerce mais eficazmente nos contextos de 

liberdade. 

 Tomando como referência as advertências de Foucault, me propus a questionar o que 

adquire caráter de inquestionabilidade. Dito de outra maneira, se na trajetória histórica das 

mulheres, elas foram tão tolhidas em sua sexualidade, principalmente por meio dos 

dispositivos da maternidade, como questionar os discursos em prol da sexualidade na 

gravidez? Não seriam eles libertários? Foi exatamente essa última pergunta que detonou todo 

o processo de construção desse trabalho, que agora necessita de um fechamento, mas não de 

um fim. 

 Ao analisar os discursos da revista Crescer sobre a sexualidade na gravidez, procurei 

investigar, em que medida eles rompiam com os antigos padrões normativos em torno da 

sexualidade feminina; quais as tensões e contradições entre maternidade e sexualidade e de 

que forma os discursos sobre o tema posicionam homens e mulheres. Nesse sentido, esta 

pesquisa, desdobrada na análise aqui empreendida, procurou responder a essas questões, 

tomando por base os três elementos discursivos que foram desenvolvidos no capítulo anterior: 
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corpo grávido, maternidade e sexo na gravidez. 

 Conforme discutido por Laqueur (2001), no capítulo 2, a partir do século XVIII, o 

corpo foi tomado como referência para naturalizar as normativas sociais, a partir do sexo. 

Assim, os corpos das mulheres foram enunciados e produzidos pelos saberes científicos que 

(re)produziram a subordinação feminina. Na análise da revista Crescer, percebi que o corpo 

novamente é a grande referência para a produção de normatividades. 

 No que se refere ao corpo grávido, novos enunciados, relacionando sensualidade e 

beleza, foram produzidos, se contrapondo a antigos discursos de que a gravidez deixa a 

mulher desinteressante e pouco atraente sexualmente. No entanto, percebe-se que a produção 

de ―novos‖ discursos sobre o corpo mobiliza enunciados relacionados  a um padrão de beleza 

não-grávido. Assim, segundo o discurso da revista, a beleza e a sensualidade na gravidez 

precisam ser garantidas por meio de cuidados especiais que mantenham a boa forma e a 

estética do corpo nesse período.  

 Desse modo, esses novos sentidos evocam antigos enunciados sobre sexualidade 

feminina que, articulados ao discurso por uma espécie de nova ordem, encampam o ideal de 

que o corpo grávido precisa se manter bonito e sedutor. Nessa construção discursiva, o corpo 

válido sexualmente é o corpo capaz de seduzir. Para seduzir, não se pode usar o corpo que se 

tem. É preciso modelá-lo através de cuidados para torná-lo atraente, por um padrão de beleza 

não-grávido. 

 Nesse sentido, é destinada à mulher a tarefa de tornar-se sexualmente interessante, 

para manter sua vida sexual e sua auto-estima, uma vez que nas construções discursivas o 

bem-estar emocional passa necessariamente pela associação entre beleza e sexualidade.  

Assim, percebi que os efeitos produzidos pelos discursos visam a construir uma 

percepção positiva do corpo grávido, partindo de sua negação. Pois tomam como referência a 

beleza e a capacidade sedutora das mulheres não grávidas.  

Os enunciados sobre o corpo grávido se relacionam com as observações levantadas 

acerca da maternidade. Os discursos da/na revista tentam transpor a antiga concepção de que 

os papéis de mãe e mulher são incompatíveis no que se refere à vivência da sexualidade. No 

entanto, para produzir novos enunciados sobre a sexualidade na gravidez o discurso da 

Crescer reedita a polaridade mãe-mulher. Segundo a revista, para que a grávida mantenha sua 

vida sexual, é preciso deixar que a mulher sensual apareça, para isso ela não deve parecer 

―mãezona demais‖. 

Tanto as questões referentes ao corpo, levantadas anteriormente, quanto as relativas à 

maternidade, parecem estar relacionadas com as reconfigurações discursivas das últimas 
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décadas, segundo o ―paradigma alternativo‖ de maternidade definido por Almeida (1987), no 

capítulo 2. De acordo com a autora, as mães contemporâneas buscam redefinir-se  opondo-se 

a figura tradicional de mãe. 

No entanto, ao tentar minimizar as distâncias entre a mulher grávida e a não-grávida, 

repete-se a fragmentação, pois não se busca ressignificar a maternidade a partir de sua 

afirmação. Ademais, as tensões entre a maternidade e a gravidez se acentuam uma vez que o 

papel da mãe na contemporaneidade ainda é socialmente muito valorizado. Desta forma, o 

discurso que recomenda o afastamento da mãe, para que a sexualidade da mulher apareça, se 

constitui como uma normativa paradoxal, repleta de contradições. 

Para tentar superar o discurso de que maternidade e sexualidade não andam juntas, os  

enunciados buscam construir a ideia de que a mulher grávida sente desejo sexual. A estratégia 

discursiva recorre a argumentos diversos, como hormonais, físicos e emocionais, indicando 

um aumento da libido na gravidez. No entanto, os mesmos argumentos são utilizados para 

falar de uma possível perda de desejo, se contrapondo ao enunciado que buscam reificar. 

Desta forma, percebe-se que os discursos ―disputam‖ entre si para produzir efeitos de 

verdade. 

A análise aponta que a perda da libido na gravidez é vista como problemática no 

discurso da revista, tendo em vista possíveis desencontros sexuais e afetivos entre o casal 

durante essa fase. Assim, embora a revista produza novos enunciados sobre prazer e desejo 

feminino, a sexualidade da mulher continua a ser normatizada a serviço da família.  

Outra estratégia para sexualizar a gravidez é falar do desejo masculino. Na análise, 

percebi que o discurso da revista traz o corpo feminino, para falar do desejo masculino, 

buscando produzir enunciados de que os homens sentem-se atraídos sexualmente por suas 

companheiras grávidas. Na construção enunciativa o discurso posiciona o homem como o ser 

desejante e a mulher como o ser desejado, reforçando antigas relações de poder. 

Nesse sentido, a revista posiciona a mulher como responsável pelo desejo sexual 

masculino, na medida em ela não pode descuidar da relação, de si e do marido, para dedicar-

se integralmente ao filho. Nesta ótica, os enunciados da revista se relacionam com a ética 

individualista-igualitária discutida por Salém (1989), que definem os referenciais para os 

relacionamentos contemporâneos, nos quais o vínculo conjugal não pode ser enfraquecido por 

outros papéis familiares. Essa lógica reforça a fragmentação maternidade-sexualidade num 

contexto no qual a mulher ainda é a principal responsável pelo cuidado com os filhos. 

Os enunciados sobre o sexo na gravidez englobam todos os outros enunciados 

descritos acima. A maior parte dos enunciados produzidos pela revista em torno do assunto 
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são desenvolvidos a partir da ideia de que a gravidez pode comprometer a vida sexual do 

casal e ameaçar a relação conjugal. Desta forma, os especialistas aparecem na cena discursiva 

para produzir enunciados de que o sexo durante a gravidez faz bem para o casal, para o bebê, 

para a mãe e para a relação. Ou seja, busca-se associar vida sexual na gravidez à noção de 

bem-estar pessoal e felicidade conjugal, enunciando o sexo como forma de estabilizar os 

conflitos na gravidez. 

Para manter uma vida sexual ativa e ―feliz‖ na gravidez, todas as estratégias são 

válidas segundo os discursos produzidos pela revista. No entanto, percebe-se que mais uma 

vez os discursos posicionam as mulheres como sujeitos responsáveis para a manutenção da 

vida sexual e da relação.  

É possível reconhecer, ainda, nos enunciados da revista Crescer, reedições dos 

discursos sexológicos, principalmente as ideias de Máster & Jonhson sobre sexualidade e 

manutenção da conjugalidade. A importância da sexualidade para a manutenção do casal 

também foi apontada por Bozon (2003), como um dos traços da conjugalidade 

contemporânea, pautados numa ética libertária e igualitária.  

Nos discursos da Crescer é recorrente a fala de diversos especialistas da área de saúde 

como médicos, psicólogos e terapeutas sexuais. A participação dos especialistas na construção 

discursiva da revista se traduz como uma nova versão do biopoder, definido por Foucault 

através do universo midiático. Se a sexualidade, para Foucault (2002), pode ser manipulada 

como estratégia de governamentalidade da população por se encontrar na encruzilhada entre o 

coletivo e o individual, a mídia constitui um espaço importante do exercício do biopoder.  

Pelo exposto nessa pesquisa, parece que a sexualidade na gravidez vem ―cruzando a 

linha vermelha‖ que legitima as práticas sexuais, na medida em que a relação antagônica entre 

maternidade e sexualidade vem sendo ressignificada. Nesse sentido, novas práticas, desejos e 

comportamentos vão se tornando possíveis às mulheres grávidas. 

No entanto, como nada escapa às relações de poder, os novos discursos reeditam as 

normas. Assim, ao mesmo tempo em que sexualidade na gravidez vai passando para o lado 

dos comportamentos permitidos, ele é normatizado em outras bases. Os conselhos, dicas e 

orientações construídas pelo discurso da revista nem sempre serão válidos para as mulheres 

nos seus diversos contextos de vida.  O discurso da revista possui um caráter impositivo, que 

busca produzir efeitos de verdade, respaldando-se na ética-estética das liberdades individuais, 

que conduzem à contemporaneidade, tendo como pano de fundo a junção do biopoder com a 

mídia. 
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O prazer que antes era proibido, agora passa a ser obrigação. A mulher grávida com 

direito ao gozo é a que mantém um relacionamento heterossexual com o pai do seu filho.  A 

sexualidade das mães solteiras e lésbicas continua do outro lado da linha. O prazer permitido 

à mulher na gravidez necessita de um corpo que nega a mãe. A mulher continua sendo 

responsável por despertar o desejo masculino e manter a relação. 

A pesquisa realizada representa apenas um recorte discursivo possível de um 

fenômeno construído coletivamente por diversos saberes e poderes. Ao produzir este trabalho, 

me apropriei de minha posição enquanto pesquisadora, a partir das escolhas teóricas que fiz 

sem, no entanto, negar os lugares sociais que ocupo enquanto mulher e mãe. Desta forma, 

compreendo que a visão que conferi a essa pesquisa espelha o lugar que ocupo e ao mesmo 

tempo revela minha ânsia por mudar de lugar, percorrer outros espaços, e adotar diferentes 

perspectivas reinventando continuamente as possibilidades do ser mulher e mãe. 
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Anexos 

 

 

Anexo A: Quadro - Sexualidade na gravidez na revista Crescer 

 

ANO 
No./Mês-Ano  SEXUALIDADE NA GRAVIDEZ 

Local onde aparece 

  No. 14 Jan/95 Sexo. Quando eles são loucos por grávidas Reportagens 

  No. 16  Mar/95 

Publicidade. lingeries para grávidas (a 
sensualidade continua) Publicidade 

1995 
No. 20   
Julho/95 

Sexo. Prazer e cuidados durante a gravidez Capa, Reportagem, 
editorial 

  
No. 21    
Agosto/95 

Crescer Responde: Desde que engravidei, 
minha excitação aumentou, mas tenho medo 
de me masturbar e afetar o bebê. Há risco? 

seção crescer 
reponde 

  
No. 24   
Nov./95 

Crescer Responde: Estou no quarto mês de 
gestação e perdi todo o desejo sexual. Pior 
ainda: sempre que meu marido se aproxima 
de mim, sinto raiva dele. Isso é normal? seção crescer 

reponde 

  No. 39   Fev/97 

Lingerie: algodão, seda e lycra em modelos 
que garante nove meses de conforto.(Linda, 
sensual e grávida) 

seção moda 

1997 No. 40   Mar/97 

Lingeries para grávidas: sensualidade e 
conforto. Publicidade 

  
No. 42   
Maio/97 

Lingeries para grávidas: sensualidade e 
conforto. Publicidade 

1999 No. 64   mar/99 

Seção Muito Prazer: Leitora fala de seu 
mágoa pelo marido não sentir desejos por ela, 
depois que engravidou. 

seção muito prazer 

2000 
No. 80   
Jul/2000 

Seção: Casal. Vida Íntima. Bebê a salvo. 
Revista esclarece sobre medo de transar 
durante a  gravidez. 

seção casal 

    

Ginecologia. Ai, que vergonha! Perguntas 
embaraçosas feitas ao ginecologista.Aqui 
aparecem algumas perguntas sobre 
sexualidade na gravidez e pós-parto. 

Reportagem 

2003 
No. 118   
Set/2003 

moda gestante (Griffe Claudia Blanco - roupas 
mais sensuais ) Publicidade 

2004 
No. 124   
mar/2004 

Na entrevista: Um punk no reino das fraldas.  
João Gordo, fala que se sente atraído por 
grávidas. 

Entrevista 

  
No. 132   
Nov/2004 

Na reportagem: No tempo das fraldas de 
pano. Como era cuidar das crianças 
antigamente. Há referências à gravidez vivida 
com vergonha. Sinal de que se havia feito de 
algo errado com o marido. 

Reportagem 

2006 
No. 150   
Mai/2006 

Na reportagem: Deu positivo? Existe uma 
pergunta sobre a continuidade do sexo na 
gravidez. 

Reportagem 

2007 
No. 161 
Abril/2007 

Primeiras palavras: sensual até o nono mês 
(dificuldades em encontrar lingerie sexy) 

seção primeiras 
palavras 

    

Reportagem: Gravidez. Saúde de A a Z, fala 
sobre libido. Reportagem 
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2008 
No. 171   
Fev/2008 

Primeiras palavras: Sexo na gravidez (revista 
esclarece sobre a prática sexual na gravidez) 

seção primeiras 
palavras 

  
No. 172   
Mar/2008 

Pergunte ao Dr. Taborda: leitora pergunta 
sobre o risco do sexo na gravidez. 

seção pergunte ao Dr. 
Taborda 

2009 
No. 182   
Jan/2009 

Primeiras palavras: sobe e desce do desejo. seção primeiras 
palavras 

  
No. 183   
Fev/2009 

Crescer e mais: sexo com camisinha na 
gravidez. seção crescer e mais 

  Edição Especial 

 
Barriga de pai. Reportagem 

  

(Especial 
Gravidez - 1a. 
parte) 

Dúvidas. E agora? (fala sobre sexo na 
gravidez). O assunto não aparece como 
dúvida, mas em destaque na página. 

dúvidas freqüentes 

Ed. 
Esp. 

Especial 
Gravidez Mês a 
Mês 
Fev/2006 

Por que suas emoções são tão ambíguas, 
truques para prevenir estrias e outros para 
aliviar as cãibras. (Sexo liberado.Trás um 
pequeno texto sobre sexo na gravidez) 

Reportagem 

  

Especial No. 5 - 
Saúde na 
gravidez. 

Amor a três. Sexo durante a gestação não faz 
mal ao bebê.  

Reportagem 

    

32 mitos e verdades durante os 9 meses. O 
que é real e o que não passa de folclore. Reportagem 

  
Edição especial 
No. 6 

Quando faço sexo, tenho medo de que o 
pênis atinja o bebê. Isso pode acontecer? (p. 
46) 

dúvidas freqüentes 

    
Meu desejo sexual aumentou. Isso é normal? 
(p. 47) dúvidas freqüentes 

    

Venho percebendo um forte esfriamento 
sexual no meu marido... (p. 59) dúvidas freqüentes 

  
Crescer 
Gravidez 

Mais sexo. (na reportagem de bem com o seu 
corpo) Reportagem 

  Primavera 2006 
Dúvidas sobre sexo na gravidez (p. 35) 

dúvidas freqüentes 

  
Crescer 
Especial 

Sexo. O clima pode esquentar Capa, reportagem, 
editorial 

  Gravidez     

  Verão  2007     

 

 
 
 


