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RESUMO
Nesta tese descrevo e analiso diferentes trajetórias do conceito de desejo sexual. Informado
pelos estudos sociais da ciência e os estudos críticos da sexualidade, busco assinalar a
multiplicidade e o dinamismo das definições em torno dessa categoria no universo científicoespecializado e do ativismo social. Os argumentos focam, sobretudo, sobre os contextos de
produção e divulgação de conhecimentos e tecnologias por meio dos quais versões a respeito
do desejo sexual são consolidadas ou questionadas, indicando as agendas e as táticas dos
agentes envolvidos nessas formulações. Inicialmente, traço o nomadismo da trajetória assumida
por tal conceito na sexologia. Com base em uma análise de publicações clássicas desse campo,
caracterizo as ansiedades sociais e exigências científicas que regem sua emergência em meados
do século XIX, então englobado pela noção de “instinto sexual”, passando por momentos de
descontinuidade histórica e sendo retomado no marco da sexologia moderna, quando da
proposição da categoria diagnóstica “transtorno do desejo sexual inibido”. Em um seguinte
plano de análise, demonstro como a partir da virada do milênio o conceito transita e é afetado
por um novo campo de problematizações e disputas, o dos tratamentos farmacológicos das
“disfunções sexuais” masculinas e femininas. Por um lado, o desejo sexual é relativamente
ofuscado quando se trata da sexualidade dos homens. Torna-se um conceito adjacente e
prescindível em materiais de divulgação de medicamentos para a “disfunção erétil” dirigidos a
profissionais clínicos e pacientes, assim como na construção midiática realizada em torno do
medicamento Viagra no período de seu lançamento. Por outro, na esteira da intensificação do
processo de farmaceuticalização dos problemas sexuais, o conceito é colocado no centro do
intenso debate sociotécnico que acompanhou os processos regulatórios de medicamentos
indicados para o tratamento da falta de desejo sexual das mulheres nos Estados Unidos,
configurando uma controvérsia entre representantes de laboratórios farmacêuticos e grupos
feministas. Seguindo os deslocamentos do conceito de desejo sexual, abordo sua incorporação
no campo científico-especializado sobre a velhice e seus efeitos, ressaltando especialmente as
moralidades sexuais e científicas suscitadas à deriva desse processo. Por último, destaco as
estratégias adotadas por pessoas ditas assexuais em sua tentativa por legitimar a normalidade
de uma existência sem interesse por sexo por meio da introdução e validação de suas ideias
sobre atração sexual e desejo no universo especializado. A análise de cada um desses níveis de
problematização é o que sustenta o argumento da tese sobre o caráter nômade e produtivo da
noção de desejo sexual.
Palavras-chave: Desejo - Aspectos sociais; Produção científica, Sexologia; Medicamentos Aspectos sociais; Assexualidade (Orientação sexual).

ABSTRACT
In this thesis I describe and analyze different trajectories assumed by the concept of sexual
desire. Informed by the social studies of science and the critical studies of sexuality, I seek to
point out the multiplicity and dynamism of definitions around this category in the scientificspecialized universe and social activism. The arguments focus mainly on the contexts of
production and dissemination of knowledge and technologies through which versions about
sexual desire are consolidated or questioned, indicating the agendas and tactics of the agents
involved in these formulations. Initially, I trace the nomadism of the trajectory assumed by such
a concept in sexology. Based on an analysis of classic publications in this field, I characterize
the social anxieties and scientific requirements that govern their emergence in the mid-19th
century, then encompassed by the notion of “sexual instinct”, going through moments of
historical discontinuity and being resumed within the framework of modern sexology, when
proposing the diagnostic category “inhibited sexual desire disorder”. In a following analysis
plan, I demonstrate how, from the turn of the millennium, the concept transits and is affected
by a new field of problematizations and disputes, that of the pharmacological treatments of
male and female “sexual dysfunctions”. On the one hand, sexual desire is relatively
overshadowed when it comes to men's sexuality. It becomes an adjacent and prescriptive
concept in materials for the dissemination of medicines for "erectile dysfunction" aimed at
clinical professionals and patients, as well as in the media construction carried out around the
medication Viagra in the period of its launch. On the other hand, in the wake of the
intensification of the process of pharmaceuticalization of sexual problems, the concept is placed
at the center of the intense sociotechnical debate that accompanied the regulatory processes of
drugs indicated for the treatment of women's lack of sexual desire in the United States,
configuring a controversy between representatives of pharmaceutical laboratories and feminist
groups. Following the shifts in the concept of sexual desire, I approach its incorporation in the
scientific-specialized field on old age and its effects, highlighting especially the sexual and
scientific moralities arising from this process. Finally, I describe the strategies adopted by socalled asexual people in their attempt to legitimize the normality of an existence without interest
in sex by introducing and validating their ideas about sexual attraction and desire in the
specialized universe. The analysis of these levels of problematization is what supports the
argument of the thesis about the nomadic and productive character of the notion of sexual
desire.
Keywords: Desire - Social aspects; Scientific Knowledge, Sexology; Pharmaceuticals - Social
aspects; Asexuality (sexual orientation).
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Introdução
O estudo das categorias do pensamento humano tem na antropologia uma de suas
principais tradições intelectuais. O acumulado de descrições e análises pormenorizadas dos
símbolos e significados que se conectam e sustentam os modos de entendimento sobre o mundo
atesta, indiscutivelmente, a contribuição da disciplina a respeito. A preocupação com a história
social das categorias do espírito humano, bem como com os princípios e processos cognitivos
de classificação, relação e ordenamento que lhes serve de fundamento, tem orientado a
produção de uma diversidade de monografias e ensaios que versam sobre as possibilidades
múltiplas de dar sentido à vida e dos modos coletivos de existência. A perspectiva de análise
cognitiva está presente desde a fundação da sociologia, como atestam textos clássicos de
Durkheim (1983 [1912], 1970 [1924]), e é definidora de trabalhos modelares na antropologia,
como os de Mauss (2003[1938]). Partindo da filosofia grega e da lista de categorias aristotélicas
do pensamento humano, esses autores estabelecem em seus trabalhos uma agenda de pesquisa
dedicada a compreender como a sociedade se pensa, suas representações coletivas e como são
construídas.
Ao longo de seu desenvolvimento, a antropologia sempre manteve em perspectiva os
fatos em torno da dimensão sexual dos universos sociais. Sua abordagem ao tema foi, por muito
tempo, marcada por controvérsias, especialmente no que tange ao debate dos limites entre
natureza/cultura e às tensões entre realismo e nominalismo suscitadas pelas descrições de
campo. Considerando a vasta produção etnográfica elaborada a partir das indagações sobre o
sexo, especialmente a relativa redescoberta da sexualidade por parte da antropologia nas
décadas recentes, surpreende o fato de que a noção de desejo sexual seja ainda pouco abordada,
ao menos como uma categoria do pensamento. Afinal, como outras noções que evocam as
sensações e capacidades corporais, ou a formação de vínculos, o desejo sexual possui sentidos
menos unívocos do que se supõe e seu exame permitiria um debate proveitoso acerca de seu
caráter de universalidade.
Citado à exaustão em toda e qualquer reflexão ou debate social sobre sexualidade, sendo
recorrente em títulos de livros e artigos e empregada como uma palavra-chave na retórica
descritiva, o desejo sexual é, contudo, pouco historicizado ou tomado criticamente. Certamente,
a reflexão sobre as normas e convenções sociais em torno dos objetos de desejo tem contribuído
para problematizar essa categoria, tanto nas ciências humanas em geral como nas de cunho
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social, em particular. Entretanto, essa noção não tem sido abordada em sua contingência e
instabilidade. Considerando que o movimento intelectual de desconstrução histórica tem
privilegiado a diversidade das práticas eróticas e as instâncias de controle do sexo, há ainda um
débito com relação à problematização da categoria “desejo sexual” em si mesma.
Foi a partir da leitura do artigo “A antropologia redescobre a sexualidade. Um
comentário teórico” da antropóloga Carole Vance (1995) que, pela primeira vez, questioneime sobre as possibilidades de tomar o desejo sexual como uma categoria merecedora de igual
atenção a que é concedida a outras no pensamento antropológico. O texto de Vance traz uma
menção pontual sobre as diferentes ênfases em como o desejo se concebia ao interior dos então
chamados modelos construcionistas de análise da sexualidade. Em oposição a abordagens
essencialistas que entendem as práticas sexuais como reflexos de motivações inatas, associadas
a imperativos biológicos da procriação e, muitas vezes, autônomas à vontade humana, as
perspectivas teóricas construcionistas na antropologia têm em comum o entendimento da
sexualidade como um domínio dependente da socialização e da atribuição de significados
sociais, históricos e políticos. Em sua vertente mais radical, a teoria construcionista irá
considerar o desejo sexual prioritariamente como um produto social e histórico, definido a partir
dos códigos culturais acerca das sensações e possibilidades corporais. Essa definição afasta-se
de todas as explicações baseadas na existência de impulsos sexuais biológicos ou psíquicos,
presentes no corpo ou na mente, que seriam regidos por um funcionamento próprio e definiriam
a forma, a intensidade e o objeto do interesse sexual. Questiona-se, entre seus representantes,
se tais impulsos são efetivamente intrínsecos e uma realidade extralinguística. Por sua vez, uma
posição construcionista mais moderada aceitaria a existência de um desejo inerente e universal,
que viria a ser elaborado pelas circunstâncias históricas e modelado culturalmente, resultando
em uma diversidade de atos, identidades e escolhas de objetos.
Embora nas décadas recentes as abordagens antropológicas sobre a sexualidade tenham
se complexificado, equacionando de modo diverso as discussões clássicas na disciplina – como
a das relações entre natureza e cultura, muitas vezes superando tal distinção –, o desejo parece
ser ainda um objeto de difícil apreensão. Imbuído dessa preocupação, passei a me perguntar
sobre as possibilidades de dispensar a essa categoria a mesma atenção que a disciplina tem
oferecido a outras que igualmente regem o pensamento humano e organizam suas práticas e
visão de mundo. Esta tese constitui um exercício nesta direção.

19

Seguramente a referência mais básica para abraçar esse propósito foi, para mim, o ensaio
de Marcel Mauss “Uma categoria do pensamento humano: a noção de pessoa, a de ‘Eu’”.
Atendo-se às orientações da escola francesa de sociologia, Mauss busca descrever algumas das
formas que as categorias elementares do pensamento – como tempo, espaço, gênero, número,
causa, substância, personalidade, entre outras – ganham em contextos particulares, permitindo
explorar a fluidez de sua natureza e as razões para tanto. Recorda, de maneira ilustrativa, que
ao desenvolver com Henry Hubert a noção de mana, visavam indicar não só o fundamento
arcaico da magia, como, de modo geral, explorar a ideia de causalidade. Como faziam os demais
representantes dessa escola de pensamento social, a intenção era a de destacar o que há de “prélógico” na mentalidade dos coletivos humanos. Assim, tomando como tema de estudo a
categoria do “Eu”, Mauss repassa uma série de dados etnográficos e os compila, buscando
apresentar um catálogo de formas segundo as quais a noção de pessoa foi se configurando em
diferentes épocas e partes do mundo, ganhando arestas e se consolidando, incluindo seu
delineamento entre os povos ocidentais. Em suas próprias palavras:
“Trata-se nada menos de vos explicar como uma das categorias do
pensamento humano – uma dessas ideias que acreditamos inatas –
lentamente surgiu e cresceu ao longo dos séculos e através de
numerosas vicissitudes, de tal modo que ela ainda é, mesmo hoje,
flutuante, delicada, preciosa, e passível de maior elaboração. É a ideia
de “pessoa”, a ideia do “Eu”. Todos a consideram natural, bem
definida no fundo de sua própria consciência, perfeitamente equipada
no fundo da moral que dela se deduz. Trata-se de substituir essa visão
ingênua de sua história e de seu atual valor por uma visão mais
precisa.” (Mauss, 2003 [1938]: 369)
Não obstante, minha pretensão ao estudar a noção de desejo sexual não foi exatamente
a de ressaltar como ela é representada e os princípios e leis que regem sua reprodução social,
tal qual preconizariam, de modo geral, os trabalhos socioantropológicos clássicos de tradição
francesa.1 Destes, incorporo especialmente a sugestão de fluidez e variabilidade que definem

Nas palavras de Durkheim (1983[1912]: 211): “Existe, na base de nossos julgamentos, um certo número de
noções essenciais que dominam toda nossa vida intelectual; são aquelas que os filósofos, desde Aristóteles,
chamam de categorias do entendimento: noções de tempo, de espaço, de gênero, de número, causa, substância,
personalidade etc. Elas correspondem às propriedades mais universais das coisas. Elas são como quadros rígidos
que encerram o pensamento; este parece não poder libertar-se delas sem se destruir, pois não parece que
possamos pensar objetos que não estejam no tempo ou no espaço, que não sejam numeráveis etc. As outras noções
são contingentes e móveis; nós concebemos que elas possam faltar a um homem, a uma sociedade, a uma época;
[já] aquelas nos parecem quase inseparáveis do funcionamento normal do espírito. São como a ossatura da
inteligência.”
1
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as categorias de pensamento em universos sociais concretos, bem como os valores sociais que
elas expressam. Essa linha de reflexão foi fundamental para que eu chegasse a formular minhas
indagações de pesquisa. Há ainda outra particularidade: ao estudar a categoria desejo sexual,
meu olhar dirigiu-se de forma privilegiada aos mundos dos cientistas e especialistas que
formulam considerações a seu respeito, em diferentes tempos e áreas do saber. Essa delimitação
circunscreve a reflexão antropológica às práticas formais do trabalho científico e profissional
em torno dessa noção. Em algumas descrições que apresento, tais práticas derivam na
proposição, propagação e consolidação dessa noção como um “conceito”, no sentido estrito do
termo.
Referências teóricas mais além das fronteiras disciplinares da antropologia também
influenciaram as indagações que resultaram nesta tese. Como grande parte dos antropólogos
contemporâneos interessados pelos estudos sobre sexualidade, minhas reflexões têm sido
igualmente tributárias do livro História da Sexualidade I – A Vontade de Saber de Michel
Foucault (1977). De fato, a proposição fundamental do autor sobre o dispositivo da sexualidade
contribuiu decisivamente para a configuração de meus interesses de pesquisa bem ao início de
minha trajetória acadêmica, sobretudo minha especial atenção à constituição de saberes em
torno do sexo, seu papel na construção social da pessoa moderna e sua relação com a biopolítica.
Segundo essa referência, é no marco de uma longa tradição histórica que se desenvolveu no
Ocidente uma concepção sobre o sexo que não somente integra as várias oposições típicas da
modernidade – “corpo-alma”, “carne-espírito”, “instinto-razão”, “pulsão-consciência” –, como
também vai dotá-lo de uma verdade sobre os sujeitos. Daí a modernidade ter remetido a
pergunta sobre quem somos para a nossa sexualidade.
Ao explorar historicamente o modo como o Ocidente anexa o sexo a um campo de
racionalidade, o autor vai destacar, sobretudo, o fato de os sujeitos serem encapsulados em tal
lógica. Assim, a aposta intelectual da obra mencionada é a de contribuir para uma história dessa
vontade de saber sobre o sexo. Foucault afirma que a sexualidade não seria uma espécie de
dado da natureza contra o qual os homens tentam exercer controle, tampouco um domínio
misterioso a ser desvendado pelos saberes. Ele ressalta seu caráter produtivo.
“A sexualidade é o nome que se pode dar a um dispositivo histórico:
não à realidade subterrânea que se apreende com dificuldade, mas à
grande rede de superfície em que a estimulação dos corpos, a
intensificação dos prazeres, a incitação ao discurso, a formação dos
conhecimentos, o reforço dos controles e das resistências, encadeiamse uns aos outros, segundo algumas estratégias de saber e de poder”
(Foucault, 1977: 100).
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Daí deriva a primeira advertência na reflexão sobre o desejo sexual: a de que essa
categoria não seria anterior ao emaranhado discursivo e positivo acerca do sexo. Ao considerar
essa orientação histórica e tentar traduzi-la para a análise antropológica, a tarefa primordial para
iniciar o estudo foi a de rastrear o que se fala sobre o desejo sexual e por quais canais. Observar
acontecimentos dispersos ao longo do tempo e do espaço e a produção intelectual a respeito foi
o procedimento que adotei para estudar tal categoria, tratando, inicialmente, de entender os
significados a ela outorgados, sua obrigatoriedade ou contingência nas narrativas acerca da
gramática das práticas eróticas e sua relação com valores sociais e convenções históricas. Para
este empreendimento, não me dediquei a buscar sua origem primeira e reconstituir sua
genealogia. Ao invés disso, seguindo uma pista de tipo rizomática, tratei de interrogar sobre
seus devires e desdobramentos: a construção de verdades a seu respeito, os episódios de sua
tradução sob forma de um conceito científico e o modo como suas definições têm sido
redesenhadas, esgarçadas, ampliadas, destroçadas e refeitas ao longo do tempo e tradições
intelectuais, bem como a diferenciação de processos e procedimentos técnicos empreendidos
em seu nome.
Colocando sob suspeita o sentido aparentemente autoevidente do desejo sexual, busco
explorar nesta tese instâncias, processos e agentes que lhe têm conferido significados que, como
é típico dos esforços de objetificação científica, refletem confluências e disputas. Assim, ao
indagar sobre as tentativas de definição dessa categoria, trato de descrever e analisar diferentes
trajetórias dessa noção, as histórias de sua formulação para caracterização do humano e de
certas disputas em torno de sua definição como conceito, ressaltando, assim, seu caráter nômade
e produtivo. Procuro assinalar a multiplicidade de seus significados no universo científicoespecializado e na interface deste com o ativismo social, bem como em sua derivação no debate
público. Os argumentos focam, sobretudo, na reflexão sobre os contextos de produção e
divulgação de conhecimentos e tecnologias por meio dos quais versões a respeito do desejo
sexual são consolidadas ou questionadas, indicando as agendas e as táticas dos agentes
envolvidos nessas formulações.
Dos conceitos e seus nomadismos
Para abordar a fluidez da categoria de desejo sexual e algumas de suas trajetórias no
âmbito científico-especializado, recorro aqui à ideia de nomadismo. Apresento a seguir
referências que orientaram minha análise. Nomadismo traz o sentido de caminhante, sem lugar
fixo, oposto ao que é sedentário, localizável. Não pertence a um só lugar, mas transita por
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diferentes territórios. Descreve processos de passagens, enraizamento e, logo, desarraigo e
multiplicação. Quando se trata de um conceito, muitas são as reflexões filosóficas e culturais
dedicadas à sua historicidade. Entre as contribuições da epistemologia e dos estudos sociais da
ciência, podemos encontrá-las, por exemplo, na tese de Ludwik Fleck (2010 [1935]) sobre o
desenvolvimento e gênese do fato científico, bem como nas discussões de Thomas Kuhn (1970)
sobre paradigmas e rupturas do conhecimento. No entanto, ao empregar o adjetivo nômade à
noção de desejo sexual, minha principal referência é a filósofa Isabelle Stengers. Na introdução
de seu livro “D’une Science a l’autre. Des concepts nomades”, Stengers (1987) vai indicar que
os conceitos possuem uma trajetória, podem circular, acarreando novos contatos e conexões ao
longo de seu percurso entre as disciplinas e as correntes teóricas. Seu nomadismo também
informa sobre esses saberes que, em lugar de apaziguados e estabilizados, ensejam debates
abertos, em movimento. Olhá-los dessa perspectiva, na linguagem da autora, permite um
panorama mais acurado da paisagem acidentada, incoerente e conflitiva que caracterizaria os
debates científicos contemporâneos. Tal análise considera, ao mesmo tempo, os significados e
efeitos divergentes que um conceito pode assumir segundo os campos pelos quais transita e os
modos como as práticas científicas podem enaltecer ou mesmo ocultar tais divergências.
Embora as definições de um conceito apresentem-se como estáticas, caberia atentar e refletir
sobre o caminho trilhado para chegar a esse estado. Cabe assinalar que as análises de Stengers
inspiram-se na filosofia de Gilles Deleuze e Félix Guattari, notadamente em suas considerações
sobre o pensamento rizomático ou não arborescente, nas relações de devir, nos platôs e vetores
que definem os territórios e nos fluxos de desterritorialização (Deleuze & Guattari, 1995).
Stengers (1987) descreve o universo das ciências como um contexto curioso, no qual se
realizam operações interessantes de serem observadas. Em períodos de estabilidade, a visão é
de um campo ordenado, onde prima a distribuição racional de objetos e métodos; porém, em
outras ocasiões, parece evocar imagens de guerra. Ao sublinhar o caráter movediço e instável
da ciência, argumenta que a legitimidade de um conceito deriva de um extenso trabalho. Sua
formulação vem a ser um efeito de uma operação com múltiplas faces, a saber: operação de
redefinição das categorias e dos significados, operação sobre o campo dos fenômenos e
operação sobre o campo social. Em meio a tais dinâmicas, os conceitos assumem a função de
organizar um conjunto de fenômenos e delimitar as questões a ele associadas. Essa vocação
apresenta-se como uma petição de direitos. Segundo o imperativo metodológico de neutralidade
científica – um artifício para se obter o título de científico –, um conceito precisa atestar que é
capaz de organizar efetivamente os fenômenos e que não se trata de uma simples projeção das
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ideias e dos pressupostos de seus promotores. Como bem lembra Stengers, a diferenciação entre
o que seria da ordem do científico e do ideológico não é uma deliberação normativa da
epistemologia; trata-se, antes, de um problema com o qual os cientistas se deparam em face das
operações próprias da instabilidade do campo científico. Cada operação, sob um modelo
particular de cientificidade, corresponde a uma mudança, a uma renovação.
Ao perseguir e examinar em diferentes universos científicos e profissionais a trajetória
de uma noção – no caso desta tese, a de desejo sexual –, é possível constatar as transformações
sofridas ao longo do caminho, acedendo inclusive à provisoriedade dos argumentos que
defendem a especificidade e delimitação do campo no qual essa noção ganha assento. Estes
aspectos põem em relevo a questão da invenção e do poder, ambos responsáveis por colocar
em tensão a atividade científica. Para Stengers e Schlanger (1991), a invenção científica é um
tipo de criação que tem o poder de relançar novas interrogações e novas possibilidades de
estabelecer relações. Na análise sobre o nomadismo dos conceitos, as filósofas destacam que
noções válidas por uma ciência que goza de prestígio podem ser capturados por agentes de
outros terrenos científicos e terminam por estabelecer e reforçar aí uma nova formulação
científica.
Nesse sentido, os conceitos, no sentido estrito do termo, ou as noções, de modo geral,
propagam-se como um vírus. Como adverte Stengers (1987), eles não possuem uma potência
intrínseca; sua propagação depende de que seu acontecimento seja de interesse para alguns dos
agentes envolvidos. À diferença da ideia de difusão, a de propagação lhe resulta mais útil para
reconhecer o poder de organização de um conceito. O sucesso de um vírus, ou o que pode ser
entendido como sua potência, é que cada novo domínio por onde circula pode ser o centro de
uma nova propagação. O que diferencia um conceito científico de uma metáfora seria o fato de
que a cada saber que ele venha a infectar, pode pretender uma autonomia e, em seu devir, se
tornar mais uma fonte de operações e propagação. Cabe observar que a propagação de um
conceito ou suas tentativas não se dão de forma independente das configurações estruturadas
em cada domínio científico e bem conhecidas pelos agentes que a operam. Ao serem utilizadas,
as noções são inscritas em uma tradição de análise que modifica e transforma seus sentidos.
A preocupação com o movimento dos conceitos e teorias anuncia-se também nos
Estudos Culturais, a partir das reflexões de Edward Said, já no final dos anos 70. Como bem se
sabe, sua discussão sobre o “orientalismo” traz à tona a questão da circulação de ideias e
conceitos (Said, 1978). No entanto, destaco em especial seu ensaio Travelling Theory – o qual
começa com a seguinte afirmação:
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“Like people and schools of criticism, ideas and theories travel – from
person to person, from situation to situation, from one period to
another. Cultural and intellectual life are usually nourished and often
sustained by this circulation of ideas, and whether it takes the form of
acknowledged or unconscious influence, creative borrowing, or
wholesale appropriation, the movement of ideas and theories from one
place to another is both a fact of life and a usefully enabling condition
of intellectual activity.” (Said, 1983: 226).
O autor emprega nesse texto tanto a expressão “travelling theory” como “borrowed
theory”. Ele parte da pergunta sobre o quanto e como as ideias e teorias ganham ou perdem
força nesse movimento de um período histórico a outro, de uma cultura nacional a outra,
tornando-se diferentes nesse trajeto. Segundo sua reflexão, os movimentos em cada contexto
nunca são desimpedidos, uma vez que atravessam necessariamente processos de representação
e institucionalização diferentes daqueles de origem. São comuns em seu ensaio os termos
“transplantação”, “transferência”, “circulação”, “comércio”. Said aponta um padrão
recorrente desse movimento, com alguns estágios típicos na trajetória de teorias e conceitos.
Primeiro, há um ponto de origem ou conjunto de circunstâncias iniciais no qual as ideias nascem
ou entram em discurso (diferentemente de como se posicionariam Deleuze e Guattari, ou
Foucault, segundo os quais a origem das ideias resultaria difusa e complicada de perseguir). O
segundo estágio a considerar é a distância percorrida que supõe que, a cada tempo e lugar, as
ideias assumem uma nova proeminência. O terceiro estágio refere-se ao conjunto de condições
de aceitação, bem como de resistência que confrontam as ideias e teorias deslocadas. No quarto,
a ideia incorporada ou acomodada, total ou parcialmente, é de algum modo transformada por
seus novos usos e por sua nova posição em um tempo e lugar. A despeito de o primeiro estágio
diferir da abordagem dos conceitos nômades de Stengers, há entre suas formulações um aspecto
comum. Para ambos os autores, o trânsito de conceitos e ideias de uma situação a outra atesta
as incertezas sobre seu pertencimento, bem como o caráter contingente das fronteiras e
delimitações que buscam distinguir e afirmar a singularidade entre os campos de conhecimento.
Compartem, de certo modo, o entendimento de que tais domínios são mais heterogêneos do que
se supõe ou se convenciona tradicionalmente.
Por fim, assinalo mais um tópico a se considerar na observação das trajetórias de uma
determinada noção ou conceito no universo científico. Este diz respeito aos processos
tecnológicos e seus entrelaçamentos com a produção científica, imprescindíveis para a trajetória
da noção de desejo sexual que descrevo a seguir. Ao tomar o Projeto Genoma como objeto de
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estudo, Rabinow (1999b) aponta a centralidade da questão entre ciência e tecnologia. Na época
de seu estudo, descreve a existência, entre os especialistas e burocratas, de uma crença de que
uma maquinaria mais eficiente, precisa e rápida só seria inventada se fosse disponibilizada
maior quantidade de recursos econômicos. Segundo a racionalidade que fundamentou o
conhecido Projeto, o genoma só poderia ser transformado se fosse antes conhecido, apreendido
como objeto de estudo. Os dados etnográficos descritos por Rabinow apontam como
representação e intervenção, conhecimento e poder, entendimento e reforma são, na
racionalidade científica, construídos desde o começo e simultaneamente como objetivo e meios.
Tal trabalho é outra importante fonte de inspiração nesta tese.
A postura de pesquisa de Rabinow em relação às práticas e instituições associadas ao
Projeto Genoma é, desde o início, como ele próprio afirma, tradicionalmente etnográfica. Relata
não estar nem comprometido, nem em oposição, mas, antes, buscando descrever o que percebe
dos acontecimentos. É também em função do tipo de pergunta formulada que ele define seu
trabalho como etnográfico: está interessado, sobretudo, em como o avanço do Projeto Genoma
mudará nossas práticas sociais e éticas. Para tanto, procurou abordar a questão a partir de
diversos lugares e em múltiplos níveis. Em primeira instância, analisou o Projeto Genoma em
si mesmo. Em seguida, buscou rastrear e entender os empreendimentos e instituições adjacentes
por meio dos quais novos empreendimentos, novas práticas, novas tecnologias de vida e novos
trabalhos foram articulados. Daí sua abordagem à indústria biotecnológica. Afirma, ainda, que
se pode considerar que os vínculos que unem e dão coesão aos grupos científicos são formados
por instrumentalidades. Os instrumentos, nesse sentido, atuariam como caixas negras. Para
Rabinow, assim como considerava Fleck (2010 [1935]), o estudo dos instrumentos científicos
constitui um meio útil de obter insights sobre a estrutura cognitiva e social da atividade
científica. Comparto sua observação de que a ciência é também cultura e não existiria em uma
dimensão externa às relações de poder/saber. As ciências da vida tratam de quem somos, de
que material somos constituídos, acionam imagens e categorizações sobre nossos corpos e
capacidades, assim como requerem de meios para promover culturalmente essas concepções.
Assim, estudar do ponto de vista antropológico as problematizações e definições de desejo
sexual implica, de igual modo, analisar racionalidades e compreensões sobre o humano que as
fundamentam.
Tendo em vista que as linhas entre ciência e tecnologia são difíceis de desenhar e definir,
sobretudo na atualidade, o trabalho de Rabinow é útil em vários sentidos. Em sintonia com os
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debates sociais sobre a ciência, o autor demonstra os limites e alcances da oposição dicotômica
entre especialista e público e entre tecnologia e sociedade, chamando atenção para as constantes
negociações e construções que sustentam essas distinções. Nesse sentido, o desenvolvimento
de novas tecnologias não é um projeto linear; depende de uma série de escolhas que tomam em
consideração variados constrangimentos e potencialidades a partir de algumas matérias-primas,
razões de Estado, comerciais e institucionais, bem como possibilidades de se conectar a anseios
de seus potenciais usuários.
Em função dessas contribuições teóricas, ao focalizar a produção de sentidos sobre a
noção de desejo sexual, problematizo as relações do conhecimento científico especializado
sobre o sexo com os interesses de diversas instâncias sociais, como o ativismo social, os meios
de divulgação tecnocientífica e a indústria de medicamentos. Perseguir essas conexões resultou
útil, porém, não para demonstrar o incumprimento dos tradicionais valores e normas morais da
ciência moderna, como os de comunismo, universalismo, isenção e ceticismo organizado,
descritos há décadas pelo sociólogo Robert Merton (2002 [1949]). Ao contrário, sua
importância está em indicar quais exigências de caráter técnico e científico vêm à tona e como
são respondidas. Desse modo, a descrição e análise antropológica favorece a identificação e
qualificação dos processos sociotécnicos que tornam viáveis ou não a transformação do desejo
sexual em um objeto legítimo da ciência e da intervenção técnica.
Plano da tese
Identificando e analisando investimentos científico-especializados diversos em torno da
noção de desejo sexual, a primeira parte da tese busca demonstrar como a inteligibilidade sobre
esses tópicos apresenta-se na história da sexologia,2 no trabalho de suas figuras mais expoentes,
e, mais recentemente, nas narrativas sobre as disfunções sexuais masculinas e femininas,
envolvendo uma diversidade de agentes, como a mídia, integrantes do universo tecnocientífico

A designação “sexologia” nesta tese implica mais uma escolha metodológica do que um reflexo dos modos
êmicos de autodenominação. Em consonância com o projeto de pesquisa multicêntrico “Sexualidade, Ciência e
Profissão na América Latina” (Giami & Russo, 2013) e seu desenvolvimento no Brasil (Russo et al., 2009) e na
Colômbia (Facundo & Brigeiro, 2014), o uso que faço dessa designação espelha o modo mais frequente e
tradicional de se referir aos universos de produção de conhecimentos e de intervenções sobre o que é definido, real
ou potencialmente, como problemas sexuais. De fato, o uso do termo “sexologia” não é consensual nos universos
estudados. Tendo em vista o dinamismo com que um campo científico e profissional em torno do sexo vai
historicamente constituindo suas fronteiras e diferenciando-se, esta questão se constituiu um dos focos de atenção
da pesquisa.
2
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como acadêmicas e terapeutas feministas, e representantes da indústria farmacêutica. Nesse
bloco, composto por dois capítulos, trato do nomadismo do conceito de desejo sexual, que não
só migra entre diferentes áreas do saber, ganhando novos sentidos e formas de estudo, como
também viaja e se reconfigura a partir de sua incorporação em diferentes processos
sociotécnicos (por exemplo, nas reedições do Manual Estatístico de Transtornos Mentais – o
DSM – e no processo regulatório de medicamentos junto ao FDA). Os dados permitem trazer
à luz os impasses, interesses e disputas científicas envolvidos no processo de construção e
circulação de noções sobre o sexo, como o desejo sexual. A argumentação centra-se nas
moralidades científicas e sexuais que têm sido acionadas por cientistas e especialistas em suas
tentativas de apreender o desejo sexual enquanto objeto de seu escrutínio, bem como na análise
das reações e controvérsias suscitadas. A intenção dos capítulos, em seu conjunto, é oferecer,
por meio da descrição etnográfica, elementos para a reflexão sobre as articulações entre
produção do conhecimento, ethos científico e politização da sexualidade.
No primeiro capítulo, traço a trajetória do desejo sexual na sexologia. Sob a designação
“instinto sexual”, a noção vai oferecer os alicerces para a edificação da sexologia no século
XIX. A partir de vários deslocamentos verificados na história da ciência do sexo, passou a
ocupar uma posição marginal até poucas décadas atrás. É somente com a produção da psiquiatra
Helen Kaplan em meados dos anos 70 do século XX que a noção ganha reconhecimento e
validade no campo sexológico. Busco demonstrar nesse capítulo a trajetória assumida por esse
conceito, inclusive os esforços empreendidos por Kaplan para legitimar cientificamente o uso
dessa noção no escopo da disciplina sexológica, articulando-a ao paradigma teórico do ciclo da
resposta sexual humana, proposto na década anterior pelo casal Masters e Johnson – porém,
rompendo com a ênfase experimental da sexologia de então. A produção científica que em
Masters e Johnson tinha seu locus nos laboratórios experimentais, para observação de
interações sexuais concretas, retorna no trabalho de Kaplan ao contexto dos espaços clínicos.
Ressalto na trajetória do conceito a justificativa de sua utilidade para tratar dos problemas de
desinteresse sexual e, ainda, sua consolidação com a formulação da categoria nosológica
“Transtorno do desejo sexual inibido” no Manual Estatístico e Diagnóstico de Transtornos
Mentais, o DSM-III, em 1980. Nesse sentido, o capítulo traz uma breve análise do que hoje
ainda se denomina “transtornos do desejo sexual”, demonstrando os simbolismos e as
exigências científicas envolvidas em sua emergência e consolidação entre os especialistas.
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Sob que condições científicas foi possível a proposição da categoria “desejo sexual”?
Que rupturas e continuidades científicas podemos inferir desse processo? Quais apostas
metodológicas e éticas foram empreendidas e que obstáculos ou desafios foram enfrentados
para tratar cientificamente o desejo sexual? Como Kaplan logra afirmar cientificamente suas
alegações sobre o desejo, um conceito que não encontrava ainda lugar na sexologia da segunda
onda? Que recursos e caminhos percorre para transformar suas impressões clínicas particulares
em uma proposta de aperfeiçoamento das ideias sexológicas? Estas são algumas das perguntas
que exploro nesse capítulo.
No segundo capítulo, busco demonstrar como, a partir da virada do milênio, a noção de
desejo transita e é afetada por um novo campo de problematizações e disputas, o dos
tratamentos farmacológicos das “disfunções sexuais” masculinas e femininas. Por um lado, o
desejo sexual é relativamente ofuscado quando se trata da sexualidade dos homens. Torna-se
um conceito adjacente ou, em alguns casos, prescindível em materiais de divulgação de
medicamentos para a “disfunção erétil” dirigidos a profissionais clínicos, assim como na
construção midiática realizada em torno do medicamento Viagra no período de seu lançamento.
Por outro, na esteira da intensificação do processo de farmaceuticalização dos problemas
sexuais, o conceito é colocado no centro do intenso debate sociotécnico que acompanhou os
processos regulatórios de medicamentos indicados para o tratamento da falta de desejo sexual
em mulheres nos Estados Unidos, configurando uma controvérsia entre representantes de
laboratórios farmacêuticos e grupos feministas.
Na segunda parte da tese, examino duas racionalidades contemporâneas acerca do
desejo sexual, desenvolvidas a partir das tensões envolvendo o protagonismo do sexo na
experiência contemporânea. Por um lado, apresento a visão expressa pela gerontologia, e, por
outro, a apresentada por sujeitos que se consideram assexuais. Ambas atuam como esquemas
cognitivos paralelos que reverberam globalmente, oferecendo alternativas para lidar com as
ansiedades ocidentais sobre não sentir desejo sexual ou não fazer sexo. Uma e outra
racionalidade defendem parâmetros acerca de normalidade sobre o sexo e, curiosamente, o que
vem a ser o desejo sexual e sua importância ao longo da vida. Cada um dos contextos estudados
propõe uma versão específica a seu respeito. Meu propósito não é questionar a validade de cada
uma das racionalidades. Ainda que os dados apresentados permitam perceber que tão
controversa seja a forma de propor e entender essa problemática nas últimas décadas, não é
minha intenção pôr em suspeita o que se pensa e se argumenta sobre o tema em cada um desses
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universos. Ou seja, ao apontar o caráter arbitrário/histórico dessas racionalidades, não pretendo
sugerir qualquer tipo de fragilidade lógica. Como advertem Latour e Woolgar (1997), o
procedimento de análise da ciência ajuda a entender, de fato, sua força. Assim, a questão não é
a de determinar se as diferentes problematizações e categorias foram empregadas de modo
adequado em termos técnicos e científicos. O que busco finalmente é explorar como a noção de
“desejo sexual” (ou outras correlatas, como a de “atração”) surge em cada uma dessas
racionalidades, sob que justificativas ela é acionada (incluindo as apresentadas em nome da
ciência). A argumentação inclui, ainda, os processos de diferenciação social que a ausência de
sexo e da noção de desejo carregam.
Assim, no terceiro capítulo busco mostrar a visão apresentada pela gerontologia acerca
da sexualidade na velhice, sublinhando o modo como ela defende que, ao contrário das
representações ocidentais mais comuns, o desejo sexual não se esgota com o passar dos anos.
Descrevo o argumento dos especialistas de que, apesar das mudanças experimentadas na
aparência e funcionamento dos corpos, o desejo se mantém inalterado. Os dados trazidos por
esses especialistas visam fundamentar a ideia de que o curso da vida sexual se confunde com o
curso da vida mesmo, e seria a perenidade do desejo sexual que garantiria isso. Retomo, nesse
capítulo, o argumento sobre a “máscara do envelhecimento” (Featherstone & Hepworth, 1991)
para abordar a tensão existencial descrita na produção gerontológica entre o desejo que
permanece e os constrangimentos físicos e sociais que impedem sua expressão na velhice. A
trajetória do conceito nesse universo especializado envolve, ainda, a proposição de tecnologias
diferenciadas para homens e mulheres lidarem com essas tensões.
No quarto e último capítulo trato da emergência da assexualidade. Com base em uma
etnografia de comunidades virtuais conformadas por sujeitos autodenominados assexuais, que
analisou ainda artigos que vêm sendo publicados em periódicos acadêmicos a respeito, analiso
a conjugação entre politização sexual e produção de conhecimento. Os nexos entre as
formulações elaboradas por assexuais e as que são realizadas por representantes do campo
científico e acadêmico estão entre os aspectos mais idiossincráticos e instigantes dessa
emergência. Como uma espécie de dobradiça, o encadeamento mencionado deixa ver os
atravessamentos e as preocupações que se configuram atualmente em torno do tema do desejo
sexual e sua falta. Busco entender aqui, novamente, como argumentos e conceitos migram,
desterritorializam-se e reterritorializam-se, constituindo-se em meio a tais movimentos e
interações. No caso analisado, as agendas de ativismo e de avanço da ciência não só confluem,
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como em certos momentos parecem se confundir. Os resultados permitem uma reflexão sobre
o ethos científico e sua importância – não somente para o campo de estudos sobre sexo, como
também para grupos marginalizados em face do ideal de democracia sexual – além de indicarem
certa fluidez das fronteiras entre leigos e peritos nesse campo de conhecimento.
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Percurso metodológico e questões de pesquisa
“Alguém perguntou (...) se há um princípio geral em
rizomas. A única resposta que me ocorre é o da liberdade
completa (quanto à formação de nexos) e a indeterminação
(quanto à existência de objetos conectados). O custo disso é
uma alta dose de indeterminação sobre o que compõe a rede
[Internet] e o que circula nela. Uma consequência disso é um
potencial de enorme desigualdade e exploração. Um rizoma
tem propriedades similares às de mercados! É claro que
rizomas podem e incluem também circuitos de redistribuição
e de cooperação; mas isso não é uma propriedade
obrigatória de rizomas (num rizoma, disseminam-se o
nazismo e a pedofilia, assim como a solidariedade e a
compreensão mútua)”. (Almeida, 2009b:42-43)

O estudo das problematizações em torno da noção de desejo sexual pressupõe o
enfrentamento de importantes questões metodológicas. Uma delas é sobre a exploração
empírica do tema. Tal conceito possui sentidos específicos segundo os lócus e tempos
particulares de produção de conhecimento em que é apropriado, onde ele se entrelaça a uma
diversidade de concepções e agendas políticas e morais. No entanto, as definições e
questionamentos a seu respeito alcançam por vezes um raio de reverberação à escala global,
envolvendo uma rede de agentes, humanos e não humanos. Profissionais e pesquisadores da
área clínica, líderes e representantes do ativismo social dedicados ao tema da sexualidade,
artigos e livros científicos, tecnologias ou artefatos de intervenção, campanhas sociais,
estratégias de marketing, entre outros, compõem esse universo.
Compreender as formas de produção de conhecimento ou racionalidades sobre o desejo
sexual exige uma análise de tal polifonia e os contextos mobilizados em torno de sua
sustentação. Inspirado no trabalho de Debert (1999) sobre os agentes envolvidos na produção
de conhecimento e intervenções sobre o envelhecimento, a investigação que conduzi buscou
observar as modalidades de competição e dinâmicas através das quais uma determinada
condição humana é ressignificada. Conforme destaca a autora:
“O trabalho antropológico não pode se limitar ao estudo de grupos que
definem como estando mais ou menos isolados em um mundo em que
globalização e fragmentação se combinam de maneira inusitada, em
que as fronteiras entre os grupos não são nítidas, mas ao mesmo tempo,
as particularidades e o conhecimento local são exaltados. O estudo de
cada parte revela pouco sobre processos mais gerais que combinam
integração e fragmentação. As formas de interlocução entre
fragmentos que aparentemente estão desconectados precisam ser
estudadas.” (Debert, 1999: 248).
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Exceto a pesquisa sobre a emergência da assexualidade, os demais planos de estudo que
integram este trabalho não podem ser definidas, a rigor, como etnográficos. No entanto, as
questões que nortearam a delimitação da proposta de tese se inspiraram nas reflexões acerca da
etnografia multissituada. Segundo Marcus (1995), este modelo de pesquisa define-se por um
deslocamento do olhar etnográfico tradicional, que se move para fora de lugares bem
delimitados e de situações locais – recorte que se tornou modelar na disciplina – e passa a
perseguir a circulação de significados em um tempo-espaço mais difuso. Tal forma de
abordagem é especialmente coerente quando se trata de um objeto de estudo que não pode ser
analisado através da focalização de um único contexto. A etnografia multissituada desenvolvese segundo um procedimento distinto; requer a observação de lugares múltiplos que perpassam
e cortam dicotomias clássicas entre “local” e “global”, bem como “modos de vida” e “sistema
mundial”. O surgimento e validação deste modo de delimitar o trabalho de campo estão
relacionados às contribuições intelectuais do pensamento dito pós-moderno, mas não somente.
Respondem também à constatação de mudanças empíricas do mundo e às reconfigurações dos
lugares de produção das lógicas culturais.
Algumas pressuposições caras à antropologia alteram-se nos trabalhos que assumem
esta perspectiva, entre elas a ideia de totalidade e, consequentemente, o ajuste do enfoque
metodológico. O sistema mundial deixa de ser um conceito holístico que serviria de pano de
fundo para as descrições pormenorizadas de contextos particulares. De acordo com Marcus
(1995: 97), esta noção “passa a ser, de modo fragmentado, integrada a – e composta por –
objetos de estudo descontínuos e multissituados.” 3 Nesta medida, a construção das concepções
culturais é perseguida em um contexto mais amplo de significação, partindo do princípio de
que são produzidas de forma múltipla, em diferentes pontos do chamado “sistema”. Em razão
disso, as estratégias de pesquisa definem-se pelo propósito de descobrir conexões, associações
e relações contingentes tecidas ao redor de um determinado fenômeno.4
Conforme já antecipei, na pesquisa que desenvolvi a atenção se dirigiu para as formas
de produção de conhecimento e sentidos em torno da noção de desejo sexual, priorizando o
ponto de vista de diferentes comunidades de especialistas e estudiosos sobre o sexo, bem como

Tradução aproximada de “... it becomes, in a piecemeal way, integral to and embedded in descontinuous, multisited objects of study.” (Marcus, 1995: 97).
4
Este deslocamento de foco nos objetos de estudo que abandona a dicotomia “local” e “global” e busca livrar-se
do “social” para abraçar as “relações” encontra-se, também, na proposta do trabalho de Bruno Latour (2007). Seu
trabalho etnográfico sobre a produção dos fatos científicos serve igualmente de inspiração para meu trabalho de
campo e como referência analítica (Latour & Woolgar, 1997).
3
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de associações e redes que possuem relação com o universo científico, inclusive aquelas que
respondem a agendas do ativismo social. A princípio, minha eleição deu-se devido à constatação
da projeção alcançada por estes atores, ou melhor, suas redes, na proposição de ideias sobre o
tema. O próprio trabalho de pesquisa de rastrear as formas como o assunto é definido em cada
um desses universos reforçou a decisão de focalizar a pesquisa na circulação, concomitância ou
atravessamentos de concepções e ideias, ao invés de me concentrar exclusivamente em um ou
outro contexto ou coletivo.
Nesse sentido, o esforço de recuperação de dados e documentação que empreendi
implicou uma delimitação mais ampla e difusa do contexto empírico. As estratégias de obtenção
de informação adotadas incluíram: levantamento de livros e artigos científicos publicados em
revistas especializadas e indexadas, observação participante de congressos de especialistas e
eventos de divulgação científica, acompanhamento sistemático de alguns sites na Internet,
entrevistas e contatos informais com profissionais especializados e com assexuais e, por fim,
busca de informação veiculada pela mídia em meios impressos e na Internet. Descrevo-as
esquematicamente a seguir.
a) Levantamento e revisão da literatura especializada
Quase a totalidade da literatura científica que trata especificamente dos chamados
“transtornos do desejo sexual” encontra-se em revistas e periódicos indexados em bases de
dados nas áreas clínicas da medicina, da psicologia e também em algumas de caráter
interdisciplinar. Para a identificação dos artigos, o levantamento da informação não privilegiou
um ou outro periódico em especial; a seleção foi realizada através da busca por assunto em
bases de dados como Jstor, Project Muse, Taylor & Francis, Pubmed, Hinari, Medline e Scielo.
Os descritores usados (em inglês, espanhol e português) foram, por exemplo: desejo, disfunção
sexual, libido, aversão, desejo sexual hipoativo (ou sua sigla em inglês HSDD), desejo sexual
inibido, aversão sexual e interesse sexual. Cabe aclarar que a literatura indexada que trata de
aspectos clínicos e educativos da sexualidade é apresentada predominantemente em inglês,
independentemente da língua materna ou nacionalidade dos autores. Entre a literatura cotejada
na pesquisa, considerei ainda livros impressos, sobretudo se considerando que a produção
anterior à década de 80 do século passado circulava predominantemente por esse meio. Foram
revisadas também algumas obras raras de sexólogos do final do século XIX, disponíveis em
formato digital em acervos públicos e blogs da internet.
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b) Observação participante em congressos e reuniões científicas ou eventos de divulgação
A realização de observação participante em congressos visava, especialmente, explorar
os modos como a noção de desejo sexual era acionada nos trabalhos e conferências apresentados
em reuniões científicas envolvendo grêmios e associações sexológicas e do subcampo da
medicina sexual. O período da pesquisa coincidiu com um momento de lançamento de novos
medicamentos para as disfunções sexuais masculinas e, também, de intenso debate sobre a
liberação de remédios para estimular o desejo sexual feminino, que se intensificou entre 2008
e 2015. Aproximadamente nessa época estava em curso a preparação da quinta versão do DSM,
lançada em maio de 2013. Os eventos eram, ainda, um espaço privilegiado para observar a
presença de representantes de laboratórios farmacêuticos e o tipo de interações e trocas
estabelecidas com os profissionais e pesquisadores participantes. A incursão etnográfica nos
eventos permitiu não somente identificar o sistema de dádivas e contradádivas formado entre
esses agentes, como também reunir um extenso corpus de material de divulgação oferecido
pelos laboratórios, amostras grátis de medicamentos e produtos farmacêuticos, além de
utilitários de escritório obsequiados.
A aproximação ao universo dos especialistas por meio de observação participante de
seminários e congressos científicos foi inspirada nas atividades do projeto de pesquisa
comparativa “Sexualidade, Ciência e Profissão na América Latina”, coordenado por Jane Russo
e Alain Giami e resultado de uma parceria entre o Centro Latino-Americano em Sexualidade e
Direitos Humanos (CLAM) do Instituto de Medicina Sexual da UERJ e o Inserm (Institut
National de Santé et Researches Medicales - França). O objetivo do projeto foi mapear o campo
profissional da sexologia em cinco países da América Latina. Atuei, juntamente com a
antropóloga Angela Facundo, como cocoordenador do estudo realizado na Colômbia, entre
2007 e 2009, quando ainda estava vinculado como professor e pesquisador da Universidad
Nacional de Colombia. Durante o estudo, tive a oportunidade de realizar observação
participante do congresso II Cita con la Sexología, organizada pela Central Médica de
Sexología, e realizada na cidade de Barranquilla entre 27 e 29 de março de 2009. Tive também
acesso às observações realizadas por Angela no XIII Seminario de Sexología, organizado pela
Sociedad Colombiana de Sexología, que ocorreu na cidade de Manizales em outubro de 2008.
Em tais ocasiões, aproximei-me das dinâmicas próprias desse tipo de evento, dimensionei sua
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relação com os laboratórios farmacêuticos e compreendi melhor a linguagem e os tópicos
privilegiados na abordagem das denominadas “disfunções sexuais”. Outra referência que me
serviu de inspiração foi o estudo de Maria Coleta Oliveira (1999) sobre menopausa, terapias de
reposição hormonal e curso da vida. A autora baseou sua análise e reflexão principalmente sobre
uma experiência de observação participante no VII Congresso Nacional de Menopausa,
realizado em Estolcomo, em 1993.
No Brasil, realizei observação participante de um congresso de âmbito regional na área
de medicina sexual, o X Congresso da Sociedade Latino-Americana de Medicina Sexual
(SLAMS), realizado em agosto de 2009, em Florianópolis. Tive, ainda, a oportunidade de
assistir a conferência do sexólogo Oswaldo Rodrigues,5 realizada em novembro de 2009 dentro
do ciclo de palestras organizado pela CPFL na cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo.
O título da palestra foi “A crise e a (re)pulsão amorosa e sexual”, e nela foram abordados temas
como o sexo compulsivo e os assexuais na Internet.
Para fins de comparação, planejei a participação em outros dois congressos de caráter
internacional, o 13º Congresso da Sociedade Europeia de Medicina Sexual, realizado em
novembro de 2010 em Málaga, na Espanha; e o 20º Congresso Mundial de Saúde Sexual,
organizado pela World Association for Sexual Health (WAS), antiga Associação Mundial de
Sexologia, levado a cabo em março de 2011 em Glasgow, na Escócia. Embora eu estivesse
residindo em Lisboa, devido aos altos custos de inscrição nesses eventos e a impossibilidade de
obter um credenciamento de cortesia, a análise do congresso da WAS resumiu-se à sua
programação e ao material de divulgação na página web da associação.
c) Acompanhamento da controvérsia sobre a liberação dos medicamentos para estimular o
desejo sexual nas mulheres
Perseguindo as conexões e hipervínculos indicados nas narrativas sobre o conceito de
desejo sexual, adentrei um universo de comunidades e iniciativas não previstas no começo do
trabalho de campo. A revisão de artigos científicos permitiu-me chegar à produção de
pesquisadoras e terapeutas sexuais de orientação feminista que vêm articulando desde o ano
2000 ações contra o que definem como uma intensa medicalização da sexualidade, sobretudo
feminina, promovida por laboratórios farmacêuticos. Os artigos dessas feministas, de caráter

5

Oswaldo Rodrigues Jr. é um profissional de destaque na sexologia brasileira. Atualmente é membro dos
conselhos consultivos da World Association for Sexual Health (WAS) e da Associação Brasileira para o Estudo da
Inadequação Sexual (ABEIS), editor chefe da revista Terapia Sexual e autor de vários livros .
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simultaneamente acadêmico e ativista, foram a porta de entrada para identificar um plano mais
amplo e difuso de debates sobre a liberação de drogas para tratar a falta de desejo sexual em
mulheres. Além da extensa produção científica sobre esses medicamentos, o debate a respeito
estendia-se à página web da campanha internacional promovida por essas feministas,
denominada de New View Campaign. A partir daí, passei a acompanhar sites de laboratórios
farmacêuticos e o do Food and Drug Administration (FDA), agência do governo dos Estados
Unidos que regula o consumo de drogas e alimentos no país (o equivalente à Vigilância
Sanitária no caso brasileiro). Em sua página web foram disponibilizados documentos e atas
relativos às reuniões públicas de debate e deliberação sobre a liberação dos medicamentos que
prometiam ajudar mulheres a recuperar o desejo sexual. O tema alcançou veículos de
divulgação científica para médicos e outros profissionais clínicos e a mídia, configurando uma
extensa batalha de narrativas a respeito.
d) Observação da rede de assexuais
Considerando a importância dos meios virtuais para a sociabilidade e para a política de
visibilidade dos assexuais, o recurso à Internet foi um meio privilegiado de imersão em seu
universo. As páginas web selecionadas para um acompanhamento mais sistemático, incluindo
blogs e fóruns on-line, foram aquelas mais mencionadas e referenciadas ao interior da rede dos
assexuais, em sua maioria em inglês. Eventualmente estendi a pesquisa a sites que ocupavam
uma posição mais periférica nesta rede, bem como às poucas páginas e comunidades em
espanhol e português, com o intuito de entender não só seu alcance, mas as especificidades de
sua composição. As menções mútuas foram os elementos-chave de identificação dos elos dessas
redes. Elas se manifestam ao interior das redes de ativistas ligados à sexualidade, de um modo
geral, como também se estenderam ao universo científico e acadêmico, infiltrando-se em
pesquisas, artigos e papers.
Sobre a estratégia de acompanhamento desses sites, cabe ressaltar que a observação
realizada nem sempre foi participante. Em relação à pesquisa antropológica ou etnografia
baseada no espaço virtual, Silva (2008) chama a atenção de que um dos principais fatores que
afetam os princípios canônicos da disciplina é a ausência da experiência cara a cara, o que
comprometeria a pesquisa. Este processo metodológico, em constante delimitação, representa
um desafio aos modos mais tradicionais do fazer antropológico por substituir interações diretas
por contatos mediados por um computador. No caso dos assexuais, a produção escrita nos blogs
e sites foram tomadas aqui como documentos que permitiram aceder a emergência do
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movimento e sua visão de mundo.
e) Produção da mídia
Além de colecionar informações gerais publicadas na mídia referente aos lócus de
pesquisa mencionados, incorporei como parte da metodologia a análise da produção de jornais
sobre o lançamento do medicamento Viagra no Brasil. Para tanto, beneficiei-me de um banco
de dados organizado pela pesquisadora Ivia Maksud no marco de um estudo mais amplo sobre
a produção discursiva sobre o sexo no Brasil na última década do século XX (Maksud, 2000).
Os documentos/fontes que compunham esse acervo compreendiam um período coincidente
com as primeiras menções ao Viagra no contexto brasileiro, seu lançamento e período de
vendas, entre 1o de abril de 1998 e 1o de abril de 1999.
*

*

*

Para concluir esta seção, é válido registrar alguns apontamentos sobre as estratégias de
pesquisa apoiadas no recurso à Internet e a análise de fontes primárias advindas do universo
científico.
Efetivamente, boa parte da produção analisada nesta tese – seja proveniente de bases de
dados eletrônicas, acervos virtuais, ou mesmo aquela sugerida em sites e blogs mantidos por
profissionais clínicos, cientistas e representantes de laboratórios farmacêuticos – atesta o caráter
público da promoção dos conhecimentos especializados. Sua disponibilização mais canônica
em revistas científicas ou sua vulgata são efetivamente de domínio público e para obtê-la não
se exigem negociação e interação. Igualmente, as manifestações de coletivos ligados ao
ativismo político, como os assexuais, encontram na internet um ambiente propício para a
ventilação de suas ideias, inclusive animando que pessoas identificadas com suas formulações
compartilhem suas experiências em depoimentos que se tornam públicos. Nessa ordem de
ideias, a tarefa de interlocução face a face, tão cara aos trabalhos tradicionais na disciplina para
entendimento da realidade estudada, perde centralidade.
Ao longo de todo o trabalho de acompanhamento dessas diferentes fontes de
informação, não estabeleci qualquer diferenciação prévia entre o que circula no espaço on-line
e no off-line, tampouco a produção encontrada na literatura indexada com maior ou menor
entrelaçamento com as agendas de politização da sexualidade. No caso dos assexuais, em
particular, não era importante para minhas questões de pesquisa se os membros da rede estudada
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assumiam suas identidades de forma similar nas suas interações via Internet ou fora dela. Outros
estudos já têm demonstrado suficientemente que a preocupação com a autenticidade não é uma
questão exclusiva dos estudos construídos sobre observações de interações virtuais. Concordo
com Silva (2008: 39) em sua afirmação de que a divisão entre on-line e off-line “é, sobretudo,
contingente e requer uma problematização a partir do contexto a ser abordado na pesquisa.”
Na análise do material, meu intuito sempre foi o de não ‘exotizar’ demasiado as
especificidades do espaço virtual. Para fins desta pesquisa, optei por entendê-lo mais como um
veículo e menos como um mundo à parte, produtor de conceitos estranhos ao contexto off-line.
Reconheço que se trata de um contexto que permite interações de outra ordem e outros regimes
de visibilidade. Certamente, nesse ambiente potencializam-se a velocidade e a intensidade das
interlocuções. Isso implica também um ritmo mais acelerado da produção científica e seus
processos de reprodução e inovação. E, como no espaço off-line, as promessas de
democratização de todas as vozes também possuem um alcance – afinal, aqueles que melhor
sabem manejar suas possibilidades logram maior visibilidade e afirmação de suas ideias e
narrativas.
O recurso à Internet propiciou em meu trabalho etnográfico o reconhecimento de
diferentes instâncias de circulação e produção de significados sobre o desejo sexual. O ambiente
virtual favorece realmente incontáveis modos de manifestação, dando a impressão de uma
grande pulverização de centros de produção de verdade, o que certamente desafia o trabalho de
observação. No entanto, mantive em perspectiva que também no espaço virtual podem-se
verificar núcleos e periferias, que vão se formando de maneira dinâmica e cambiante. Não muito
distinta do chamado “mundo real”, a Internet comporta várias disputas conceituais. As
estratégias para alcançar legitimidade nesse ambiente difuso envolvem capacidades
combinadas, entre elas a de autopromoção e a retórica argumentativa.
Sobre a pesquisa baseada na recuperação e análise de fontes científicas, faço aqui um
comentário breve. Se considerarmos que a principal forma de apresentação do trabalho
antropológico baseia-se na produção textual da experiência de campo, talvez devêssemos
considerar qual sua especificidade quando nos debruçamos sobre as publicações ou registros
escritos de outros cientistas. Nesse caso, a análise antropológica de documentos implica, em
grande medida, uma representação textual das tentativas de compreensão de textos. Sobre o
assunto, tenho mais perguntas que respostas. A análise antropológica de um livro ou de um
conjunto de artigos científicos, por exemplo, vem a ser uma narrativa reordenada, ou seja, uma
narrativa reorganizada de outra narrativa? Como colocamos um conjunto de livros e artigos
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para falar? O foco no ponto de vista dos “nativos” é aqui uma consideração elementar, mas
como produzir uma descrição e análise densas – e um novo conhecimento – , a partir da análise
da produção científico-especializada? Que preocupações éticas adotar na elaboração desse
registro de pesquisa baseado em registros de outros cientistas? Quais as implicações da
produção do antropólogo quando lidas pelos os agentes arrolados na pesquisa? Parece um tanto
óbvio ressaltar isso, mas dita obviedade é só aparente. Esse aspecto da análise antropológica da
ciência, o da experiência de campo entre cientistas, é um dos tópicos mais desafiadores desse
tipo de empreitada empírica.
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PARTE I. O NOMADISMO DO CONCEITO DE DESEJO SEXUAL NA PRODUÇÃO
CIENTÍFICO-ESPECIALIZADA

Capítulo 1. Do perigo ao prazer: a trajetória do conceito de desejo sexual na
sexologia
“Necessitamos (…) enfatizar aqueles domínios tidos como
universais (isto inclui a epistemologia e a economia);
mostrá-los o mais possível como sendo historicamente
peculiares; mostrar como as suas reivindicações à verdade
estão conectadas a práticas sociais e se tornaram portanto
forças efetivas no mundo social.” (Rabinow, 1999a: 13).

No presente capítulo, descrevo fragmentos da trajetória do conceito de desejo sexual em
um campo científico-profissional específico, a sexologia, explorando as pistas que sua história
oferece para entender o enraizamento social dessa noção tão naturalizada. A demonstração do
dinamismo e da multiplicidade do conceito de desejo sexual é o eixo do argumento a seguir. A
descrição densa das formulações dos especialistas encontradas em registros diversos foi o
principal recurso adotado. Inicialmente, apresento um breve panorama acerca das análises de
cunho histórico e socioantropológico que se debruçaram sobre a produção científica a respeito
do sexo e o campo sexológico, tendo em vista uma reflexão sobre as normas de objetividade e
neutralidade que continuamente definem e põem em questão as fronteiras e a legitimidade desse
universo científico-especializado. Em seguida, argumento sobre a emergência da ciência do
sexo no campo psiquiátrico europeu do século XIX e o lugar que a noção de instinto – e, por
analogia, a de desejo sexual – ganhou no empreendimento médico-psiquiátrico acerca das
chamadas perversões.6 Depois de desempenhar um papel fundamental na produção
especializada sobre o sexo, a noção de desejo perde sua proeminência no pensamento
sexológico que vigorou nos Estados Unidos em meados do século XX, voltando a ser resgatada
e reformulada somente em meados dos anos 70 por expoentes da sexologia clínica daquele país.
Sobre este último ponto, abordo alguns dos processos mediante os quais tal categoria consolida-

6

As definições da psicanálise acerca do desejo ou libido, pese sua importância nas concepções de sujeito que se
disseminaram largamente no mundo ocidental, não são objeto de análise desta tese. As concepções psicanalíticas,
que progressivamente se autonomizaram dos fundamentos epistemológicos e ethos científico da medicina e
psiquiatria do final do século XIX ganharam, ao longo de sua história, contornos de uma filosofia sobre o sujeito
moderno. Embora este saber seja fonte de inspiração ou de crítica para produções científicas e especializadas sobre
o conceito de desejo sexual (que muitas vezes opera como um conceito mediador entre coletivos de pensamentos),
a psicanálise forma um sistema intelectual mais autocentrado e cuja estrutura conceitual tende a ser menos marcada
por rupturas paradigmáticas comparativamente a outros saberes e às disciplinas científicas. Perseguir a
ensamblagem social do conceito de desejo sexual na psicanálise requereria, certamente, um estudo à parte.
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se cientificamente, especialmente por meio da proposição da categoria nosológica “transtorno
do desejo sexual hipoativo”, que se torna uma referência para a medicina, a psicologia e áreas
do conhecimento no campo da saúde no âmbito global.
A ciência do sexo livre de valores? A objetividade e a neutralidade como princípios da
moralidade científica
Vários antropólogos e sociólogos têm afirmado que o investimento científicoespecializado sobre o sexo não pode ser pensado de forma autônoma com relação às
sensibilidades, categorias e valores coletivos vigentes no contexto e na época de sua produção
(Duarte, 1988; Irvine, 1990, 2002; Russo & Carrara, 2002; Russo, 2009; Heilborn e Brandão,
1999; Bozon, 2004, entre outros). Seus trabalhos têm chamado a atenção para as complexas
relações entre as práticas da ciência e da vida social mais ampla, apontando, conforme sua
perspectiva, como operam seus condicionamentos.
Uma porção considerável das produções acadêmicas a respeito tem dialogado com a
análise foucaultiana acerca do dispositivo da sexualidade, aportando elementos para a discussão
do tema da governamentalidade. Considerando que o eixo de reflexão é a gestão dos corpos e
das populações, a agenda de pesquisa volta-se para a genealogia de objetos e conceitos, bem
como para o registro da variedade de modos de problematização do sexo, sua legitimação
discursiva, as políticas sexuais, as táticas disciplinares e seus efeitos subjetivos, entre outros. 7
Adotando uma perspectiva similar, trabalhos orientados por outras correntes teóricas
vão indagar e discutir sobre o papel institucional da sexologia na reprodução ou mudança da
estrutura e do funcionamento social. O interesse central é entender em que medida as práticas
e os conhecimentos científico-especializados constituem-se um meio de sustentação das formas
de organização social e dos mecanismos simbólicos e institucionais de diferenciação dos
sujeitos e de distribuição de privilégios. Entre esses estudos, encontram-se aqueles que
reservam especial atenção à articulação do saber sexológico com o sistema de gênero ou a
normatividade das práticas eróticas. Algumas acadêmicas e pensadoras afins a esse enfoque
7

A lista de referências a respeito é muito extensa. Cito apenas alguns exemplos que têm orientado minha reflexão,
como os trabalhos de Jeffrey Weeks (1985, 2012 [1981]), Jonathan Katz (1996), Gail Hawkes (1996) e, mais
recentemente, Amber Jamilla Musser (2008, 2012). Um diálogo crítico e profícuo com as ideias de Foucault pode
ser encontrado nas publicações de Harry Oosterhuis (2002; 2012). No âmbito nacional, os trabalhos de Luiz
Fernando Dias Duarte (1988), Sérgio Carrara (1996, 1997, 2000), Rohden (2007) e Jane Russo (2009, 2011, 2013)
têm consolidado uma linha de reflexão original que combina antropologia e história para abordar a constituição e
o desenvolvimento da sexologia. Seus trabalhos vêm chamando a atenção para as instituições, os atores, as
convenções e os regramentos articulados com essa instância de produção de conhecimentos e práticas biopolíticas.
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têm assinalado criticamente um traço antifeminista na literatura dos especialistas. Suas análises
apontam como as teorias e as recomendações dos sexólogos, desde o século XIX até o presente,
salvo raras exceções, têm agido contra os interesses das mulheres e reforçando os privilégios
masculinos (Jackson, 1987; Pollis, 1988; McLaren, 1999; Groneman, 2000). Tais produções
acadêmicas operam uma desconstrução das reivindicações sexológicas acerca das diferenças
sexuais e da naturalização das marcas de gênero. Por outro lado, há trabalhos que argumentam
sobre o caráter progressista da sexologia e de seus representantes, ressaltando sua influência
para a mudança dos costumes e, inclusive, contribuindo em certos contextos para a proteção ou
emancipação de grupos sexualmente marginalizados (Rubin, 1984; Dose, 2003; Matte, 2005;
Brandhorst, 2003; Bullough, 1998).8
As correntes mencionadas possuem um traço em comum: a reflexão sobre os
condicionamentos entre a abordagem científica do sexo e a moralidade vigente sobre o tema,
considerando os traços específicos de cada contexto de produção. Nesse sentido, duas normas
do universo científico vêm sendo incluídas na análise acerca dos conhecimentos e tecnologias
sexológicos: a neutralidade e a objetividade. Tais exigências do fazer científico são apontadas
como princípios que os sexólogos precisam seguir, a fim de que suas produções acerca das
diferentes expressões da sexualidade sejam isentas de juízos de valor, diferenciando-se, assim,
dos saberes leigos ou religiosos, ou mesmo de produções literárias de cunho erótico. Apresento,
a seguir, três análises sócio-históricas interessantes que ilustram essa observação.
Em seu célebre ensaio “Thinking of Sex”, a antropóloga Gayle Rubin (1984) argumenta
a favor de uma teoria sobre o sexo que seja capaz de identificar, descrever e denunciar toda a
sorte de injustiça erótica e opressão sexual. O que a autora denomina de teoria radical do sexo
pressupõe o uso de ferramentas conceituais que possibilitem a visibilidade dos sujeitos
sexualmente discriminados, assim como uma descrição da diversidade de formas de
experimentação e de práticas sexuais na história. A radicalidade reside em que tal teoria consiga
demonstrar as complexas formas de perseguição e repressão sexual, defendendo, ao mesmo
tempo, uma ética pluralista quantos às diferentes expressões eróticas. Embora argumente que
vários esquemas de pensamento da cultura ocidental prejudiquem o desenvolvimento de uma

8

Diversos são os estudos que buscam analisar os modos como a ciência do sexo imprime suas marcas sobre os
parâmetros acerca do normal e do anormal, os ordenamentos de gênero e as ansiedades coletivas a respeito de
determinadas práticas eróticas. No que tange a esta tese, considero que os valores e moralidades de um período
histórico estão tão imbricados com as tecnologias e com a produção literária dos especialistas, que o mais
apropriado é considerar que se trata de uma relação de coprodução.
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teoria desse tipo – o essencialismo ou entendimento biológico da sexualidade é um deles –, a
autora ressalta que pesquisas empíricas sobre o sexo, como as desenvolvidas por Alfred
Kinsey,9 foram preponderantes para a defesa da positividade da variação sexual. Ao argumentar
que vários sistemas de julgamento sexual – sejam as religiões, a medicina ou o feminismo –
disputam sobre o status moral de cada ato erótico particular, Rubin expressa um posicionamento
mais favorável à sexologia (ou ao menos a uma parte dela). Em suas próprias palavras:
“Much political writing on sexuality reveals complete ignorance of both
classical sexology and modern sex research. Perhaps this is because so
few colleges and universities bother to teach human sexuality, and
because so much stigma adheres even to scholarly investigation of sex.
Neither sexology nor sex research has been immune to the prevailing
sexual value system. Both contain assumptions and information which
should not be accepted uncritically. But sexology and sex research
provide abundant detail, a welcome posture of calm, and a welldeveloped ability to treat sexual variety as something that exists rather
than as something to be exterminated. These fields can provide an
empirical grounding for a radical theory of sexuality more useful than
the combination of psychoanalysis and feminist first principles to which
so many texts resort.” (Rubin, 1984: 284).

Com base em uma detalhada pesquisa, a socióloga Janice Irvine (2002) demonstra como
as preocupações derivadas da moralidade sexual estadunidense entre os anos 40 e 50 do século
XX são fundamentais para entender a constituição e trajetória da ciência do sexo protagonizada
por Alfred Kinsey. A produção desse estudioso é situada em um contexto de grandes
transformações de costumes decorrentes das exigências econômicas e sociais da Segunda
Guerra Mundial e do acelerado desenvolvimento urbano que então se verificava em várias
cidades do país. As mudanças na vida familiar, nos papéis das mulheres e nas práticas sexuais
suscitaram, segundo Irvine, uma crise de gênero associada aos medos de dissolução da ordem

9

Kinsey foi um pesquisador estadunidense que conheceu grande projeção, sobretudo em função da publicação de
seus estudos sobre o comportamento sexual dos americanos em 1948 e 1953. Biólogo de formação e com
experiência prévia em entomologia, canalizou sua experiência de pesquisa empírica para a descrição e análise das
práticas sexuais, produzindo dados de tipo quantitativo e qualitativo. Para tanto, contou em sua equipe de
colaboradores com um psicólogo, um antropólogo e um estatístico. A publicação de seus estudos gerou
controvérsias e resistências de ordem moral, tanto pelo que revelou acerca dos hábitos e gostos sexuais
estadunidenses, como, posteriormente, pelas metodologias empregadas em suas investigações. Seus livros tiveram
grande impacto no domínio dos costumes e da legislação da sociedade americana e até hoje se discute sua
contribuição para o impulso da pesquisa sobre o sexo nos Estados Unidos (Bancroft, 2004; Sena, 2013). Embora
haja uma franca crítica ao naturalismo kinseniano, sua influência pode ser notada no desenvolvimento da
sociologia da sexualidade desenvolvida nos Estados Unidos, e não somente naquela de base quantitativa, como
também, em certa medida, nos trabalhos seminais de Gagnon e Simon e toda uma geração que se formou a partir
deles (Gagnon & Simon, 1973; Gagnon, 2006; Plummer, 2002).
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sociofamiliar e da supremacia masculina. Havia, então, um claro rechaço à homossexualidade.
Tal estado de ansiedade cultural refletia a insegurança de que os homens da nação não fossem
masculinos o suficiente e as mulheres, por sua vez, muito fortes e arrogantes, o que
potencializava a sensação de vulnerabilidade na rivalidade com o bloco comunista. Nessa
atmosfera de ambivalências públicas sobre as reconfigurações dos costumes sexuais, os dados
reunidos por Kinsey e sua equipe foram reconfortantes para alguns e ultrajantes para outros.
Por um lado, seus relatórios evidenciaram que as variações da sexualidade masculina e feminina
eram mais frequentes do que se supunha (e do que se gostaria de acreditar, tendo em vista os
altos índices de relações entre pessoas do mesmo sexo e de autoerotismo); por outro lado,
acenavam a promessa de uma solução científica para os problemas da convivência e do sexo
matrimonial. Kinsey estava profundamente convencido dos potenciais benefícios sociais do
conhecimento gerado e usava esse argumento para garantir maior aceitação da pesquisa sobre
o sexo. De fato, até 1960, quando emergiu uma série de movimentos políticos contestatórios
nos Estados Unidos e em outros países, organizados em função da assimetria dos sistemas de
gênero e da hierarquia em torno das normatividades acerca do prazer sexual, a pesquisa
científica apresentava-se para muitos como a principal e mais acertada fonte de informação para
responder aos variados anseios de emancipação erótico-sexual.
Como um verdadeiro filho da ciência (antes um especialista em entomologia e
zoologia), Kinsey propunha que os estudos sobre o sexo fossem realizados de forma objetiva e
livres de valores e julgamentos. Recusava-se a tomar posição a respeito de questões sociais ou
políticas da época. Sua postura era completamente crítica e contrária ao moralismo religioso e
ao discurso em torno da normalidade e do desvio promovido pelas ciências médicas e jurídicas.
No plano pessoal e em seu fazer científico, considerava que a Igreja, as instituições educativas
e os lares estadunidenses eram fontes privilegiadas das inibições sexuais. A missão de sua
ciência seria a apresentação de dados factuais e seus significados, o que não deveria incluir
qualquer tipo de lobby político. Para Irvine, esses elementos tornaram-se princípios da pesquisa
sobre o sexo que vigoram até hoje, ao menos sob a forma de dilema:
“For both political and strategic reasons, many sexologists have
attempted, like Kinsey, to ignore sexual politics and attend simply to the
“facts”. Since sex is so highly politicized in this culture, sexologists are
continually sought out by special interest groups, legislators, lobbyists,
and social activists who want them to act as advocates and give their
expert opinions. (…) this realization of the inherently political
implications of sexuality and sex research has throughout the century
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collided with many sexologists’ aspirations to value-neutrality.
Sexology has yet to resolve the tension between sexual politics and
sexual science.” (Irvine, 2002: 333).
O trabalho desse estudioso foi precursor de estratégias metodológicas de produção de
dados assumidas pouco depois por pesquisadores, como a dupla Masters e Johnson. Segundo
Irvine, Kinsey foi pioneiro no emprego de observação e filmagem de atividades sexuais em
laboratórios, o que foi realizado secretamente devido a seu temor de eventuais implicações para
a continuidade do financiamento de suas pesquisas. Ele e sua equipe chegaram a registrar 20
casais homossexuais e 10 casais heterossexuais praticando sexo, além de terem gravado
individualmente 25 homens e mulheres se masturbando. Em alguns casos, prostitutas foram
contratadas e foram realizadas medições de seus clitóris, com vistas a reunir dados objetivos da
tese de Kinsey acerca da inviabilidade do orgasmo vaginal e da centralidade do clitóris para o
prazer feminino. Ainda que sujeito a críticas, buscou apresentar dados quantificáveis sobre
práticas sexuais e a fisiologia masculina e feminina, visando preencher um vazio no estudo
sobre o sexo e abrindo o terreno para uma intensificação da pesquisa sobre o tema nos Estados
Unidos e outras partes do mundo. Irvine demonstra que, ao tentar não se imiscuir com debates
morais e emocionais, ele desempenhou importante papel na transição da hegemonia religiosa
sobre o sexo para a autoridade da ciência sobre o assunto naquele país. Além disso, ao oferecer
argumentos científicos para a reflexão sobre os problemas matrimoniais, suas publicações
favoreceram uma ampliação do debate do sexo, estendendo os discursos do âmbito privado para
a arena pública.
O historiador Harry Oosterhuis (2002) apresenta sob novos ângulos a complexa
articulação entre produção de conhecimento sobre o sexo e moralidade, tendo como base uma
análise acerca da célebre obra “Psychopathia Sexualis” do final do século XIX. De autoria do
psiquiatra austro-germânico Krafft-Ebing (nascido em 1840 e falecido em 1902), a publicação
destacou-se como um tratado pioneiro de patologia, especializado nas denominadas “variações
do instinto sexual”. O livro, cuja primeira edição data de 1886, tornou-se rapidamente uma
referência na medicina e na psiquiatria forense europeia. Passou por consecutivas reedições,
sendo traduzido e divulgado em outros países. Seu conteúdo organiza-se segundo uma
sequência de casos clínicos, cada um deles antecedido por uma numeração e um título que
indica sua classificação diagnóstica. Cabe lembrar que as informações usadas para sua reflexão
e produção científica eram oriundas do contexto da clínica médica. A partir da experiência com
seus pacientes e do que lhe fora relatado por outros médicos, Krafft-Ebing logrou reunir uma
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diversidade de histórias clínicas que serviram de base empírica para seu livro. No entanto, como
demonstra Oosterhuis, esse material não esgotou a totalidade de casos apresentados. Após a
publicação da primeira edição, leitores de diferentes partes da Alemanha e de outros países da
Europa, identificados com as histórias descritas, começaram a enviar cartas com longos relatos
biográficos para Krafft-Ebing, que passou a incluí-los como novos casos nas edições
posteriores. Embora o livro possuísse diversos termos em latim, com o propósito de restringir
seu acesso ao universo dos especialistas, sua repercussão alcançou um círculo muito maior,
especialmente entre indivíduos escolarizados. Distanciando-se de abordagens que identificam
na emergência da ciência do sexo somente um controle restritivo da medicina sobre os prazeres,
este historiador vai sustentar outra faceta de seus efeitos subjetivos. A análise das
correspondências mencionadas – encontradas nos arquivos pessoais de Krafft-Ebing e advindas
em grande parte de sujeitos em crise com suas experiências sexuais – mostra o efeito libertador
que o lançamento de “Psychopathia Sexualis” teve entre os leitores da época. As histórias que
caracterizam os casos clínicos abordados permitiram que aqueles homens, então considerados
“uranistas”, reconhecessem outras trajetórias e experiências similares às suas, o que lhes
causava grande alívio e conforto.
Oosterhuis, em diálogo com as análises foucaultianas, relembra que antes da emergência
da ciência do sexo não existiam os “perversos” – homossexuais, fetichistas, sadistas,
masoquistas –, tampouco os heterossexuais. No entanto, demonstra que tal assertiva tem levado
muito rapidamente à conclusão de que as novas categorias e identidades sejam construções
exclusivamente médicas, veiculadas a discursos que capturam os sujeitos e exercem poder e
controle sobre as sexualidades tidas como desviantes. Sua análise abre espaço para a agência
individual no processo de formulação e consolidação dessas categorias. Por meio do conteúdo
expresso nas cartas analisadas, Oosterhuis vai se perguntar quem eram seus correspondentes,
quais suas intenções, as interpretações dadas às formulações médicas e, por fim e não menos
importante, como teorias psiquiátricas do século XIX e experiências individuais interagiam e
repercutiam tanto na construção científica como no registro autobiográfico dos sujeitos.
De fato, Krafft-Ebing considerava que a “perversão sexual” tinha suas raízes na
hereditariedade, estabelecendo um diálogo com as teorias da degeneração do século XIX.
Todavia, levou a discussão médica mais além desses marcos de entendimento, explicando a
sexualidade como uma série de eventos fisiológicos correlacionados a situações de tipo
psicológica. Segundo Oosterhuis, a descrição das histórias de vida dos protagonistas dos casos
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clínicos em “Psychopathia Sexualis” desempenhou, nesse sentido, um importante papel na
individualização e psicologização do entendimento social sobre o sexo, e sua abordagem
tornou-se um dos marcos na constituição do conceito moderno de sexualidade e, em particular,
da noção de homossexualidade. Influenciado por muitos de seus correspondentes que
descreviam que seus comportamentos não deveriam ser considerados imorais, uma vez que
experimentavam seus desejos sexuais como “naturais”, Krafft-Ebing defendia que a ciência
deveria diferenciar a doença da imoralidade. Assim, com a publicação ipsis litteris dos relatos
dessas cartas nas seguintes edições, geralmente sem qualquer comentário médico adicional às
experiências de sofrimento narradas, sua obra tornou-se uma poderosa declaração das
preocupações e angústias dos sujeitos que lhe escreviam. Oosterhuis argumenta, ainda, que
todas essas histórias de vida parecem ter exercido um forte efeito sobre Krafft-Ebing,
especialmente se observarmos sua própria trajetória de vida. Os últimos manuscritos desse
psiquiatra passaram a ressaltar os efeitos nocivos da penalização da sodomia e ele próprio, no
final do século, apoiou os movimentos de revisão das leis que a penalizavam, liderados então
por outro destacado sexólogo, o médico alemão Magnus Hirschfeld. Aqui cabe lembrar que a
intenção de cura do que se considerava a inversão sexual gozava de um status menor na
psiquiatria da época. Em suma, o aspecto mais valioso da análise de Oosterhuis é a exploração
da potência de “Psychopathia Sexualis”, obra que consolidou a ciência como uma instância
produtora de verdades sobre o sexo e os atos considerados desviantes, concorrendo com a
autoridade judicial e religiosa a respeito. A nascente ciência do sexo apresentou-se para alguns
de seus contemporâneos como um recurso para dar novos sentidos às suas experiências e uma
esperança para livrá-los das amarras dos preconceitos e dos constrangimentos das leis e
doutrinas religiosas.
Os três trabalhos resenhados apontam como figuras notórias de dois momentos do
pensamento sexológico acreditavam que sua ciência permitiria uma nova leitura social acerca
dos sujeitos e da dimensão sexual de suas vidas. Tendo como referência tipificações do campo
dos estudos sociais da ciência, é possível afirmar que as análises apresentadas se alinham a uma
posição intermediária entre as que procedem a uma reverência incondicional às ciências e as
que adotam uma postura de denúncia. Conforme aponta Isabelle Stengers (2002), abordagens
assim estariam interessadas mais propriamente em acompanhar e documentar a constante
reinvenção da especificidade e autonomia da ciência com relação a outros domínios da vida
social. Seria característico dessa abordagem explorar os modos de utilização do registro político
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nas narrativas acerca do fazer científico, atentando às diversas articulações entre razão científica
e razão política. Alinhado a essa mesma posição, debrucei-me sobre os discursos científicos
acerca do desejo sexual, incluindo suas contendas, julgando ser esta uma tarefa antropológica
instigante. Trata-se de um exercício empírico que atualiza debates chave da disciplina, como o
das relações entre natureza e cultura, a constituição da racionalidade moderna, bem como a
politização contemporânea da sexualidade e suas múltiplas conexões com o conhecimento
científico.
A protossexologia e a centralidade do conceito de instinto sexual
A trajetória do conceito de desejo sexual no âmbito científico entrelaça-se com
diferentes sistemas de ideias. Sua história deriva da circulação por diversos universos
científicos –, bem como é definida pelas inovações e rupturas verificadas na reflexão e na
prática dos estudiosos e especialistas. Reflete o caráter circunstancial e dinâmico das
convenções do fazer científico e das técnicas da pesquisa sobre o sexo. Para traçar algumas
passagens dessa trajetória, assumo duas considerações básicas. Inicialmente, há que se observar
que os caminhos trilhados pelo conceito têm sido, em vários momentos, tributários à história
da sexologia ou da ciência do sexo. Não se trata de apontar a sexologia como um território ao
interior do qual se enquadrem e encerrem todos os movimentos desse conceito. A noção de
desejo sexual também transita por outras disciplinas (biologia, por exemplo) ou saberes
(filosofia, psicanálise), assumindo sentidos variados e possuindo maior ou menor grau de
vínculo com as acepções encontradas no pensamento sexológico. No entanto, sua trajetória
efetivamente se intersecta e se confunde em diferentes pontos com os acontecimentos que se
consolidaram no campo sexológico. A segunda consideração, igualmente importante, refere-se
ao fato de que nem sempre esse conceito manteve um lugar de destaque na produção
desenvolvida nesse universo científico-especializado. Ao observar as tendências do
pensamento sexológico ao longo do tempo, chamam a atenção as variações de sentido e do
estatuto de legitimidade dado ao desejo sexual, bem como momentos de silêncio a seu respeito.
Uma breve digressão metodológica: é preciso reiterar que os livros e artigos arrolados
nesta tese são analisados segundo diferentes planos ou camadas. De forma geral, são territórios
onde se dispõem axiomas e conceitos; cujo alcance de espraiamento é identificado quando se
observam esses produtos da ciência em um panorama histórico. As fontes consultadas
constituem um elemento material que faz circular e transitar ideias, e entrar em um jogo social
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próprio de um dado coletivo de pensamento, no sentido dado por Fleck (2010[1935]).10
Ademais, constituem plataformas de inscrições textuais, cujo valor social não depende
exclusivamente do que seriam suas supostas qualidades intrínsecas – ou seja, seus usos podem
ser diversos e imprevisíveis. São, assim, suporte de narrativas e, simultaneamente, dispositivos
textuais. Tendo em vista reflexões teóricas de Haraway (2009 [1991]), Latour e Woolgar
(1997), entre outros, a medida de sua força ficcional advém exatamente dos efeitos que geram.
Portanto, sua potencialidade verifica-se em função do que é feito a partir de suas narrativas, e
menos dessas narrativas em si.
Dito isso, passo a uma caracterização sobre a sexologia. Tendo como referência a
sistematização formulada por André Béjin (1987a), entende-se que a sexologia, até os anos 80,
caracteriza-se por duas ondas: a primeira, também denominada de protossexologia, e a segunda,
conhecida como a sexologia moderna.11 Diversos estudos vêm indicando reconfigurações
recentes nesse campo, concomitantes à virada do milênio, que permitem afirmar a emergência
de uma terceira onda, marcada por uma progressiva autonomização da medicina do campo
sexológico mais amplo (Russo et al., 2009, Russo et al., 2013; Rohden & Russo, 2011; Russo,
2013; Giami & Russo, 2013; Rohden et al., 2014). Em cada uma dessas etapas históricas é
possível encontrar continuidades, descontinuidades e variações de sentido do conceito de
desejo.
É na segunda metade do século XIX que a protossexologia emerge no contexto europeu,
sendo algumas de suas figuras mais emblemáticas oriundas do campo psiquiátrico de língua
alemã. Esse período assistia à consolidação da psiquiatria como um domínio de produção de
verdades sobre a vida e de controle sobre o social, em meio a uma relação complexa com
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Em diálogo com a teoria do conhecimento, o médico e microbiólogo judeu-polonês Ludwik Fleck vai
argumentar que o desenvolvimento de um fato científico não seria redutível à relação entre um ator que conhece
e um objeto a ser conhecido. Para ele, haveria que considerar nessa relação a mediação de um terceiro elemento,
o da atividade social, mais especificamente o sistema de referências que define sua lógica. Em suas palavras: “Se
definirmos o “coletivo de pensamento”, como a comunidade de pessoas que trocam pensamentos ou se encontram
numa situação de influência recíproca de pensamentos, temos, em cada uma dessas pessoas, um portador do
desenvolvimento histórico de uma área de pensamento, de um determinado estado do saber e da cultura, ou seja,
de um estilo específico de pensamento.” (Fleck, 2010 [1935]: 82).
11
A denominação “sexologia moderna” não deve ser entendida como corolário de um projeto de modernização do
sexo, no sentido de uma evolução progressiva dos modelos de sexualidade propostos nesse campo científicoespecializado, tampouco em termos de superação de velhas ansiedades sobre o sexo. As ideias de Andrés Béjin
foram publicadas em uma das obras fundacionais do campo de estudos críticos sobre a sexualidade, o livro
Sexualidades Ocidentais, editado originalmente em 1984, em colaboração com o historiador Phillipe Áries. Por
meio da periodização definida por Bejín como “moderna”, busca-se ressaltar as características e ambiguidades
dessa etapa da ciência do sexo em sua relação com as tendências de liberalização sexual do século XX e a
progressiva consolidação da democracia sexual como um valor ocidental.
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instituições jurídicas e campos de estudo relacionados à criminologia. Os valores laicos e
liberais que então se disseminavam, promovidos pela burguesia europeia, começavam a
prevalecer sobre as regras religiosas na condução da vida social.
Nesse marco histórico, a psiquiatria começa a dirigir atenção às condutas sexuais e a
registrá-las e tipificá-las através de seu discurso, passando a conferir-lhes um caráter particular.
Onde antes se viam práticas, espécies passam a ser classificadas e descritas, tornando-se o
objeto dessa nova ciência. As perversões ou anomalias sexuais passam, paulatinamente, a se
sobrepor às acusações morais de desvio ou de pecado oriundas do universo legal ou religioso.
Conforme afirma Foucault (1977), seguido por outros historiadores e antropólogos,12 o
conjunto dessa produção, denominada de scientia sexualis, é a fonte primordial para a
constituição da noção ocidental moderna de sexualidade. Essa ciência, de influência positivista,
estava empenhada a identificar as “leis da natureza” que regiam os comportamentos sexuais
humanos. Seus praticantes, embora conjugassem valores liberais, estavam especialmente
atentos a toda conduta que afrontasse a moral burguesa e representasse uma ameaça aos códigos
familiares necessários ao bom funcionamento do sistema econômico capitalista.
Um aspecto peculiar da produção médico-psiquiátrica sobre o sexo do século XIX é a
menção constante à noção de instinto sexual, sempre acompanhada da argumentação sobre seu
lócus e função. Esta categoria é estruturante dos escritos seminais dessa nova ciência e, em
certa medida, de outros estudos sobre o sexo. É notável sua importância em obras como
“Psycopathia Sexualis” de Heinrich Kaan, de 1844;13 no livro homônimo de Krafft-Ebing,
publicado pela primeira vez em 1886; 14 em “Die Conträre Sexualempfindung” e
“Untersuchungen über dieLibido Sexualis” de Albert Moll, de 1891 e 1897, respectivamente.15

12

Oosteruis (2002), Weeks (1985, 2012), Katz (1996), Duarte (1998), Vance (1995), entre outros.
Embora pouco conhecido, esse livro foi citado por Michel Foucault (1977) como a primeira publicação
especializada sobre as patologias sexuais. Recentemente, ganhou uma tradução para língua inglesa (Kaan, H., &
Haynes, M., 2016), disponível em meio eletrônico no site: https://muse.jhu.edu/book/48261 (acesso em setembro
de 2019).
14
A obra de Krafft-Ebing passou por sucessivas reedições que implicaram ajustes e ampliação de seu conteúdo.
Doze edições em alemão foram realizadas pelo próprio autor, a última delas publicada em 1903, um ano após sua
morte. Há também edições que resultaram do trabalho de organização conduzido por outros autores, bem como de
traduções diversas. A versão de “Psycopathia Sexualis” analisada para esta tese foi a edição em língua inglesa
publicada em 1906 pela Rebman Company, Nova Iorque, traduzida da 12º edição em alemão.
Ela está disponível em: http://oaprendizverde.com.br/downloads/PsycopathiaSexualis.pdf
15
As datas mencionadas referem-se ao ano de lançamento. As traduções consultadas foram a versão em francês
“Les perversions de l’instinct génital: étude sur l’inversion sexuelle basée sur des documents officiels” (Paris,
Editora
G.
Carré,
1893),
disponível
em
meio
eletrônico
(https://archive.org/details/bub_gb_tpoaAAAAYAAJ/page/n3) e a versão em inglês (em meio impresso) “Libido
13
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Nestas e em outras obras da época, a base de definição entre o próprio e o impróprio das “leis
da natureza” era a reprodução. De forma mais ou menos tácita, era a reprodução que pautava o
sentido atribuído às práticas sexuais que dela se desviavam (a masturbação, a “inversão sexual”,
os fetiches etc.).16
Essa ciência do sexo, ao lançar mão da noção de instinto, inscreve-a em dois saberes
particulares, já apontados por Foucault (1977): o da biologia/fisiologia da reprodução,
formulada segundo normas científicas, e o da medicina sobre o sexo, inspirada em fontes
diversas. Embora seus representantes não apresentem explicitamente um vínculo lógico entre
tais saberes, o primeiro parece efetivamente servir de caução científica ao segundo.
Efetivamente, nota-se nessa produção especializada que os sentidos acerca do instinto sexual
encontravam-se em uma espécie de liminaridade entre uma racionalidade fisicalista e outra
acerca do psiquismo. Cada uma das referências ao conceito ilustra os termos por meio dos quais
a “natureza” era definida.
“In every distortion of the sexual instinct, it is the imagination that
supplies the path that fulfills it, contrary to the laws of nature. All these
types of deviation are merely different forms of one the same thing, and
they across into one another. Boys who are given to onanism, even if
dissuaded from this habit at a later age, most easily fall into other
aberrations of the sexual drive; and among primitive people, one type
occurs at the same time with others.” (Kaan, 2016 [1844]: 82)
“Parmi toutes les propriétés psychiques qui différencient les deux sexes,
l'instinct sexuel n'occupe pas la dernière place. Chez l'homme il se
manifeste pendant une longue période de la vie sous forme d'une
propension intime qui le conduit à rechercher le contact physique avec
l'autre sexe, conctat physique dont le dernier terme est l'acte du coït.
L'instinct sexuel pousse par conséquent l'homme vers la femme, et la
femme vers l'homme. L'éveil de cet instinct peut se faire à divers
moments dans les conditions normales, il ne doit pas avoir lieu avant
le début de la puberté.” (Moll, 1893: 12)
Sexualis. Evolution and Analysis of the Sex Instinct (Studies in the Psycho-sexual of love Verified by Clinical
Sexual Case Histories)”, California, Brandon House ed., 1966.
16
Cabe mencionar uma vertente particular da sexologia desenvolvida no contexto alemão da época e que assumiu
um perfil mais político-militante. Entre suas grandes figuras representantes estão o jurista Karl Heinrich Ulrichs e
o médico Magnus Hirschfeld, ambos homossexuais e fortemente comprometidos com agendas reformistas, entre
elas a revisão do código penal prussiano adotado no contexto alemão pós- unificação e que criminalizava a prática
de sodomia (Dose, 2003; Russo, 2009). Essa vertente também reproduzia a categoria “instinto sexual”
(Geschlechtstrieb). Hirschfeld estava a par das teorias eugênicas e tentava encontrar as bases científicas do
sentimento amoroso. Evocava a ideia de relatividade sexual para argumentar sobre a “inversão”. Segundo seu
ponto de vista, nem a “inversão sexual”, tampouco as expressões eróticas que se afastassem do padrão deveriam
ser consideradas um fenômeno patológico; estas seriam tão somente uma variação inata do instinto sexual
(Steakley, 1997).
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Ao ser apresentado nessas obras, o instinto sexual atrela-se a uma dimensão fisiológica
e expressa um componente funcional, seja no homem ou na mulher. No entanto, ao mesmo
tempo em que é descrito como uma força inata, própria do que seria o caráter animal e biológico
do humano e sua evolução como espécie, segundo afirmam, sua manifestação obedece a um
complexo arranjo de influências. Reflete predisposições hereditárias em articulação com
especificidades da tipificação racial e fatores ambientais (o clima quente, por exemplo, ou
mesmo estímulos sensoriais diversos como determinados cheiros, o brilho do cabelo, o tom da
voz). Frequentemente é também apresentado como um drive sujeito a condicionamentos
provenientes da história individual e das regras e valores civilizacionais (traços culturais,
educação, padrões de conduta familiares, hábitos cotidianos etc.). Dessas concepções deriva a
visão de que as condutas sexuais consideradas desviantes fossem como um mal civilizacional,
e que seriam menos frequentes nas sociedades consideradas primitivas. As afirmações sobre o
“instinto sexual” são coerentes com – e ao mesmo tempo definem – o sistema de ideias típico
do establishment da psiquiatria da época, que tinha como pano de fundo os princípios do
darwinismo e as teorias da degenerescência.17
Um argumento comum observado nessa produção intelectual é o de que o “instinto
sexual” no humano distingue-se daquele encontrado nos animais em razão de seu componente
emocional. Regido pelas “leis da natureza”, o impulso pelo sexo estaria nos humanos vinculado
a uma necessidade de contato físico e intimidade emocional. À diferença do discurso religioso,
que descrevia esse impulso como uma propriedade da alma ou do espírito, a ciência do sexo da
época introduzia uma nova chave interpretativa acerca do homem moderno e secular: o desejo
sexual como um componente fundamental de ligação ao outro. O “instinto ou a libido”, que
idealmente se desdobraria no sentimento amoroso, estaria na base da formação do vínculo do
par conjugal e familiar. Como se pode encontrar nessa literatura, era por meio do intercurso

17

As teorias da degenerescência dominaram o pensamento médico-psiquiátrico de meados do século XIX até
começos do século XX. Segundo essas teorias, os problemas orgânicos, intelectuais e os traços indesejados da
conduta eram entendidos como produtos da hereditariedade. As doenças representavam uma variação ou desvio
assumido pela transmissão genética, tendo como marco mais amplo os processos de evolução da espécie humana
e das “raças”. Na emergência desse sistema de ideias, destaca-se a figura do médico vienense Bénedict-Augustin
Morel (1809-1873), quem esteve intensamente preocupado com a origem e o desenvolvimento das doenças
mentais, bem como com as leis da hereditariedade no domínio da patologia. A premissa básica das reflexões sobre
a degenerescência é a de que a herança genética compreende tanto elementos físicos como aspectos morais, e está
regida paralelamente pelos condicionantes do ambiente físico e moral. Para uma compreensão mais detalhada do
contexto científico e cultural em que se forjaram essas ideias e seus desdobramentos para o pensamento
psiquiátrico do século XX na Europa e na América Latina, conferir Stepan (2005) e Serpa Jr. (2010). Sobre as
teorias psiquiátricas e o papel da sexualidade e da distinção racial no debate sobre degenerescência no Brasil, ver
Venâncio (2004) e Facchinetti & Venâncio (2006).
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sexual que tal emoção se materializava. Dada a sua capacidade de reunir gratificações sensuais
e emocionais, sua função primordial estaria garantida, a saber, a “propagação da espécie
humana”.18
“The propagation of the human race is not left to mere accident or the
caprices of the individual, but is guaranteed by the hidden laws of
nature which are enforced by a mighty, irresistible impulse. Sensual
enjoyment and physical fitness are not the only conditions for the
enforcement of these laws, but higher motives and aims, such as the
desire to continue the species or the individuality of mental and physical
qualities beyond time and space, exert a considerable influence. Man
puts himself at once on a level with the beast if he seeks to gratify lust
alone, but he elevates his superior position when by curbing the animal
desire he combines with the sexual functions ideas of morality, of the
sublime, and the beautiful. (…) Sexual life no doubt is the one mighty
factor in the individual and social relations of man which disclose his
powers of activity, of acquiring property, of establishing a home, of
awakening altruistic sentiments towards a person of the opposite sex,
and towards his own issue as well as towards the whole human race.”
(Krafft-Ebing, 1906:1).
“L'instinct sexuel se montre non seulement chez l'homme, mais aussi
chez l'animal. Seulement ce qui distingue la vie sexuelle de l'homme de
celle des animaux, c'est l'existence, entre l'homme et la femme, de
relations plus intimes, plus profondes, qui trouvent leur plus haute
expression de l'amour. Il est vrai que chez les animaux on peut trouver
entre le mâle et femelle des liens plus intimes que ceux que comporte la
copulation accidentelle, seulement ces liens n'arrivent pas à une aussi
haute expression que chez l'homme.
É necessário esclarecer que, embora os protossexólogos propusessem esse traço comum do “instinto sexual”
entre homens e mulheres, sublinhando que seus impulsos não diferissem em termos fundamentais ou essenciais,
suas teorias pressupunham uma gama de diferenças naturalizadas entre eles e elas, inclusive na forma como o
desejo sexual se expressaria. Nota-se claramente em suas formulações uma gramática específica a definir a conduta
de cada um na interação sexual. Um fragmento de “Psychopatia Sexualis”, de Krafft-Ebing, ilustra bem essa
observação:
“These facts characterize strongly the differences that prevail in the psychology of sexual life in man and woman,
and the dissimilarity of sexual feeling and desire in both. Man has beyond doubt the stronger sexual appetite of
the two. From the period of pubescence, he is instinctively drawn towards woman. His love is sensual, and his
choice is strongly prejudiced in favor of physical attractions. A mighty impulse of nature makes him aggressive
and impetuous in his courtship. Yet the law of nature does not wholly fill his psychic being. Having won the prize,
his love is temporarily eclipsed by other vital and social interests. Woman, however, if physically and mentally
normal, and properly educated, has but little sensual desire. If it were otherwise, marriage and family life would
be empty words. As yet the man who avoids women, and the woman who seeks men are sheer anomalies. Woman
is wooed for her favor. She remains passive. Her sexual organization demands it, and the dictates of good breeding
come to her aid. Nevertheless, sexual consciousness is stronger in woman than in man. Her need of love is greater,
it is continual not periodical, but her love is more spiritual than sensual. Man primarily loves woman as his wife,
and then as the mother of his children; the first place in woman's heart belongs to the father of her child, the
second to him as husband. Woman is influenced in her choice more by mental than by physical qualities. As mother
she divides her love between offspring and husband. Sensuality is merged in the mother's love. Thereafter the wife
accepts marital intercourse not so much as a sensual gratification than as a proof of her husband's affection.”
(Krafft-Ebing, 1906: 14).
18
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Pourtant l'homme ne paraît pas avoir connu le véritable amour à toutes
les époques et chez tous les peuples. Ce n'est qu'avec les progrès de la
civilization (…) et le début de la vie sédentaire que l'instinct sexuel se
transforme progressivement en penchant sexuel, puis en amour.” (Moll,
1893: 12)
No trabalho clássico de taxonomia psiquiátrica de Krafft-Ebing, assim como nas outras
obras citadas, notei que a noção de instinto é empregada de forma análoga às categorias “vita
sexualis”, “desejo sexual” e “libido”.19 Trata-se de categorias que frequentemente se
confundem em seu uso na retórica desses especialistas. São, em certos momentos, empregadas
como sinônimos; em outros, parecem guardar entre si uma relação de continuidade ou parecem
estar sobrepostas em camadas. Neste caso, o instinto ocuparia uma posição mais profunda,
enquanto o desejo ou a libido seriam suas expressões mais manifestas, indicando geralmente a
vontade de se envolver em atividade sexual.
Independentemente do termo empregado, o que se ressalta é uma espécie de substrato
do comportamento sexual, cujo sentido tácito aponta invariavelmente para uma dimensão
físico-moral.20 Como bem demonstra Duarte (1988), essa articulação entre fenômenos “físicos”
e “morais” presente no livro de Krafft-Ebing nada tinha de contraditória segundo o modelo
fisicalista vigente então na racionalidade médica, uma vez que este os compatibilizava. O
“instinto sexual” era entendido como profundamente entranhado em uma dimensão orgânica,
embora sua expressão nas condutas individuais – entendida como sua derivação visível –
possuísse diversas formas que não poderiam, de modo linear, ser deduzidas de seu fundamento.
Os argumentos de Heinrich Kaan e Albert Moll sobre o “onanismo” e a “inversão sexual”
sugerem igualmente essa dupla dimensão do conceito, o que se verifica especialmente quando
tratam dos aspectos “congênitos” e “adquiridos” das patologias. Em suma, é por meio do
instinto ou desejo sexual que as condições morais dos sujeitos se articulam aos imperativos
corporais; é ele que integra caráter, gostos, eventos circunstanciais significativos das biografias

Por sua vez, a categoria “Libido Sexualis”, também frequentemente empregada nessa literatura, tem um sentido
particular: está associado ao prazer ou satisfação sexual.
20
Cabe esclarecer que, nas obras mencionadas, os termos “desejo sexual” ou “libido” indicavam somente um
aspecto situado no âmbito da consciência dos sujeitos. Por razões de brevidade, não abordarei aqui as relações
entre os protossexólogos e a teoria do sistema inconsciente elaborada por Freud, que passou a figurar no debate
intelectual pouco tempo depois da produção dos protossexólogos e defendia a existência de uma dimensão psíquica
com uma lógica própria e autônoma da consciência dos sujeitos. Há uma extensa literatura a respeito do tema.
Conferir, por exemplo: Makari, (1997); Oosterhuis (2002, 2012); Savoia (2010); De Vleminck (2017).
19
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e herança genética. Como se pode depreender das obras consultadas, o uso dessa noção, ainda
que de forma ambígua, imprime um caráter individualizado às qualidades físico-morais.
Ao ser incorporada e replicada no pensamento psiquiátrico, a noção de instinto tornouse o eixo de entendimento das manifestações sexuais e da definição dos esquemas
classificatórios propostos. Cabe lembrar que o escopo da ciência sexual que então emergia era
primordialmente nosológico e os dados empíricos derivavam em grande medida da experiência
clínica (Béjin, 1987a; Gutmann, 2006), sendo o resultado dessa empreitada a definição e a
descrição das denominadas “perversões” ou “psicopatologias sexuais”.21 Na perspectiva dos
protossexólogos, a forma como o “instinto sexual” se expressava, sua intensidade e o conjunto
de objetos e circunstâncias capazes de incitá-lo ou diminuí-lo definiam a tipologia de suas
alterações.
Um entendimento compartilhado por esses especialistas, e que se consolidou no final
do século XIX e começo da XX, era o de que o desejo ou instinto sexual encontrava-se no
cérebro e no sistema nervoso. Krafft-Ebing vai defini-lo como uma emoção, uma ideia e um
impulso, descrevendo-o como uma função do córtex cerebral. Expressa-se mediante “impulsos
incontroláveis”, “descargas”, “correntes”, “tensão”. Seguindo uma racionalidade análoga a
que define outras forças internas ou apetites humanos 22, a energia sexual se disparava ou
apagava nos corpos, podia ser fraca ou desmedida e, inclusive, orientar-se de forma inversa ou
arbitrária. Esses impulsos nervosos eram o fundamento físico das conexões entre os órgãos dos
sentidos, o cérebro e os órgãos sexuais. É necessário apontar que também as alterações do
instinto se organizavam na obra desse autor segundo uma terminologia neurológica, cerebral,
sendo agrupadas em grandes problemáticas neurológicas, cada qual com suas subdivisões. Daí
o sentido de categorias classificatórias como “anestesia”, “hiperestesia” e “parestesia”, esta

21

A terapêutica é uma dimensão menos elaborada na produção da primeira onda sexológica, mas igualmente
interessante de ser explorada, uma vez que inclui tecnologias de intervenção variadas para lidar com as alterações
do desejo sexual. Como já ressaltado por outros autores (Duarte, 1988; Oosterhuis, 2002), as propostas de
tratamento das perversões seguem a lógica físico-moral. As intervenções físicas referiam-se a algum tipo de
recurso que incidisse sobre o “sistema nervoso” e incluíam desde substâncias ou medicamentos, hidroterapias,
distanciamento da vida urbana e mudança para o campo. As de tipo moral estavam fundamentadas sobre a prática
clínica da “sugestão”. Tal influência poderia se exercer por meio de encorajamentos, conselhos, proibições e
técnicas de hipnose, estas tidas como as mais efetivas. No entanto, os próprios especialistas reconheciam que esse
conjunto de soluções não surtia efeitos significativos ou duradouros em todos os casos.
22
A vinculação da dimensão sexual à ordem natural dos apetites humanos não é exatamente original da psiquiatria
do século XIX, uma vez que essa se encontra em obras de filósofos cristãos, como São Tomás de Aquino, que
discorreu sobre os princípios humanos da razão e da sensibilidade e o governo das vontades sobre os apetites
sensíveis (Ferrater-Mora, 1994). A principal diferença radica em que, para os protossexólogos, tais apetites eram
narrados por meio de categorias oriundas da anatomia e da fisiologia.
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subdividida em “sadismo”, “masoquismo”, “fetichismo” e “sexualidade antipática” (inclinação
sexual para o mesmo sexo). Cada uma dessas diferentes manifestações, que a seu modo
desafiavam a norma reprodutiva heterossexual, diziam respeito a um tipo de particular da
intensidade ou direcionamento da “energia sexual”.23
Tomada pela psiquiatria como uma peça-chave de seu empreendimento científico sobre
o sexo, e oferecendo uma nova leitura sobre práticas eróticas condenadas moralmente, a noção
de instinto termina por se inserir no centro de uma das discussões mais caras do processo de
secularização da sociedade europeia da época: a do controle racional sobre a “natureza”. Os
protossexólogos vão apresentar o instinto sexual como uma força natural, vinculada ao lado
“animal” do humano, que se sobrepõe aos sujeitos, ou ao menos desafia sua razão. Concebiamno como um dos apetites que clamam por realização. Essa linha de raciocínio orientava não
somente a atuação clínica dos especialistas, como também seus argumentos quando convocados
a se pronunciar em processos judiciais e movimentos de revisão legal. Embora os psiquiatras
do final do século XIX compartilhassem a expectativa de controle e adestramento de sua
expressão por parte do homem moderno – seja a nível individual ou das instituições sociais –,
argumentos como os de Krafft-Ebing e Albert Moll eram claros quanto à impossibilidade de
imputar aos indivíduos responsabilidade sobre a manifestação do instinto sexual. A vontade
individual não seria, de acordo com essas teorias, suficiente para refrear as demandas ou
manifestações do desejo, entendimento que implicava uma moralidade específica. Os novos
sujeitos sociais, os perversos, não podiam ser considerados criminosos, uma vez que seu livre

Citarei um exemplo. A “anestesia sexual” define-se em Krafft-Ebing pela ausência de manifestação de
“sentimentos sexuais”, uma condição fisiológica normal na infância, na velhice e depois de um ato sexual. Esperase que o instinto sexual saia do período de latência, ative-se durante a puberdade e se apague no final da vida
adulta. Quando tal anestesia se verifica em outras etapas da vida, trata-se, segundo esse autor, de uma anomalia
que impede o indivíduo de se excitar sexualmente com os “impulsos orgânicos” provenientes dos órgãos e
glândulas sexuais, bem como da estimulação dos sentidos. Essa espécie de apatia pode se dar tanto nas interações
sexuais como no autoerotismo, e pode ser de caráter “congênito” ou “adquirido”. Conforme a descrição dos casos:
“Case 4. W., age 25, merchant, claimed to be untainted, never had a severe illness, never had masturbated, since
his nineteenth year had but rarely pollutions, mostly without sensual dreams. Since his twenty-first year coitus
rarissimus, actus quasi masturbatorius, in corpore feminae, sine ulla voluptate. W. declared to have made these
attempts solely through curiosity, and soon gave them up altogether as desire, gratification, and ultimately even
erection were wanting. He never had any leaning towards his own sex. His deficiency did not seem to cause him
any worry. In the ethical and aesthetical field there were no abnormal manifestations. (…)
Case 6. Mr. W., aged thirty-three; strong, healthy, with normal genitals. He had never experienced libido, and
had vainly sought to awaken his defective sexual in instinct by means of obscene stories and intercourse with
prostitutes. (...)
Case 7. X., aged twenty-seven, genitals normal; never felt libido. Mechanical or thermic stimuli easily induced
erection, but libido sexualis was regularly replaced by a desire for alcoholic indulgence. Such excesses also
induced erections, and he then sometimes masturbated. He had a disinclination for women and a loathing of coitus.
If, with an erection, he made an attempt at coitus, it disappeared at once.” (Krafft-Ebing, 1906: 62-63).
23
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arbítrio estaria debilitado, subjugado a essa força irresistível que os levava às condutas e
inclinações sexuais patológicas. A tônica moral que nessa época recaía sobre comportamentos
e gostos sexuais considerados anormais é atenuada no sistema de ideias desses médicos, uma
vez que concebiam o instinto como uma força intensa que se sobrepõe à vontade racional ou
exige grande esforço para refreá-la. Ademais, suas descrições assinalam o poder corruptivo e
destruidor do instinto sexual perverso, sendo comparado à lava de um vulcão que, vindo das
profundezas do ser, poderia queimar tudo ao redor, devorando a honra, o corpo e a saúde.
“Le penchant qui porte l'homme vers l'homme doit être désigné sous le
nom de perversion dans le sens que v. Kraffl-Ebing attribue à ce mot.
Pour lui la perversion est toute manifestation de l'instinct sexuel qui ne
concorde pas avec le but assigné par la nature, c'est-à-dire qui ne
concourt pas à la reproduction; V. Krafft-Ebing attire encore
l'attention sur la nécessité d'établir une séparation rigoureuse entre la
perversion et la perversité. On parle de perversion quand l'instinct
sexuel est un instinct pervers, tandis qu'on parle de perversité quand il
s'agit d'une action perverse, sans tenir compte du mobile qui a
déterminé cette action, que ce soit un penchant pervers ou tout autre
mobile, une intention criminelle par exemple. C'est un grand mérite
pour v. Kraffl-Ebing que d'avoir si nettement séparé ces deux
conceptions. La perversion est un penchant indépendant de la volonté
et dont personne ne peut être rendu responsable, du moins aux yeux
d'un juge impartial; par contre la perversité, qui se manifeste dans
l'action, doit souvent être mise sur le compte de l'individu. On peut voir
jusqu'à quel point la confusion entre ces deux termes avait rendu
difficile l'appréciation de l'inversion sexuelle, par cette idée émise par
Chevalier que, dans la perversion sexuelle acquise, la perversion
dépend de la volonté de l'individu. Rien de plus faux que cette
affirmation, comme on vient de le démontrer.” (Moll, 1893: 16)
“Life is a never-ceasing duel between the animal instinct and morality.
Only will-power and a strong character can emancipate man from the
meanness of his corrupt nature, and teach him how to enjoy the pure
pleasures of love and pluck the noble fruits of earthly existence. (…)
Exaggerated tension of the nervous system stimulates sensuality, leads
the individual as well as the masses to excesses, and undermines the
very foundations of society, and the morality and purity of family life.”
(Krafft-Ebing, 1906: 5-6)
“To civilized man, the ready presence of ideas which inhibit sexual
desire is of distinct import. The moral freedom of the individual, and
the decision whether, under certain circumstances, excess, and even
crime, be committed or not, depend, on the one hand, upon the strength
of the instinctive impulses and the accompanying organic sensations;
on the other, upon the power of the inhibitory ideas. Constitution, and
especially organic influences, have a marked effect upon the instinctive
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impulses; education and cultivation of self-control counteract the
opposing influences.” (Krafft-Ebing, 1906: 40).
Como ressaltado em outras análises (Duarte, 1988; Oosterhuis, 2002, 2012), as obras
desses pioneiros da ciência sexual inseriram o instinto sexual em importantes debates da época
acerca do caráter humano, demarcando o ponto de vista científico sobre o assunto. De fato, as
formulações sobre o desejo ou o instinto sexual evocaram de forma exemplar essa relativização
acerca do grau de autonomia da vontade e da razão humana sobre os impulsos. Além de esse
conjunto de ideias se apresentar como alternativa ao entendimento religioso que condenava
moralmente os sujeitos e os definia como “pecadores da carne”, a racionalidade desses
especialistas infiltrou-se nas formulações sobre a responsabilidade penal da sociedade
disciplinar moderna. O entrelaçamento do conceito de desejo a todos esses debates ajuda a
estimar o valor com o qual foi revestido e a entender, ao menos em parte, os signos que
contribuíram para o alcance do sucesso da nascente ciência sexual.
No processo de patologização típico da primeira onda da sexologia, a masturbação,
inicialmente, e a “inversão sexual”, em seguida, foram as condutas que receberam maior
atenção. Não obstante, os argumentos mais gerais sobre o instinto sugerem que uma destacada
fonte de preocupações e ansiedades era o problema da intemperança. Tanto ou mais que as
perversões em si, os excessos sexuais são apresentados no discurso especializado como
causadores de prejuízos para os indivíduos e, consequentemente, obstáculos às aspirações de
uma civilização ou povo. Quando não regulado no âmbito individual ou das instituições, por
meio de uma canalização e frequência adequada, o instinto sexual é retratado como uma
perigosa ameaça.
“The material and moral ruin of the community is readily brought about
by debauchery, adultery and luxury. Greece, the Roman Empire, and
France under Louis XIV and XV, are striking examples of this assertion.
In such periods of civic and moral decline, the most monstrous excesses
of sexual life may be observed, which, however, can always be traced
to psycho-pathological or neuro-pathological conditions of the nation
involved. Largo cities are hotbeds in which neuroses and low morality
are bred, vide the history of Babylon, Nineveh, Rome and the mysteries
of modern metropolitan life. It is a remarkable fact that among savages
and half-civilized races sexual intemperance is not observed (except
among the Aleutians and the Oriental and Nama-Hottentot women who
practice masturbation).” (Krafft-Ebing, 1906: 6-7)
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Segundo essa lógica, quanto maior a intensidade do impulso voluptuoso das diferentes
anomalias do instinto sexual, mais problemático seria o quadro patológico. Assim, a
“hiperestesia sexual” vem a ser uma condição resultante de um desejo sexual extremamente
aumentado diante de uma estimulação orgânica, psíquica ou sensorial. Recebia a denominação
de “satiríase”, no caso dos homens, ou “ninfomania”, se afetasse as mulheres. Quando os
impulsos ocorriam de forma frequente e violenta, entendia-se que estes dariam lugar à luxúria
e à lascívia, vistos como devastadores para a vida familiar e o funcionamento da sociedade. A
“hiperestesia”, além de ser uma condição específica, pode ainda ser combinada às demais
patologias sexuais, conferindo-lhes um caráter mais intenso. É nesse sentido que podemos
afirmar que os excessos vinham a ser o aspecto em torno do qual gravitavam as mais intensas
ansiedades sociais sobre o sexo.24
Interessante notar toda a potência do conceito de “instinto” ou “desejo sexual”. Por meio
de seu conjunto de atributos, integra-se a uma variedade de práticas sociais e se torna uma
poderosa força motriz da vida individual e coletiva. A articulação de elementos que o sustenta
é ainda mais ampla. Ao ser empregado e redefinido para fins de investimento da medicina e da
psiquiatria sobre o sexo, esse conceito tem como um de seus efeitos a legitimação de um novo
campo científico-especializado. Nesse primeiro momento da sexologia, o desejo sexual é
simultaneamente uma peça-chave de um novo regime biopolítico e o eixo estruturador de uma
nova ciência.

Condição oposta à de “hiperestesia”, a “anestesia sexual” é uma categoria diagnóstica pouco expressiva no
sistema classificatório de Krafft-Ebing. Na 12ª edição do livro, de um total de 238 casos apresentados, somente
oito são de anestesia sexual, evidenciando uma menor ênfase dada a essa alteração do desejo, comparando-se com
as demais perversões sexuais (são 37 casos de fetichismos e mais de 50 de inversão sexual). A atenção conferida
à experiência de apatia sexual por parte da nascente ciência do sexo não era muito diferente daquela concedida
pela Igreja Católica, cuja problematização a respeito suscita reflexões interessantes. Como assinalado por
diferentes historiadores, códigos reguladores como o direito canônico e as leis civis eram, até então, a referência
para estabelecer o que seria o aceitável ou condenável quanto ao exercício das práticas sexuais e às obrigações
matrimoniais. Por um lado, a partir da ética sexual de Santo Agostinho, a concepção cristã vinculava a ideia de
libido ao pecado original, reservando ao casamento cristão o único vínculo por meio do qual se podia aceder, de
forma legítima, aos ditos prazeres da carne. E, ainda assim, haveria que lhe impor cuidadosa vigilância, de modo
a não se desdobrar em concupiscência. As proscrições eram as mais variadas, e incluíam desde as carícias e
exigências consideradas naturalmente indignas e estéreis, como também os regimes de frequências e os momentos
considerados inadequados para sua realização – certas etapas da gravidez, resguardo pós-parto, amamentação e
períodos religiosos como a quaresma. Por outro lado, a falta de sexo poderia incorrer em condenação e anulação
do casamento (uma das poucas exceções para sua dissolução). Os homens acusados de não cumprir com a prática
sexual esperada no mandato matrimonial deveriam, para sua defesa, demonstrar perante testemunhas que não eram
impotentes para cumprir o dever sexual do matrimônio (Foucault, 1977; Darmon, 1988).
24
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A sexologia moderna: da ausência à reintrodução do conceito de desejo
Segundo Russo (2009), dois fatos marcaram a mudança da primeira onda sexológica
para a segunda. Um deles se refere à ascensão do nazismo na Alemanha nos anos 30. Tal
acontecimento resultou no fechamento do Instituto da Ciência Sexual (Institut für
Sexualwissenschaft) em Berlim, na destruição de livros e jornais científicos e em um
enfraquecimento da Liga Mundial para a Reforma Sexual (Weltliga für Sexualreform auf
sexualwissenschaftlicher Grundlage) que se havia organizado na década de 20. Liderada pelo
médico Magnus Hirschfeld, a Liga congregava reformadores sociais e sexólogos de diferentes
países (como o britânico Havelock Ellis) e incluía uma gama de discursos e petições sociais
variadas.25 Alguns sexólogos (assim como psicanalistas) de origem judaica refugiaram-se em
países da Europa considerados mais seguros ou partiram para o continente americano; outros
se tornaram prisioneiros de guerra e vítimas do holocausto. Esses fatos levaram a uma
interrupção brusca do florescimento da ciência do sexo, que só voltaria a se reestruturar no
período pós-guerra em um novo contexto cultural, o dos Estados Unidos. O segundo
acontecimento tem a ver com uma reconfiguração dos significados dados pela sexologia a
determinadas práticas sexuais e com uma reorientação do seu objeto, que se deslocou das ditas
perversões para as atividades sexuais dos indivíduos tidos como normais. Se na protossexologia
o ponto de referência para estabelecer os comportamentos normais e anormais era a função
reprodutiva, nesse novo momento do campo é a disjunção entre sexualidade e reprodução que
figura como pano de fundo (Russo, 2009). Esta segunda onda sexológica vai representar um
passo ainda mais definitivo na direção de uma autonomização da sexualidade, tendo em si
mesmo um princípio e um fim: o prazer.
Outra diferença entre esses dois períodos nota-se no emprego da categoria instinto
sexual, que cai em desuso na sexologia moderna. Seu apagamento não se dá isoladamente, mas
atrelado com as teorias psiquiátricas sobre degeneração que se tornam obsoletas, assim como
boa parte das classificações de perversão sexual. A perspectiva biológica na psiquiatria e o
conhecimento neurológico e cerebral se desenvolveram a partir de meados do século XX
desvinculados da noção de instinto sexual. Complementa esse quadro de transformações o fato
25

A Liga Mundial possuía um programa com uma variedade de demandas, uma espécie de manifesto elaborado
por Hirschfeld. Tais demandas incluíam: direitos conjugais e divórcio, igualdade de direitos para as mulheres,
controle de natalidade (inclusive para combater a penalização do aborto), relações sexuais livres, proteção às mães
solteiras e crianças nascidas fora do casamento, prevenção da prostituição e das doenças venéreas, defesa das
anomalias sexuais como um fenômeno patológico e não um pecado ou crime, criação de um código de direito
sexual que não se interponha à vontade sexual mútua de adultos, e promoção da educação sexual (Dose, 2003).
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de que, na segunda onda sexológica, diferentes especialidades médicas e de outras disciplinas
foram se somando à psiquiatria na empreitada científica sobre o sexo.
Durante uma parte desse período, a noção de desejo sexual efetivamente deixou de ser
evocada nas principais obras da sexologia. Analisando a literatura produzida pela sexologia
moderna, um fator destaca-se na sustentação desse fato: as novas exigências de cientificidade
apresentadas para a legitimação do conhecimento sobre sexo. A necessidade de demonstração
de evidências empíricas torna-se um condicionamento normativo importante para a sexologia
moderna, o que vai se refletir no tipo de trabalho científico e na definição das categorias usadas.
Em termos de continuidades históricas, a preocupação em se diferenciar de outros saberes e do
senso comum seguirão acompanhando os esforços dos especialistas em afiançar uma ciência
do sexo. Além disso, conforme indico ao final do capítulo, o desuso dessa noção na produção
de conhecimento especializado é somente temporário, sendo reintroduzido no campo da
sexologia clínica em meados dos anos 70.
Segundo o historiador André Bejín (1987a), a segunda onda da sexologia teria seu
nascimento entre os anos 20 e 40. Para a definição desse marco temporal, o autor toma como
referência duas publicações: o livro de Wilhelm Reich “Die Funktion des Orgasmus” (A
Função do Orgasmo), publicado originalmente em alemão em 1927, e o relatório de Alfred
Kinsey lançado em 1948 sobre o comportamento sexual masculino. Seria a partir dessas duas
produções que começa a se forjar o problema central dessa nova sexologia: o orgasmo. Tal
ênfase vai encontrar seu apogeu no trabalho de William Masters e Virginia Johnson entre os
anos 60 e 7026. No conhecimento produzido nesse período, as figuras que encarnavam a
“degeneração do instinto sexual” perdem protagonismo e, em seu lugar, aparecem homens e
mulheres comuns, cujas experiências sexuais tornam-se o foco do escrutínio dos especialistas.27
Novos infortúnios sexuais são convencionados. Já não mais definidos em função dos desvios à

26

William Masters e Virginia Johnson tornaram-se mundialmente conhecidos pelas pesquisas sobre as respostas
fisiológicas associadas à atividade sexual, desenvolvidas a partir do final da década de 50 na Washington
University, em Saint Louis, nos Estados Unidos. São lembrados também pelas clínicas de terapia do sexo que
fundaram em vários estados do país. Masters foi um médico ginecologista. Johnson, embora frequentemente
identificada como psicóloga, nunca concluiu um curso universitário. Seu treinamento como sexóloga deu-se de
forma prática, inicialmente como assistente de pesquisa de Masters e, posteriormente, como pesquisadora, grande
parte do tempo atuando em um instituto que levava o nome da dupla. Estiveram casados entre 1971 e 1993.
27
Conforme observaram Russo e Venâncio (2006), o trabalho de Masters e Johnson desenvolve-se paralelamente
ao fortalecimento dos ativismos gay e feministas, que clamavam por emancipação sexual, e dos movimentos de
contracultura. Assim, ao mesmo tempo em que as práticas sexuais consideradas desviantes se tornavam um tema
do ativismo político em busca de afirmação pública, o sexo conjugal heterossexual vai sendo objetificado pelos
saberes científico-especializados.
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norma heterossexual e dos excessos eróticos potencialmente destruidores, mas segundo os
obstáculos para a livre fruição sexual. O olhar do sexólogo volta-se para as dificuldades com a
performance do ato sexual, atento a sua expressão orgânica, seus aspectos relacionais e às
restrições socioculturais à expressão sexual.
Não por acaso Bejín vai denominar a sexologia moderna de “orgasmologia”. O termo
alude a dois traços característicos dessa fase da disciplina. O primeiro é que, nesse momento,
proliferavam-se no campo a busca por evidências empíricas do orgasmo, incluindo dados
fisiológicos que fossem objetivamente apreensíveis e mensuráveis, bem como quantificações
diversas sobre as práticas sexuais. Para esse fim, instrumentos e procedimentos de pesquisa vão
ser propostos. O segundo aspecto são as “terapias sexuais”, que vão sendo construídas e passam
a integrar o arsenal tecnológico desse campo científico-especializado, tornando-se em grande
medida responsáveis por seu reconhecimento social.
Certamente, o uso do neologismo “orgasmologia” para designar esse campo soaria
estranho aos sexólogos de então, que o veriam como muito parcial frente suas pretensões
científicas e tecnológicas mais amplas na abordagem do sexo. 28 Sem dúvida, seu emprego é
ainda mais limitado para referenciar o trabalho de pesquisa empírica de Alfred Kinsey, cuja
ciência do sexo não visava caracterizar as ansiedades sobre a performance sexual, tampouco se
situava no âmbito clínico. O propósito perseguido por Kinsey era, mais precisamente,
demonstrar o sexo como uma dimensão da vida humana naturalmente diversa. A própria
denominação de “sexólogo” atribuída a ele é motivo de controvérsia. Todavia, a formulação de
28

A menção a Wilhelm Reich como representante dessa nova onda sexológica mereceria uma discussão mais
aprofundada, de modo a colocar em debate a tipificação apresentada por Béjin. No entanto, não a desenvolverei
aqui. Cabe somente argumentar sobre as dificuldades de enquadramento da produção intelectual de Reich e seu
pertencimento a instituições e correntes de pensamento, dado sua trajetória ter sido marcada por várias
controvérsias e movimentos de dissidências institucionais, além de deslocamentos geográficos. Reich, de origem
austro-húngara e judaica, formou-se como médico no ambiente intelectual vienense dos anos 20 - contexto sociohistórico de profusão e consolidação das ciências do Eu. Ainda estudante, impressionou-se com a leitura de textos
sobre psicanálise e rapidamente tornou-se um destacado membro da Sociedade Psicanalítica de Viena, tendo sido
um colaborador bem próximo a Freud. Conforme indicado por diferentes autores (Rabinbach, 1973; Bedani &
Albertini, 2009; Albertini, 2015; Lothane, 2017) sua trajetória de intensa politização e ativismo social e as
polêmicas geradas por suas ideias sobre a função do orgasmo culminaram em seu afastamento do círculo vienense
de psicanálise e sua saída da Alemanha em 1933, devido a ascensão do nazismo. O caráter híbrido de sua obra, na
qual articula, criticamente, influências do marxismo e da psicanálise, e sua trajetória mais autônoma com relação
à psicanálise e à sexologia mainstream, impedem qualquer tentativa simples de posicioná-lo nesses universos
especializados. O vínculo proposto por Béjin entre Reich e a segunda onda sexológica só faz sentido se
considerarmos o conteúdo de suas contribuições para as reflexões sobre as articulações entre sexo e subjetividade,
particularmente no que tange a seus argumentos sobre a importância do orgasmo para os sujeitos e a vida social.
Porém, tal vínculo é um pouco mais problemático se o que se busca é situá-lo em um dado coletivo de pensamento
ou contexto de relações institucionais.
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Bejín é extremamente útil para ressaltar como o prazer sexual, entendido aqui como a
capacidade de desfrute e fruição, tornou-se o parâmetro de definição do bom e do mau sexo –
ou, mais especificamente, o eixo simbólico em torno do qual se definem os problemas sexuais
e os recursos técnicos formulados pelos especialistas. Nesse aspecto é que encontro sua
originalidade e vigência.
Se por um lado é passível de questionamento reduzir a complexidade da segunda onda
sexológica à sua vertente clínica, a perspectiva de Bejín tem o mérito de identificar esse novo
referencial que, grosso modo, é reproduzido nas principais obras da sexologia e nos estudos
empíricos sobre o sexo, incluindo os de Kinsey. De um século ao outro, como bem sintetiza
Hawkes (1996), o perigo sexual é substituído pelo prazer sexual no cerne da preocupação
científica. Não mais os excessos a serem coibidos, tal qual ocorria no final do século XIX, mas
a falta a ser sanada (Russo, 2009). Em sua nova fase, além dos médicos, profissionais e
estudiosos de outras disciplinas unem-se a essa nova empreitada científico-especializada sobre
o sexo, que se abre para a produção de dados empíricos, a educação sexual e a vertente clínica.
A sexologia moderna esforça-se por se institucionalizar como ciência e profissão apostando na
diversificação, mas mantendo um aspecto unificador: o compromisso tácito com a ideia de que
o sexo satisfatório é um valor; e o orgasmo sexual, seu símbolo máximo.
É no contexto da segunda onda que vai emergir a ideia de “disfunção sexual”. Essa
categoria, que passa a englobar todo tipo de problemas que afetam a boa performance sexual, é
um elemento-chave para entender essa nova etapa da sexologia. O desempenho sexual passa a
ser esmiuçado e traduzido em uma ampla gama de condições clínicas, concomitantemente à
definição de medidas de satisfação e o cumprimento de parâmetros do que seria uma
performance ideal. A função reprodutiva do sexo deixa de ser o referente da moralidade nas
justificativas dos especialistas; em seu lugar são destacadas discussões sobre sua
funcionalidade, tendo em vista, como já mencionado, a obtenção do prazer. As definições
encontradas em suas publicações seguem fortemente ancoradas em uma racionalidade orgânica
e apelam frequentemente para as descrições dos mecanismos biológicos. As “disfunções” são
entendidas como falhas desses mecanismos. Porém, estas nem sempre ocorrem devido a razões
puramente fisiológicas, havendo ainda aquelas ocasionadas por aprendizagens inadequadas
sobre o sexo.
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Essa nova onda sexológica acompanha também o surgimento da definição de “saúde
sexual”. Russo (2009) descreve que, nesse período, é possível observar, pela primeira vez, a
inclusão do sexo em uma definição de saúde dada pela Organização Mundial de Saúde. O
documento “Education and treatment in human sexuality: the training of health professionals”,
de 1975, elaborado por sexólogos clínicos e médicos, parece ser a fonte mais antiga em que se
encontra uma menção a respeito. Buscando apresentar uma visão ampliada de saúde, tal
documento enfatiza que o sentido de “saúde sexual” deveria superar os cuidados e as medidas
relacionados com a dimensão reprodutiva e as doenças de transmissão sexual.29 Nele, o prazer
sexual é apresentado como um direito, em consonância com os movimentos de emancipação
sexual que ganharam força nos anos 70, sobretudo nos países ocidentais. Por meio de
articulações desse tipo, endossadas por instituições de referência no campo especializado, o
sexo vai efetivamente se tornando um componente necessário para a avaliação subjetiva de
felicidade; e o orgasmo, um indicador de saúde (Bejín, 1997b).30
O interesse dos especialistas no prazer sexual e a construção de sua vinculação simbólica
com a saúde e o bem-estar não foram acompanhados imediatamente de uma preocupação com
o desejo sexual ou de sua inclusão nas formulações acerca do bom sexo. O conceito não ganha
um estatuto específico na descrição e discussão de dados sobre o comportamento sexual
realizada por Kinsey e seus colaboradores, tampouco nos artigos e livros de Masters e Johnson
publicados até o final dos anos 70. A clara preocupação com a edificação científica que vigorava
na sexologia condicionava que esses especialistas dirigissem sua atenção para as manifestações
observáveis do comportamento sexual. Não parecia possível, naquele momento, encontrarem
um lugar coerente para essa noção, talvez considerada de difícil aferição ou tradução empírica,
hipótese confirmada também por representantes do próprio campo sexológico.31
A ausência mencionada parece ainda mais curiosa tendo em vista a façanha
metodológica empreendida pelos especialistas do sexo naquele período. Parte da notoriedade

“Sexual Health is the integration of the somatic, emotional, intellectual, and social aspects of sexual being, in
ways that are positively enriching and that enhance personality, communication, and love. Fundamental to this
concept are the right to sexual information and the right to pleasure. […]. Thus the notion of sexual health implies
a positive approach to human sexuality, and the purpose of sexual health care should be the enhancement of life
and personal relationships and not merely counselling and care related to procreation or sexuality transmitted
diseases.” (WHO, 1975: 41 apud Russo, 2009: 67).
30
No terceiro capítulo da tese, retomo essa associação simbólica entre prática sexual, felicidade e saúde, ao analisar
como o significado da sexualidade na velhice passa a ser reconfigurado pela gerontologia em sintonia com a
sexologia.
31
Cf. Brancoft (2010).
29
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conquistada por Kinsey, entre o final da década de 40 e início da seguinte, e pela dupla Masters
e Johnson, a partir dos anos 60, no âmbito científico e acadêmico derivou da inovação de
instrumentos e de técnicas de pesquisa no estudo do sexo. Além de abordagens de verificação
já conhecidas, como aplicação de questionários para estudos em grandes amostras e entrevistas
em profundidade, esses estudiosos demonstraram criatividade na produção de condições
experimentais de pesquisa para observação e registro de atividades sexuais in loco. Além da
objetividade, o empirismo se apresenta como um destacado valor no modo anglo-saxônico de
fazer ciência, conferindo um perfil particular às pesquisas aqui mencionadas. O empenho em
dotar de objetividade científica o estudo sobre o sexo e documentar empiricamente fatos da
vida sexual – consideradas as contribuições mais importantes dos estudiosos da segunda onda
– não implicou, no entanto, um esforço de objetificação do desejo sexual. A afinidade com o
empirismo e o seu modo particular de interpretar a realidade aparecem fortemente nas propostas
de estudo desenvolvidas por Kinsey e a dupla Master e Johnson. Como descreverei a seguir, a
ciência do sexo típica da segunda onda denota uma linha de continuidade com o modo anglosaxão de pensar e fazer ciência, ao mesmo tempo que a retroalimentam, determinando menores
condições de possibilidade de abordar o conceito de desejo sexual.
Nos Estados Unidos, o trabalho de Kinsey está fortemente associado ao surgimento da
pesquisa científica sobre o sexo e a ele se atribui pioneirismo nesse campo. Em termos
metodológicos, seus dois principais trabalhos assumiram a forma de um survey de âmbito
nacional. Os dados apresentados em “Sexual Behaviour in the Human Male”, de 1948, foram
baseados em histórias sexuais de 5.300 “homens brancos”, subdivididas em fatores como
identificação racial/cultural, status conjugal, idade, nível educacional, ocupação, adesão
religiosa, origem urbana ou rural etc. Foram também consideradas informações detalhadas
sobre polução noturna, iniciação sexual, sexo conjugal, extraconjugal, homossexual, com
prostitutas, masturbação e práticas eróticas com animais (Kinsey et al., 1948). A amostra obtida
no relatório sobre as mulheres – “Sexual Behaviour in the Human Female”, de 1953 – foi ainda
mais ampla e diversa, reunindo 5.940 entrevistadas. Além de todo o investimento em dados e
análises estatísticas sobre as práticas sexuais das mulheres estadunidenses, Kinsey e seus
colaboradores propuseram, ainda, experimentos de pesquisa originais que envolviam filmagens
de interação sexual e aparelhos para gravar o interior do corpo feminino. Os dados anatômicos
e fisiológicos registrados serviram de base, por exemplo, para seu questionamento acerca do
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orgasmo vaginal (Irvine, 2002).32 Cabe esclarecer que o estilo de seu trabalho estava
profundamente influenciado por sua experiência prévia no campo da biologia e da taxonomia,
e seguramente daí advém sua preocupação em catalogar a “diversidade natural” dos fenômenos
e observar as minúcias da variação (Hawkes, 1996). No entanto, seus estudos não se dedicaram
a classificar os sujeitos segundo suas práticas eróticas ou falhas em sua performance.
As pesquisas de Masters e Johnson realizadas nos anos 60 refletem igualmente um
imenso empreendimento científico em torno do sexo. Seus trabalhos tornaram-se mundialmente
conhecidos por lograr traduzir uma ampla variedade de observações empíricas acerca da
fisiologia da atividade sexual em fatos científicos. Grande parte dessa informação, obtida em
condições controladas de laboratório, está reunida em uma de suas mais conhecidas
publicações: “Human Sexual Response”, de 1966. Ao longo de uma década – entre 1954 e 1965
– e baseando-se em testes e experimentos sexuais a que foram submetidos 312 homens e 382
mulheres, foram registrados mais de dez mil episódios de atividades sexuais individuais ou
interativas (Masters, Johnson & Kolodny, 1997). A quantidade de dados sobre manifestações
físicas dos estados de excitação e orgasmo, considerada sem precedentes para a época, rendeulhes importante reconhecimento no campo médico e psicológico.33 No trabalho desses
sexólogos destaca-se, ainda, a invenção de dispositivos e instrumentos diversos para medição
de reações fisiológicas expressas em genitais, mamilos e partes internas do corpo. Nesse
período, o laboratório consolida-se como um dos contextos de realização da pesquisa sobre o
sexo, em total coerência com o modo típico de fazer ciência no contexto anglo-saxão.34 No
laboratório, a duração de cada reação corporal era cronometrada; frequências, determinadas;
volumes de secreções, calculados; textura e cor dos genitais, descritas; e também expressões de
prazer, registradas em filmagens e fotografias. Toda uma sorte de aspectos do funcionamento
sexual e de meios de obtenção de prazer era esquadrinhada e categorizada como fenômenos
específicos. Não somente nesse livro, mas em publicações posteriores, vários gráficos e
32

Para descrições mais detalhadas do contexto de produção das pesquisas de Kinsey e os efeitos de seus livros na
sociedade estadunidense, ver Robinson (1976), Bullough (1998), Irvine (2002) e Gagnon (2006).
33
É certo que tais abordagens metodológicas renderam-lhes também críticas em função das controvérsias geradas
e a discussão sobre os limites da pesquisa científica, especialmente no âmbito universitário. Sobre este aspecto,
ver Morrow (2008), Stiritz e Appleton (2017) e Drucker (2018).
34
Os laboratórios científicos típicos da segunda metade do século XX são grandes mediadores entre a ciência e o
mercado, ostentando marcas de ambos esses contextos. Trata-se de um híbrido. E ao mesmo tempo em que opera
a mediação entre esses dois universos de atividade, ao se tornar centros de produção de conhecimento sobre o
sexo, implicam diretamente sobre o que se pode dizer sobre o desejo sexual. Os laboratórios para estudo da
atividade sexual humana representam, nesse sentido, um enquadramento específico do fazer científico e de
construção de fatos científicos sobre o sexo.
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ilustrações ajudam a transcrever tais aspectos e dotá-los de concretude na narrativa científica
(Figuras 1, 2, 3, 4 e 5).
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Figura 1. Posição de estimulação sexual I (Fonte: Masters, Johnson & Kolodny, 2000 [1994]: 46)
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Figura 2. Posição de estimulação sexual II (Fonte: Masters, Johnson & Kolodny, 2000 [1994]: 50)
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Figura 3. Ciclo da resposta sexual masculina (Fonte: Masters, Johnson & Kolodny, 2000 [1994]: 70)
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Figura 4. Ciclo da resposta sexual feminina I (Fonte: Masters, Johnson & Kolodny, 2000 [1994]: 71)
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Figura 5. Ciclo da resposta sexual feminina II (Fonte: Masters, Johnson & Kolodny, 2000 [1994]: 71)
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A partir de seus diversos registros empíricos, a famosa dupla de sexólogos elaborou
argumentos acerca de diversos fatos sobre o sexo – como, por exemplo, que a lubrificação
vaginal não era proveniente de glândulas excretoras existentes na vagina, nem do cérvix uterino.
O material empírico produzido foi apresentado como evidência para a criação de novas
categorias que passaram a se integrar às suas formulações sobre o processo da “resposta sexual
humana”. Uma delas, por exemplo, discorre acerca do “ponto de inevitabilidade ejaculatória”,
um momento a partir do qual se iniciaria o processo de ejaculação e que já não seria possível
reverter; ou o de “período refratário do homem”, que seria o período posterior à ejaculação, em
que a estimulação sexual não seria capaz de promover nova excitação e orgasmo. No caso das
mulheres, uma das categorias mais discutidas eram os “orgasmos múltiplos”, o que daria
cabimento para argumentos sobre uma especial e “superior” competência sexual feminina. 35
Como se pode deduzir, esses cientistas estavam intensamente dedicados a inovar os
métodos de pesquisa sobre o sexo, nenhum desses cientistas empreendeu esforços para criar
instrumentos que pudessem medir o desejo ou tampouco construir variáveis operacionais que
lhe dessem a esperada concretude empírica dos fatos científicos. O conceito apenas aparecia
por meio de referências vagas nas análises, ou estava completamente ausente dos esquemas
conceituais.
Nos relatórios de Kinsey encontram-se alguns argumentos sugestivos da existência de
um substrato biológico do comportamento sexual, embora de forma imprecisa e contraditória.
Segundo Irvine (2002), em oposição a teóricos como Freud, que tomava o sexo como originário
de uma força psíquica profunda e misteriosa, Kinsey evitava explicações que pudessem parecer
35

Sob este aspecto, seria cabível inferir que um dos efeitos do trabalho de Masters e Johnson tenha sido o de
desafiar os limites das ortodoxias das relações heterossexuais. O próprio casal de sexólogos chegou a afirmar que
seus resultados de pesquisa ofereceram um suporte para o movimento feminista da época e que ajudaram a derrubar
o mito de uma superioridade sexual masculina (Masters, Johnson & Kolodny, 1997). Segundo a análise histórica
de Hawkes (1996), seus “descobrimentos” (que em certa medida já estavam presentes em trabalhos de estudiosos
que os precederam) podiam, de fato, ser interpretados como feministas. Masters e Johnson descreviam as mulheres
com um erotismo privilegiado e multiorgásmico, sustentavam novas hipóteses sobre o prazer feminino clitoriano,
argumentavam que a idade delas não representava uma barreira para o desfrute sexual ou a obtenção de orgasmo,
e que sua sexualidade não dependia exclusivamente da sexualidade masculina. Não surpreende, portanto, que a
partir daí representantes da geração de feministas da segunda onda – como Shulamith Firestone, Anne Koedt e
Kate Millett – tenham formulado uma vigorosa discussão sobre o valor do orgasmo na vida sexual das mulheres
(Drucker, 2018). No entanto, como observa Hawkes, tal versão da sexualidade feminina autônoma não se refletia
de forma fiel na terapia sexual proposta por esses especialistas, na qual os conselhos e os scripts de gênero nas
relações sexuais tendiam a ser mais tradicionais. Cabe observar que o sexo era invariavelmente definido como
uma relação a dois; o foco não eram os indivíduos, mas sim o casal. Os clientes elegíveis eram geralmente um par
conjugal (heterossexual) ou um homem solteiro a quem se sugeria uma parceira substituta providenciada pelo
Instituto Masters e Johnson. Clientes mulheres sem parceiros não eram elegíveis. Na prática da terapia sexual, os
critérios de avaliação e os conselhos dados refletiam visões bastante tradicionais de gênero.
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esotéricas e não fossem entendidas de forma direta e objetiva. Havia em sua obra o
reconhecimento de que variáveis psicológicas e sociológicas influenciassem a conduta humana,
mas, ao mesmo tempo, o sexo era entendido por ele como um fenômeno material, apoiado no
mundo físico e biológico. Assim, mesmo reconhecendo influências de diversas ordens no
desenvolvimento sexual, dependendo do tipo de argumentação pretendida, Kinsey lançava mão
de duas categorias de tipo essencialista: a “ancestralidade mamífera” dos humanos e outra que
chamou de “capacidade sexual”. Esta aparece de forma mais expressiva no relatório sobre a
sexualidade feminina, e seu uso conotava uma fonte interna de energia sexual. Mesmo sem têla definido operacionalmente, Kinsey a empregava em argumentos de tipo funcional para
indicar disposição sexual. Nesse sentido, a “capacidade sexual” foi um dos recursos conceituais
para explicar o fato de as mulheres relatarem menor frequência sexual e um repertório erótico
menor que o dos homens. A noção servia ainda para contra-argumentar as teorias freudianas
acerca da sublimação, como aponta Janice Irvine:
“Kinsey thought it was a mistake to believe in a fixed amount of sexual
energy, some of which can be channeled into “higher” things, “as
nervous energy is shunted from one to another portion of a nervous
system, or electricity short-circuited into new paths and channels.”
Although he conceded that health and opportunity for sexual contact
might affect sexual functioning, he believed that people typically
manifested whatever variable amount of sexual energy they had.
“Inactivity is no more sublimation of sex drive than blindness or
deafness or other perceptive defects are sublimation of those
capacities” he declared his analogies making it clear that he
considered those with less capacity to be less physically able. Kinsey
hated sublimation theory because it resonated with traditional religious
proscriptions against sex and implied that there were “higher levels of
activity” in which one could engage rather than having sex.
Sublimation theory, he believed, was merely moralism codified into
scientific doctrine.” (Irvine, 2002: 341)
O posicionamento teórico essencialista de Kinsey parecia realmente se contrapor a todo
tipo de teorias e concepções morais sobre o sexo. Como bem observa Gagnon (2006), tanto na
publicação de 1948 como na de 1953, era comum que a masturbação, o sexo oral e as condutas
homossexuais fossem entendidas como um reflexo da “herança mamífera” dos humanos. Tais
práticas sexuais eram justificadas com base na história evolutiva da espécie. Em lugar de
considerá-las como perversões ou desvios das normas culturais ou biológicas, esse sexólogo
deliberadamente as descrevia como parte da “diversidade da natureza” e que não deviam ser
limitadas por artifícios da cultura. Fiel aos sistemas de ideias evolutivas e ecológicas, Kinsey
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buscou uma referência de normalidade para o sexo nos princípios de abundância, adaptação e
variedade do mundo natural, afastando-se de leituras organicistas individuais que orientavam
as teorias da psiquiatria, da psicologia e da própria biologia (Gagnon, 2006).
A partir desse conjunto de análises e de uma revisão do relatório de Kinsey sobre a
sexualidade masculina, é possível afirmar que sua produção científica não estava preocupada
efetivamente em desenvolver uma teoria ou discussão específica sobre o desejo sexual. Os
relatórios sobre a conduta sexual de homens e de mulheres tinham um acento sobre os atos.
Tratava-se de retratos empíricos sobre as práticas sexuais nos Estados Unidos, cuja discussão
terminava por legitimar uma gama de expressões sexuais, em diálogo crítico com variados tipos
de restrições culturais. Kinsey e seus colaboradores logravam isso evitando recorrer a
formulações complexas sobre a personalidade dos indivíduos ou a drives explicativos da
conduta sexual.
As publicações de Masters e Johnson tampouco mencionam a noção de desejo sexual,
pelo menos não até os anos 80. Tal ausência é notória quando se revisa o modelo conceitual do
“ciclo da resposta sexual humana” e a proposta de terapia sexual, dimensões inextricavelmente
relacionadas na obra desses sexólogos e consideradas importantes inovações no âmbito clínico
e da saúde sexual. O modelo que Masters e Johnson chamam de “resposta sexual humana
normal” foi elaborado entre o final dos anos 50 e meados dos anos 60, mas segue de certo modo
vigente como um paradigma nas abordagens de pesquisa clínica e experimental sobre o sexo.
Tal denominação é dada inclusive à primeira grande publicação da dupla, lançada em 1966,
“Human Sexual Response” (Masters & Johnson, 1984), na qual encontram-se sistematizadas
as principais explicações a respeito. Trata-se de uma formulação relativamente simples. Leva
em consideração o funcionamento padrão de variáveis fisiológicas, sendo ao mesmo tempo
articulada a seu contraponto, a definição dos tipos, causas e tratamentos dos problemas sexuais.
Segundo esses sexólogos, a atividade sexual humana estaria conformada por quatro
fases que se sucedem continuamente. A primeira seria a “Excitação”, seguida das fases de
“Platô”, “Orgasmo” e “Resolução”. Cada uma delas é delimitada em função de sinais físicos
correspondentes a “mecanismos fisiológicos básicos (no indivíduo fisicamente sadio) (...)
relativamente estáveis e previsíveis.” (Masters, Johnson & Kolodny, 1997: 64). A ideia
biológica de ciclo está na base dessa formulação, enfatizando o sexo como algo que se repete
(ou pode se repetir) periodicamente e cuja manifestação segue uma ordem fixa de etapas, tal

76

qual ocorre com outros fenômenos traduzidos pelas ciências da natureza: as estações, o dia e a
noite, o sono, o período menstrual e a reprodução, até mesmo a vida. Um dos princípios que
regem tal modelo é a conexão necessária e obrigatória entre as fases; elas são indissociáveis e
uma deve idealmente conduzir à outra. Seguindo fases sucessivas, a conclusão da última abre
passo para que o processo possa reiniciar. Suas pesquisas registram e descrevem variados
aspectos: os batimentos cardíacos, intensidade da respiração, dilatação da pupila, agitação
motora etc. Nos genitais, observam-se e medem-se intumescência, aumento, elevação,
contrações, aberturas, expulsão de líquidos, fechamentos e retorno a um estado de repouso.
Assim, compõem-se nesse ciclo o começo e o fim da “resposta sexual”. No modelo proposto,
o desejo não é incluído. Ademais, o cuidado com a demonstração empírica e também em se
diferenciar de teorias abstratas acerca do comportamento humano serve de pistas para entender
o desinteresse por esse conceito. As etapas que definem o “ciclo da resposta sexual” só incluem
manifestações corporais identificáveis a simples observação, sobretudo nos genitais, ou
mensuráveis por meio de dispositivos forjados para esse fim.36
Não somente nas construções teóricas de Masters e Johnson é desconsiderada a noção
de desejo sexual, mas também na descrição que fazem dos problemas sexuais e nas prescrições
terapêuticas formuladas. A proposta desses sexólogos de uma “terapia sexual” é publicada pela
primeira vez no livro “Human Sexual Inadequacy”, de 1970. O método, apresentado como
inovador para a época, estava baseado em seus 15 anos de pesquisa em laboratório. Seu
programa clínico para tratamento dos problemas sexuais começou a ser elaborado em 1959, na
Escola de Medicina da Washington University, e em 1964 foi transferido para uma fundação
própria – a Reproductive Biology Research Foundation (Masters & Johnson, 1970). O sucesso
das clínicas de terapia sexual foi de tal ordem que permitiu ao casal autonomia de recursos para
financiar suas seguintes pesquisas. Em correspondência ao modelo conceitual com que
36

Cabe assinalar que outros especialistas já haviam proposto modelos explicativos a respeito, mas a proposta de
Masters e Johnson alcançou um consenso e estabilidade sem precedentes no meio especializado. A questão da
autoria e inovação no campo científico impõe necessariamente a reflexão sobre os limites entre o individual e o
coletivo na elaboração dos sistemas de ideias e pensamentos, bem como o que se revela e o que se oculta nas
narrativas científicas e suas políticas de distribuição de reconhecimentos. Nesse sentido, cabe relativizar o
pioneirismo do casal Masters e Johnson na formulação de um modelo de fases para descrever a atividade sexual
humana. Albert Moll (1912) também propôs em suas teorias quatro fases que caracterizariam a atividade sexual.
Na obra A função do Orgasmo, de Wilhelm Reich (1975), encontra-se a proposição de um modelo bastante similar
ao de Masters e Johnson. O esquema de Reich fazia referência a diferentes fases da “potência orgástica”, sem
mencionar entre elas alguma relativa à noção de desejo, libido ou instinto. As fases definidas por ele focalizavam
somente as evidências corporais (embora esse psicanalista empregasse o conceito de desejo/libido e dialogasse
criticamente com autores da protossexologia e da psicanálise, questionando a noção de instinto). A propósito da
similitude entre os esquemas conceituais, na obra de Masters e Johnson não se faz referência direta a Reich, que é
citado somente na bibliografia.
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trabalhavam, as principais problemáticas sexuais descritas nesse livro eram a “impotência
masculina”, as “disfunções orgásmicas” (ejaculação precoce e dificuldade ejaculatória nos
homens, e dificuldade ou ausência de orgasmo nas mulheres), “vaginismo” (contração
involuntária dos músculos da vagina que impede a penetração), “dispareunia” (dor durante o
sexo) e “inadequação sexual no envelhecimento”. Nenhum dos tipos definidos no rol das
disfunções fazia referência ao desejo ou interesse sexual. Nem sua falta, ou mesmo seu excesso,
tampouco quaisquer gostos eróticos que indicassem um desejo extravagante eram aí
problematizados.
O silêncio acerca da noção de desejo na produção dessa dupla de sexólogos parece
acentuar ainda mais a diferenciação entre o que se considerava a “terapia sexual” e outros
dispositivos ou tecnologias disponíveis para tratar das angústias sexuais, como a terapia de
casal, a psicoterapia e a psicanálise. Ao se observar sua produção científica, nota-se uma
dissociação entre o que fundamentava o funcionamento da “resposta sexual humana” e as
soluções convencionadas para os seus problemas. Segundo a racionalidade que orientava o
trabalho desses especialistas, as “disfunções sexuais” localizam-se e são descritas no plano
fisiológico e individual; no entanto, as técnicas para tratá-las apontavam, então, para um alvo
distinto: o relacionamento do casal. O fato de o tratamento incluir necessariamente um casal 37
não significa que os problemas sexuais fossem abordados em função do desejo entre eles. Ainda
que as “disfunções” tivessem uma dimensão emocional, a narrativa especializada ressaltava
que, na maioria das vezes, elas se davam em pessoas sem qualquer outro problema psicológico
em outras áreas de suas vidas, derivando mais propriamente de aprendizagens prejudiciais a
respeito do sexo e de problemas no contato com o parceiro ou a parceira sexual. Como exemplo
dessas dificuldades, listam as exigências para executar o ato sexual, medo da recusa ou
julgamento de seu par sexual, preocupação em decepcioná-lo ou desagradá-lo,
desconhecimento sobre como proceder durante o sexo, entre outras. Chama a atenção que em
“Human Sexual Inadequacy” o desejo sexual não fosse um aspecto problematizado na interação
íntima do casal. Em efeito, nenhuma das “disfunções sexuais” definidas nos trabalhos de
Masters e Johnson considerava esse aspecto.
Para a compreensão desse aspecto é válido considerar que, nesse momento de suas
carreiras, o desejo sexual representava um fenômeno de difícil tradução empírica e
Este poderia ser formado por um par conjugal ou um homem solteiro com uma “parceira substituta”, uma
profissional designada pelos terapeutas.
37
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incompatível com o esquema teórico formulado. Para esses sexólogos, os problemas a serem
tratados na terapia sexual possuíam uma definição simples e deveriam responder a uma solução
breve e objetiva. Conforme consta no livro mencionado, os planos terapêuticos visavam
reverter a “disfunção” de modo rápido e objetivo, o que se almejava por meio do
aperfeiçoamento das habilidades sexuais dos pacientes. Em efeito, a “terapia sexual” consistia
em intervenções pontuais, integrando aconselhamento, prescrição de tarefas estruturadas de
tipo sexual e roteiros de comunicação. Tal manejo dos problemas sexuais estava sob a
influência da terapia psicológica behaviorista, que gozava então de grande prestígio nos Estados
Unidos, e baseava-se nos sistemas de determinação ambiental do comportamento. Para esses
sexólogos, essa seria a abordagem mais indicada para tratar a ansiedade, considerada a principal
responsável pelo mau funcionamento da resposta sexual. Apoiados nesses recursos, Masters e
Johnson buscavam afirmar sua especificidade clínica no tratamento das queixas sexuais, em
contraste com outros saberes e práticas terapêuticas. A “terapia sexual” que formularam
diferenciava-se da psicanálise e da terapia de casal, com as quais competiam por um importante
contingente de clientes potenciais preocupados com seu desempenho sexual. Embora esses
outros dispositivos acolhessem pacientes com queixas sexuais, estas não constituíam o foco do
trabalho clínico, e sim um reflexo de problemas subjetivos e relacionais complexos. Além disso,
tais abordagens eram menos diretivas, possuíam maior duração e focalizavam menos os
comportamentos em si e mais a personalidade e o fortalecimento dos sujeitos (Béjin, 1987a). A
ausência do conceito de desejo sexual na proposta formulada por Masters e Johnson, além de
coerente com seu esquema teórico, define sua diferença com relação a outras práticas
terapêuticas especializadas.
Não foi por meio do trabalho desses sexólogos que o desejo sexual se tornou uma
categoria útil a orientar as pesquisas e a produção de tecnologias clínicas e educativas na
sexologia moderna. No entanto, como demonstro a seguir, o sucesso da proposta de terapia
sexual e o movimento crescente de definição de novos problemas sexuais, em grande medida
alavancados mediante o trabalho dessa dupla, criaram as condições para que o conceito fosse
objetificado na sexologia. Ao mesmo tempo, para que tal proposição ganhasse lugar, foram
necessárias transformações de determinadas convenções próprias desse coletivo de
pensamento. A nova emergência do desejo sexual no campo especializado envolveu uma
reestruturação das concepções e dos marcos cognitivos vigentes, própria dos processos de
reterritorialização. Argumento, ainda, que ao ser empregado nesse coletivo de pensamento,
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opera tanto continuidades (preocupação com as normas e moralidades científicas e a defesa do
prazer sexual como a medida do bem-estar e da felicidade) como descontinuidades (no plano
teórico-conceitual). Ao reconstruir esse enredo histórico, temos um caso interessante para a
reflexão acerca do nomadismo dos conceitos nos campos de estudo sobre o sexo, como será
mostrado a seguir.
A proposição do desejo sexual como um fato científico
O desejo sexual foi reintroduzido como um conceito no âmbito da sexologia na segunda
metade da década de 70 por meio de um complexo empreendimento. Envolveu a enunciação
de “evidências clínicas” que serviram de base para uma nova entidade nosológica, a divulgação
do assunto em livros e artigos, bem como o processo de revisão e atualização da terceira edição
do Manual Diagnóstico e Estatístico de Distúrbios Mentais (DSM-III). A proposição do
conceito alcançou efeitos no âmbito local e global. Em grande medida, essas iniciativas foram
protagonizadas pela psiquiatra estadunidense de origem austríaca Helen Kaplan (1929-1995).
Trata-se de um processo sociotécnico instigante, uma vez que o empenho dessa sexóloga em
tomar o desejo sexual como um objeto científico e estabilizá-lo nesse campo exigiu o
enfrentamento de desafios técnicos e morais, mantendo cuidado com eventuais controvérsias.
A estabilização do conceito foi relativamente rápida e segue vigente até hoje.
Ao revisar a literatura sexológica da época, nota-se que a categoria desejo sexual assume
um devir científico no campo da sexologia moderna mediante três movimentos interligados. O
primeiro foi a definição de uma problemática clínica, expressa pelo desinteresse pelo sexo: o
“desejo sexual inibido” ou, como se consolidou posteriormente, o “desejo sexual hipoativo”. É
no contexto da clínica que as definições e os problemas a respeito são formulados, mediante a
confluência entre o olhar dos especialistas e as queixas dos que buscam por sua ajuda. O
segundo movimento veio a ser a reconfiguração do paradigmático esquema teórico formulado
por Masters e Johnson, com a introdução da fase do desejo sexual. Ou seja, tal categoria passa
a ter cabimento nesse coletivo de pensamento ao ser articulada com a proposta de uma nova
disfunção sexual e, paralelamente, com uma nova fase da “resposta sexual humana”. Em um
momento em que a terapia sexual se consolidava nos Estados Unidos e em outros países como
um recurso bem-sucedido para alcançar a realização e o bem-estar por meio do sexo, empregála com o fim de controlar o desejo sexual apresenta-se como um empreendimento extremamente
promissor para os profissionais da área. Mediante tal novidade, a terapia sexual afirma-se, ainda
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mais, como uma tecnologia da esperança (Leibing & Tournay, 2010) para um enorme
contingente de pessoas insatisfeitas com a dimensão sexual de suas vidas. Posteriormente,
verifica-se o terceiro e não menos importante movimento: a migração de tal “transtorno do
desejo” para manuais que convencionam a prática médica e de outros profissionais da saúde,
em especial o DSM. Esse fato foi especialmente determinante para que o emprego do conceito
ultrapassasse as fronteiras de seu contexto de produção disciplinar e nacional. Descrevo, a
seguir, detalhes de todo esse processo.
Os primeiros registros científicos a respeito de uma condição clínica definida em função
do baixo interesse sexual e cunhada com o termo ‘desejo sexual’ encontram-se em dois artigos
produzidos de forma independente um do outro e divulgados em 1977. O argumento-chave em
ambos é o de que a falta de desejo, aspecto até então negligenciado pelos sexólogos, merecia
atenção devido à magnitude dessa problemática na experiência clínica e suas repercussões
negativas na experiência dos sujeitos que recorriam à terapia sexual.
O primeiro artigo é de autoria de Helen Kaplan. Esta médica psiquiatra, com formação
prévia em psicologia e familiaridade com a psicanálise, foi por muitos anos diretora do
Programa de Sexualidade Humana da clínica psiquiátrica Payne Whitney, um prestigioso centro
de assistência e educação médica que integrava o New York Hospital-Cornell Medical Center,
em Manhattan. O artigo, denominado “Hypoactive Sexual Desire”, foi publicado em fevereiro
de 1977 no Journal of Sex and Marital Therapy, na época um periódico recente, mas que
começava a gozar de reconhecimento entre pesquisadores e terapeutas sexuais.38 O texto não
apresenta uma definição específica para o transtorno citado, sendo caracterizado somente como
uma “inibição” ou “falta de desejo sexual”.
“It is not possible to formulate a precise definition of inhibition of
sexual desire is. Also, sexual appetite is ultimately subjective, and
attempts at definition contain all of the pitfalls that plague the
formulation of nosology and criteria in the area of behavioral
symptomatology. I shall, therefore, confine myself to describing severe
forms of sexual inhibitions because observations of extremes are

38

O periódico Journal of Sex and Marital Therapy foi fundado em 1975 pela própria Helen Kaplan, em associação
com o também psiquiatra Clifford Sager. Tornou-se nas décadas seguintes uma das publicações seriadas de
referência para os estudos e ensaios sobre sexo e terapia sexual. Tal período coincide com uma fase de
fortalecimento da sexologia como ciência e profissão, ao menos nos continentes europeu e americano. Além da
criação de periódicos acadêmicos e livros, ocorre a multiplicação de associações, congressos regionais e mundiais,
além de expressiva divulgação nos meios de comunicação, como jornais, revistas e programas de televisão (Russo
et al. 2011; Giami & Russo, 2013; Facundo & Brigeiro, 2014).
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always more reliable than those that attempt to deal with the middle of
a distribution.” (Kaplan, 1977: 4-5).
Segundo a autora, o interesse em tematizar o desejo sexual surgiu em função de sua
análise de casos clínicos para os quais as técnicas de terapia sexual não eram capazes de
responder até aquele momento. Argumenta, ainda, que um grande número de pacientes que
então buscava a terapia sexual queixava-se de “baixa libido”, o que, em suas palavras,
contrastava com uma notável desconsideração do tema na literatura especializada. Ressalta que
nem sequer os livros “Human Sexual Responses” e “Human Sexual Inadequacy”, de Masters e
Johnson, tampouco seu próprio livro “The New Sex Therapy”, publicado em 1974, mencionam
o desejo sexual e as dificuldades decorrentes de sua falta. Para Kaplan, essa ausência em obras
de referências que pautavam o trabalho de terapeutas em todo o mundo revela como esse
aspecto da sexualidade vinha sendo ignorado. Adverte, ainda, em tom crítico que a atenção dos
especialistas naquele momento concentrava-se, em grande medida, nos problemas sexuais
relativos à “excitação” e ao “orgasmo”. Em resposta a tais aspectos, conjuga em seu artigo
seminal a definição de uma nova categoria diagnóstica denominada “desejo sexual hipoativo”
e uma proposta de repaginação das fases que constituem a “resposta sexual humana”, incluindo
uma fase relativa ao desejo sexual (Kaplan, 1977). Apresenta, também, suas considerações
sobre como tratar tal condição.
O segundo artigo, intitulado “What’s New in Sex Research? Inhibited sexual desire” e
escrito pelo psiquiatra estadunidense Harold Lief, foi publicado pouco tempo depois, no mês
de julho, na revista Medical Aspects of Human Sexuality (Lief, 1977). Na época, Lief era um
professor da University of Pennsylvania, onde também exercia o cargo de diretor da Division
of Family Study. Paralelamente, coordenava o Center for the Study of Sex Education in
Medicine, nessa mesma cidade (Schroeder & Kuriansky, 2009). Tais pertencimentos
institucionais refletiam seu interesse no estudo do tratamento das disfunções sexuais e seu
entusiasmo na promoção da educação sexual na formação médica, tema que encontrava ainda
resistências na época (Ruberg & Slowinski, 2007). De fato, a sexologia nunca alcançou grande
prestígio no meio acadêmico universitário, ocupando sempre uma posição periférica com
relação a outros saberes mais hegemônicos. Embora o artigo de Lief seja menos detalhado que
o de Kaplan, possuindo somente duas páginas, os argumentos apresentados são semelhantes.
Nele também se sustenta que a responsividade para o sexo dependia fortemente do desejo, e
que sua baixa expressão ou ausência justificava a definição de transtornos específicos, como o
“desejo sexual inibido”. Cabe ressaltar que Lief possuía treinamento como psicanalista e era
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um crítico costumaz da relutância médica em considerar em seus diagnósticos a interrelação
entre os aspectos psicológicos e fisiológicos (Pearce, 2007). Portanto, segundo seu argumento,
o desejo seria um componente psicológico imprescindível para entender as fases do ciclo
sexual.
No trabalho clínico, a confirmação do diagnóstico de “desejo sexual inibido” ou “desejo
sexual hipoativo” dependeria da identificação dos fatores psíquicos envolvidos em sua
determinação. Tais categorias nosológicas são empregadas nesses textos iniciais como
designações análogas, não sendo claramente diferenciados. Em alguns argumentos, a segunda
denominação parece englobar a primeira, sugerindo ser a condição genérica; em outros, é
descrita como a condição cuja determinação é ainda desconhecida; e há as explicações que
apontam para uma diferença de intensidade da perda, na qual a primeira preservaria ainda algo
da resposta sexual, ainda que de modo mecânico, sem um prazer significativo. As expressões
“libido diminuído” ou “falta de desejo sexual” são comumente empregadas para caracterizálas. Embora haja uma ênfase em aspectos relativos à experiência psicológica dos sujeitos, a
base fisicalista da explicação sobre o desejo nunca é abandonada. Para esses sexólogos, a nova
entidade clínica estaria marcada por uma espécie de bloqueio ou inibição do desejo sexual, cuja
regulação provém de “circuitos cerebrais” específicos e seria sensível à experiência emocional
dos indivíduos. Aliás, a ênfase na racionalidade neurológica e cerebral e os termos empregados
sugerem que tal produção científica tem parte de suas raízes na primeira onda sexológica.
Chama atenção que a reintrodução do conceito no contexto especializado se dá pela mão da
psiquiatria, marcando um contraste com os estudiosos de destaque nesse universo, provenientes
da biologia e da ginecologia. E esse evento terá implicação relevante na passagem dos
“problemas sexuais” para os manuais de psiquiatria.
Antes ausente, o conceito de desejo sexual vai agora ganhando – nos termos de Fleck
(2010 [1935]) – materialidade e substância. É, sobretudo, por meio de sua inscrição em
publicações de tipo acadêmica que se conforma em torno dele um fato e assume, ele próprio,
um devir científico. O tema aos poucos vai conquistando espaço na literatura especializada e
interesse entre os profissionais da área. Dois anos depois da publicação dos artigos
mencionados, Helen Kaplan publica um livro autoral inteiramente dedicado aos problemas
relativos ao desejo sexual: “Disorders of Sexual Desire and Other New Concepts and
Techniques in Sex Therapy” (Kaplan, 1983 [1979]). Nele, a psiquiatra retoma e aprofunda as
ideias esboçadas em seu artigo de 1977. A positividade do tema seguiu em crescente. Vide, por
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exemplo, a contracapa da 1ª edição brasileira do livro, pela Editora Nova Fronteira, na qual são
elencadas críticas favoráveis de diferentes associações e especialistas estadunidenses,
indicando o impacto do trabalho:
“Esse livro fornece uma descrição cientificamente objetiva dos
conceitos básicos da terapia sexual acoplada com a aplicação
específica a casos individuais. É, sem dúvida alguma, uma contribuição
considerável ao campo da disfunção sexual e sua manipulação
(Associação Americana para o Progresso da Ciência).
Esse é um livro de leitura indispensável, sobretudo para os
profissionais no campo da saúde mental – todos os que lidam com
problemas individuais, conjugais e familiares, bem como os que se
especializam em terapia do sexo (Florance W. Kaslow, Ph.D.,
Hahnemann Medical College, Dept. de Ciências da Saúde Mental).
Combinação de teorias autênticas e informações sólidas, apresentadas
de modo discreto e lúcido, e modelo criativo de ideias e teorias
testadas, em abordagens inovadoras para auxílio de pessoas com
problemas sexuais, esse livro é uma obra-prima que não pode deixar
de ser reconhecida como um clássico (Mary Calderone, diretoraexecutiva do Conselho de Informações e Educação Sexual dos Estados
Unidos).”
Chama a atenção na análise dessa produção a sua retórica de novidade científica. O
termo “novo” surge frequentemente na escrita desses especialistas, tanto na argumentação
técnica como no título dos trabalhos. Segundo esse aspecto, a reintrodução do desejo sexual na
estrutura cognitiva da sexologia parece lhe conferir uma distinção positiva, de uma boa ciência,
dinâmica, em constante atualização. Se consideramos a inovação uma norma e um valor
almejado e disputado na arena técnica e científica – como identificado há anos pela sociologia
da ciência (Merton, 2002 [1949]) –, a conceitualização do desejo implicou tanto uma distinção
da sexologia, quanto reconhecimento e prestígio para aqueles que logram a alcunha de
pioneiros.
O sentido inovador desse processo sociotécnico não se expressa, entretanto, por meio
de um corte radical com os princípios e técnicas então vigentes no campo. Tal característica,
além de evidente por meio de uma análise diacrônica da literatura especializada, é enunciada
pelos próprios defensores do conceito. Segundo seus textos, o uso dessa noção no arcabouço
técnico-científico teve menos um sentido de ruptura que de aperfeiçoamento.
“É profundamente gratificante para mim que os elementos essenciais
dos construtos teóricos e do material clínico apresentados como
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hipóteses há cinco anos [em seu livro anterior A Nova Terapia do Sexo]
tenham, aparentemente, sobrevivido. De fato, os princípios básicos não
só foram apoiados e confirmados pela ampla experiência clínica
acumulada nesses anos como estenderam-se para além do tratamento
das disfunções sexuais, aplicando-se a outros tipos de problemas.
Mais especificamente, o conceito psicossomático das disfunções
sexuais permaneceu um modelo de trabalho útil. Segundo esse ponto
de vista, as disfunções sexuais são consideradas produto das
concomitantes fisiológicas da ansiedade. O objetivo do tratamento das
disfunções sexuais é, portanto, reduzir a ansiedade relacionada com a
atividade sexual, restabelecendo assim o funcionamento genital.
A hipótese de Master e Johnson, segundo a qual a origem da ansiedade
sexualmente destruidora é quase sempre bem mais simples e percebida
de maneira mais consciente do que o postulado pela psicanálise e pela
psiquiatria tradicionais, foi também, de modo geral, confirmada.
Assim, um número substancial de pacientes com disfunções sexuais
responde aos métodos breves de terapia sexual...” (Kaplan, 1983:15)
A reterritorialização do conceito de desejo na sexologia clínica dos anos 70 não alterou
totalmente os modos de pensamento e os conteúdos que orientavam a produção de
conhecimento e intervenções nesse coletivo de pensamento. Por exemplo, o valor dado ao
prazer sexual e a missão de garanti-lo para todas as pessoas manteve-se no cerne desse
empreendimento disciplinar. Ademais, como no trabalho de seus antecessores, nota-se em
Kaplan o esforço por se distanciar do hermetismo dos saberes sobre o sexo, empregando termos
mais objetivos e facilmente assimiláveis para um campo multidisciplinar, mas sem resvalar para
o sentido comum.
Percebe-se, ainda, um cuidado para que as publicações produzidas não tivessem o
mesmo caráter de incitação ao sexo, como a literatura erótica e a pornográfica. O tipo de
linguagem empregada é um traço fundamental na identificação social de qualquer ciência. Na
sexologia clínica em geral, os termos e as ilustrações usados para se referir à interação sexual e
descrever os exercícios prescritos na terapia sexual refletem uma preocupação em conferir um
tratamento respeitoso e sério ao tema, que não pudesse ser interpretado como um elemento
lascivo ou tampouco confundidos com charlatanarias na solução de problemas sexuais. Esse
aspecto já havia sido observado pelo sociólogo Ross Morrow em sua análise da obra de Masters
e Johnson:
Given the unavoidable need that their studies were accepted as
rigorously scientific, and in order to avoid professional opprobrium
and
personal
disqualification,
both
“Human
Sexual
Response” and “Human Sexual Inadequacy” were written using
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medical terminology and elaborated language, avoiding at all costs
that the reader could feel aroused in any way (21). The Pleasure
Bond, however, was written to be understood by ordinary people,
following an educational line on which they were increasingly
concerned (Morrow, 2008: 22).
Em consonância a essa mesma exigência, Kaplan logrou uma “esterilização moral” da
abordagem sobre o desejo sexual e seus infortúnios, operando em suas obras uma espécie de
decodificação da descrição das atividades sexuais. Isso é notável nos desenhos, na linguagem
empregada e no tipo de proposições das terapias de casal.
Um cuidado especial é tomado ao se descrever a terapêutica dos transtornos do desejo.
Os tratamentos sugeridos no livro clássico de Kaplan para as disfunções do desejo podem ser
enquadrados em dois tipos, segundo a intensidade de sua manifestação, um mais imediato e
outro mais profundo. Em ambos, o objetivo consiste em tornar evidente para o paciente as
causas da inibição de seu desejo, visando modificá-las ou resolvê-las, sejam elas as
circunstâncias do relacionamento, más experiências da história pregressa do paciente e seus
próprios comportamentos de evitação. O primeiro tipo, seguindo as mesmas pautas
behavioristas adotadas por Masters e Johnson, é indicado para casos em que a causa da
diminuição do desejo é mais específica. Prescreve-se um conjunto de orientações ou conselhos
sobre como conduzir a interação sexual. Assemelham-se a scripts em que se propõem um passo
a passo do que deve ser alcançado na relação sexual. São invariavelmente pensados para o casal
heterossexual. Iniciam-se geralmente com as carícias e outras formas de estimulação mútua que
conduzem à penetração vaginal. Embora as indicações comportem certas variações e se
proponham diferentes posições sexuais, a diversidade parece ser, de certo modo, limitada. O
termo “carícias” parece bastante genérico: em alguns momentos refere-se ao toque ou a beijos;
em outros, parece subentender a masturbação que não é explicitada. Não há sugestão para a
prática do sexo oral ou anal. A narrativa que descreve tais conselhos emprega termos neutros,
sem coloquialismos ou apelos a qualquer linguagem que estimule o erotismo. O segundo tipo
de tratamento é dirigido a casos em que a falta de desejo fundamenta-se em “conflitos mais
persistentes e arraigados”. Neste, os scripts também são recomendados, mas não têm um efeito
terapêutico em si mesmo. São empregados, sobretudo, como um meio para a exploração dos
aspectos emocionais:
“As interações sexuais estruturadas não são [nesse caso] bastante
poderosas para se mostrarem intrinsecamente terapêuticas. São usadas
primordialmente para ajudar o paciente para obter insight com
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rapidez, confrontando-o com suas resistências ao prazer sexual, e
também para evocar conflitos previamente ignorados, de modo a tornálos possíveis de exploração ativa, contorno ou resolução.” (Kaplan,
1983: 64-65)
Em todo caso, busca-se estabelecer frequentemente, pela escolha dos termos e das
sugestões terapêuticas, a especificidade do conhecimento científico sobre outras narrativas e
técnicas referentes à solução de problemas na experiência sexual.
A singularidade do conhecimento científico constitui um tipo de ficção especial que se
afirma como soberana sobre todas as demais em função do recurso experimental que possui.
Outrossim, a verdade constatada pelo conhecimento científico é elaborada em função das
variáveis selecionadas pelos cientistas e se estabelece mediante o reconhecimento de sua
comunidade como já indicado por Stengers (2002). Para essa filósofa, o reconhecimento da
autoridade científico-especializada sobre um determinado fenômeno dependeria, assim, de três
questões políticas. A primeira é a hierarquia das ciências, que pode favorecer ou não esse
reconhecimento. A segunda diz respeito à forma como tal conhecimento chega ao público
leigo.39 A terceira é que, em torno do fenômeno, se entrelaçam interesses que vão além daqueles
próprios dos centros ou laboratórios de pesquisa, atendendo uma multiplicidade de propósitos
que, por sua vez, contribuem para a proliferação dos significados desse fenômeno. A aceitação
social dos conhecimentos científicos articula essas questões.
Do conceito e seus efeitos
O principal recurso retórico para descrever o desejo sexual e a disfunção a ele associada
é a metáfora do apetite. Uma das premissas encontradas nesses artigos é a de que o “apetite
sexual” funcionava de maneira similar à de outros “impulsos”, tal qual a fome, a necessidade
de dormir e a sede, regulados por mecanismos neurofisiológicos. Predomina a concepção de
39

A popularização dos conhecimentos oriundos da terapia das disfunções sexuais nessa época é um fenômeno
ainda insuficientemente estudado. É possível deduzir, entretanto, que a televisão, o rádio e a literatura comercial
(ou cinza, como preferem alguns) foram poderosos canais transmissores da forma como estudiosos, clínicos e
terapeutas nos anos 70 e 80 pensavam o sexo. Dados relativos a uma pesquisa sobre a constituição da sexologia
na América Latina indicam sua importância e como se atrelavam a redes científico-profissionais transnacionais
(Russo et al., 2011; Giami & Russo, 2013). No Brasil, o fato de que obras clássicas no campo sexológico (como
as de Masters & Jonhson, de Kaplan, de Hite, entre outros) terem sido publicadas por editoras não especializadas
e terem recebido mais de uma edição são um exemplo disso. A presença de feministas e sexólogas em programas
de televisão nessa época parece ter sido um fenômeno comum a alguns países da região. A divulgação dos
conhecimentos sexológicos para um grande público reforçava os aspectos emocionais subjacentes aos problemas
sexuais e apelava para o terapeuta sexual como o personagem mais recomendado para ajudar as pessoas a tratálos, e o consultório como um dos espaços legítimos para abordar o assunto. Estudos sobre a constituição da
sexologia na Europa sugerem que esses recursos de divulgação eram parte de um processo ainda mais amplo
(Giami, 2012).
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que a localização do desejo está no cérebro, o que também se verificara nas obras do sexólogo
Krafft-Ebing. A formulação teórica desenvolvida segue um modelo claramente fisicalista,
embora haja um reconhecimento de que os fatores emocionais também desempenhem um
importante papel em tais mecanismos. A racionalidade resultante integra os mecanismos
fisiológicos à experiência psíquica e às condições ambientais.
Kaplan reconhece que sua análise das evidências clínicas se baseia em poucos estudos
experimentais e no conhecimento geral sobre o funcionamento de outros impulsos biológicos.
Em face do acúmulo incipiente de comprovações sobre a fisiologia envolvendo o aumento ou
a diminuição do desejo sexual, incluindo a importância do hormônio testosterona nesses
mecanismos, é a analogia com os demais apetites que confere respaldo científico para a
sustentação do conceito. De seu ponto de vista, o desejo sexual seria um apetite por depender
de uma determinada estrutura anatômica do cérebro, por derivar de centros que equilibram sua
intensidade, por depender de neurotransmissores específicos de inibição e excitação e, por fim,
por estar amplamente conectado com várias áreas cerebrais, integrando-o à vida total do
indivíduo.
Cabe ainda ressaltar que os mecanismos biológicos mencionados em seu argumento
simbolizam como deve ser idealmente a “resposta sexual humana”. As experiências
emocionais, por sua vez, são arroladas principalmente na definição da insuficiência do desejo
e do caminho a ser adotado no programa terapêutico. Assim, a manifestação do desejo expressa
uma força imanente, que urge e se sobrepõe ao indivíduo, exigindo satisfação, embora várias
forças “inibidoras” possam intervir contra ele (dor, medo, stress, ansiedades etc.).
A analogia com os apetites remete novamente à explicação dos ciclos fisiológicos:
“O desejo sexual, ou libido, é experimentado na forma de sensações
específicas que levam o indivíduo a buscar ou a tornar-se receptivo a
experiências sexuais. Tais sensações são produzidas pela ativação
física de um sistema neural específico. Quando este sistema se acha em
atividade, a pessoa se sente ‘excitada’ – talvez experimente sensações
genitais, ou vaga inclinação para a atividade sexual; pode estar
interessada em sexo, disposta a uma relação sexual ou apenas
irrequieta. Essas sensações desaparecem após a gratificação sexual,
isto é, o orgasmo. Quando este sistema está intacto, ou sob a influência
de forças inibidoras, a pessoa não se interessa por questões eróticas:
‘perde o apetite’ pela atividade sexual e torna-se assexuada.” (Kaplan,
1983: 28).
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Sob esses aspectos, a reintrodução da noção de desejo no campo sexológico não
representou um salto paradigmático. Kaplan seguiu o entendimento de Masters e Johnson,
segundo o qual a “ansiedade” era a chave da maioria das disfunções sexuais e seu controle era
a meta definida pelos terapeutas para ajudar seus clientes, fossem eles ou elas
diagnosticados(as) com qualquer uma das “disfunções” até então formuladas (“vaginismo”,
“dispareunia”, “ejaculação prematura”, “inibição do orgasmo” ou “ejaculação retardada”).
Não obstante, a argumentação sobre o desejo exigiu novas discussões sobre o assunto. A
categoria “psicossomática” é retomada com uma relevância acentuada, assinalando os
concomitantes psicogênicos das manifestações fisiológicas. Além de a “ansiedade de causas
específicas e imediatas” ser considerada determinante da maioria dos casos em tratamento e
mais fácil de identificar e tratar, Kaplan sustentava que na origem das inquietações relativas ao
desejo existiam “ansiedades de causas remotas”. Os conflitos psíquicos associados à falta de
desejo eram geralmente mais profundos. Mesmo indicando sua preocupação com o tempo de
solução para as “disfunções sexuais”, tópico que é valorizado até hoje no campo especializado,
essa sexóloga reconhecia que
“... há indivíduos sexualmente perturbados, cujos sintomas têm origem
em conflitos sexuais e conjugais mais profundos, para quem as técnicas
de terapia breve do sexo não são eficazes. Em nossa experiência, uma
pequena proporção das disfunções do orgasmo, alguns dos problemas
mais complexos de impotência e a maioria das dificuldades da fase do
desejo incluem-se nesta categoria.” (Kaplan, 1983: 19).
Como se pode notar, há nessas formulações sobre o desejo um cuidado em conjugar
inovação e reprodução. Ao contrário do que se pode rapidamente supor, esses termos não
necessariamente se opõem quando se trata de produção técnica ou científica. Como já indicado
em análises clássicas como a de Kuhn (1970), o avanço científico não ocorre segundo uma
fórmula universal, válida em todos os campos. Para compreendê-lo, convém considerar a
natureza do grupo científico, o que ele valoriza, tolera e rejeita. Dessa perspectiva é possível
argumentar sobre o funcionamento normal da ciência e também a mudança paradigmática.
No trabalho de Kaplan, a combinação entre inovação e reprodução fica especialmente
evidente quando observamos como o conceito de desejo sexual foi atrelado ao modelo teórico
do “ciclo da resposta sexual humana”. O modo de operar com as categorias, mantendo algumas
e eliminando outras, merece atenção. A partir de sua experiência clínica, essa sexóloga começa
a observar casos de indivíduos e casais cujos problemas sexuais não podiam ser solucionados
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com apoio do modelo disponível até então. As queixas de desinteresse pela atividade sexual
manifestadas por esses pacientes indicavam-lhe que seus problemas se situavam em uma
dimensão não contemplada antes. Como já dito, a noção de “resposta sexual humana” de
Masters e Johnson indica quatro fases: “Excitação”, “Platô”, “Orgasmo” e “Resolução”.
Tomando esse entendimento como base, Kaplan reconfigura suas fases convencionais,
introduzindo entre elas a do desejo. Ademais, a fase de “platô” é subsumida à de “excitação” e
a de “resolução”, suprimida. Ou seja, em lugar de substituir o modelo anterior, criou uma
variação – que, por sua vez, o supera, tornando-se rapidamente a nova convenção no
pensamento sexológico. Assim, a proposta de Kaplan denominada de “modelo trifásico do ciclo
da resposta sexual” − composto pelas fases “desejo”, “excitação” e “orgasmo” – preserva
vários princípios e conceitos fundamentais do esquema teórico anterior. Talvez aí resida uma
das condições de possibilidade para instaurar o conceito de desejo nesse campo: a combinação
de noções já consolidadas com ideias novas.
Os deslocamentos operados a partir da incorporação de tal categoria são igualmente
importantes de serem salientados. Se no modelo teórico anterior as fases da “resposta sexual”
eram designadas como “genitais” e correspondiam a manifestações fisiológicas evidentes à
simples observação ou objetivamente mensuráveis, o proposto por Kaplan aponta para uma
nova etapa cuja verificação depende em grande medida da exploração clínica da experiência
dos sujeitos estudados acerca de sua vida sexual. Suas formulações vinculam-se a uma mudança
dos métodos de pesquisa para obtenção de dados empíricos sobre o sexo, afastando-se da prática
experimental hegemônica naquele momento. O ambulatório da Payne Whitney Clinic liderado
por Kaplan no Hospital de Nova York constituía-se simultaneamente como um programa de
pesquisa e de treinamento profissional de psiquiatras, psicólogos, enfermeiras e assistentes
sociais. As ideias elaboradas por ela provinham da sistematização de dados de pacientes, tanto
dos tratamentos bem-sucedidos como daqueles que falhavam. O lócus de produção de
conhecimento aqui é o ambiente da clínica. Ali coincidem e se fundem a prática científica e a
assistencial. No lugar da observação sexual direta no laboratório, seguindo métodos definidos
pela pesquisa experimental, passa a vigorar o desenvolvimento de estudos baseados em relatos
construídos no contexto das interações terapeuta-paciente – o que, de certo modo, caracterizara
a produção da primeira onda sexológica.
Trata-se de um aspecto relevante, haja vista a centralidade dos laboratórios na produção
de Masters e Johnson. Embora parte dos dados empíricos produzidos pela dupla fossem também
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derivados de sua experiência como terapeutas, eram nos laboratórios que se obtinha grande
parte das informações sobre as manifestações sexuais. Lá eram realizadas as observações
diretas das interações sexuais, mediadas por aparelhos confeccionados especificamente para o
registro das reações anatômicas e fisiológicas associadas. A construção do modelo da resposta
sexual humana deu-se com base nesse tipo pesquisa experimental. Nos laboratórios, esperavase obter informações empíricas mais precisas e confiáveis, visando um maior controle das
variáveis.
André Béjin (1987a), ao refletir sobre a sexologia clínica preconizada por Masters e
Johnson, chama a atenção para um aspecto central de seus laboratórios, comum aos laboratórios
de modo geral: o fato de que estes tenderiam a monopolizar para si as funções de inovação
científica e de terapia pioneira, deixando para os consultórios o trabalho das terapias mais
usuais, a vulgarização e a prevenção. Assim, entre um e outro contexto ocorreria uma espécie
de divisão do trabalho, tal qual existe em outras áreas tecnocientíficas. Segundo esse historiador
francês, os laboratórios de Masters e Johnson funcionariam como centros especializados de
pesquisa básica sobre o sexo. No entanto, tal divisão deixa de fazer sentido ao olharmos para o
trabalho de Kaplan. A prática de observação direta das interações sexuais foi progressivamente
caindo em desuso, estando ausente ao menos nos estudos sexológicos sobre o desejo sexual.
Ainda que o empirismo e a pesquisa básica tenham se mantido como um valor, os laboratórios
vão desaparecendo e o setting clínico impõe-se de maneira hegemônica como o local mais
adequado para produção de dados científicos sobre sexo.
Algumas ilações podem ser feitas aqui com relação à intensificação dos ensaios clínicos
no mundo, inclusive aqueles apoiados pela indústria farmacêutica que, a partir desse período,
vão se descolando de contextos específicos e ramificando-se em redes transnacionais (Dupuy
& Karsenty, 1979). O crescimento do poderio farmacêutico e as exigências de comprovação
científica de organismos de regulação de tecnologias em saúde, como o FDA americano, são
importantes condicionantes desse processo, que vão se imiscuindo progressivamente nos
contextos de intervenção sobre o sexo.
Além dos aspectos econômicos que se articulam às exigências técnicas e científicas
desses estudos, gostaria de insistir na observação de como as sensibilidades e moralidades em
torno ao tema estão constantemente presentes. De fato, as narrativas históricas da sexologia têm
ressaltado como sua aspiração científica vem sendo condicionada por diferentes regimes de
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moralidades. A produção científica sobre o sexo tornou-se alvo de controvérsias e pânico moral
em diferentes ocasiões, seja por sustentar movimentos de reforma social e revisão das
legislações que criminalizavam determinadas práticas sexuais – como ocorreu na Alemanha na
década de 1930 –, seja pela heterodoxia das estratégias de verificação empírica dos eventos
sexuais, adotadas tanto nas pesquisas de Alfred Kinsey de 1948 e 1953, como no trabalho de
William Masters e Virginia Johnson, em um longo período entre o final da década de 50 até os
anos 70. Os resultados das pesquisas do grupo coordenado por Kinsey e as de Masters e Johnson
revelaram também aspectos polêmicos da sexualidade dos estadunidenses, o que provocou
efeitos diversos em sua produção posterior. Além disso, o casal de sexólogos desenvolveu entre
1968 e 1977 um programa de terapia de reorientação sexual para sujeitos em crise com sua
sexualidade que suscitou críticas dentro e fora do campo especializado (Murphy, 1991;
Waidzunas, 2015).
No caso da segunda onda sexológica, a observação direta das interações sexuais era um
complicador a mais para a obtenção de financiamento para os estudos formulados. A abordagem
metodológica de Masters e Johnson gerou polêmicas e julgamentos morais por parte de setores
da academia e grupos conservadores que relutavam em reconhecer pesquisas sobre sexo no
âmbito de uma instituição universitária (Morrow, 2008). Soma-se à controvérsia o fato de que,
entre os anos 60 e 70, o casal assinava uma coluna na revista masculina Playboy, onde
apresentava resultados de suas pesquisas, e foi algumas vezes atração no programa de televisão
do fundador da revista, Hugh Hefner (Pitzulo, 2011). As críticas assinalavam a falta de limites
claros entre ciência do sexo e pornografia, questionando, assim, sua credibilidade. Após o corte
de financiamento que sofreram, a clínica de terapia sexual idealizada pelo casal tornou-se, aos
poucos, sua principal fonte de pesquisa, garantindo a continuidade de seus projetos (Morrow,
2008; Irvine, 1990). Afirma-se, ainda, que o casal recebeu por um tempo apoio financeiro da
Hugh M. Hefner Foundation (Pitzulo, 2011).
Kaplan se manteve distante de todos esses inconvenientes, ao parecer, consciente dos
percalços enfrentados por seus antecessores. Ela logrou que o entusiasmo suscitado pelo avanço
do conhecimento especializado sobre sexo e por seus diversos desdobramentos na terapia
sexual obliterasse as controvérsias do passado. Devido a sua elaboração teórica e produção
empírica estarem atreladas aos relatos dos pacientes, os juízos morais aplicados até então à
pesquisa científica sobre o sexo se reconfiguraram. Seu trabalho clínico tampouco gerou
qualquer debate que abalasse a confiança nesse novo personagem edificado socialmente pela
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sexologia moderna, o do terapeuta sexual. Como bem observa Janice Irvine (1990) a respeito
da sexologia moderna americana, Kaplan alinhava-se a uma posição mais conservadora no
campo, e sua produção apresentava-se mais palatável à Nova Direita Americana. Vale lembrar
que a moralidade e a agenda política em defesa da família que emergiram no final dos anos 70
nos Estados Unidos aglutinaram esperanças, medos e ansiedades relativas aos costumes,
especialmente no tocante ao gênero e ao sexo, e se tornaram emblemas da administração do
presidente Ronald Reagan na década seguinte (Weeks, 1985).
Efetivamente, as novas formulações sobre o desejo não se articularam a qualquer crítica
às políticas sexuais da época, nem estabeleceram qualquer diálogo com as pautas levantados
então por coletivos que lutavam por afirmação social e engrossavam as reflexões sobre as
diferenciações e desigualdades de gênero, raciais, étnicas e eróticas. Embora a sexologia clínica
tenha adotado e promovido o ideal da democracia sexual por meio de sua defesa do orgasmo
para todos (Bejín, 1987b), a argumentação sobre o desejo sexual não esteve associada a nenhum
questionamento dos movimentos sociais da época. Uma concepção da sexualidade como um
direito é promovida, mas apenas tacitamente. Sob esse aspecto, o trabalho clínico e as
publicações de Kaplan reiteram, ainda mais que as de seus antecessores, a concepção de que o
sexo é uma dimensão autônoma da vida social e que poderia ser objetificado pela ciência
independentemente das disputas políticas e convenções sociais.
Apoio-me aqui nas análises de Jane Russo sobre como a concepção essencialista acerca
do sexo promovida pela sexologia teve efeitos diversos segundo o período socio-histórico. A
produção científica dos reformadores sociais da primeira onda valeu-se de tal concepção para
sustentar uma oposição às convenções jurídicas e morais que criminalizavam os denominados
“perversos sexuais”, edificando uma nova disciplina científica que, ao menos em uma de suas
vertentes, possuía uma ética libertária. Por sua vez, obras consideradas típicas da segunda onda,
como as de Kinsey e de Masters e Johnson, mesmo tendo favorecido discussões públicas sobre
a moralidade sexual, tiveram um caráter mais neutralizante, o que fica especialmente evidente
no contraste com seu contexto de produção, marcado pelas fortes tensões sociais e políticas nos
Estados Unidos da época. Somados aos questionamentos dos valores tradicionalmente
associados à família nuclear e dos papéis sociais de homens e mulheres que se vinham gestando
desde o pós-guerra, novas insatisfações foram se fazendo ouvir no final dos anos 60 e da década
seguinte. A dimensão sexual da vida tornou-se objeto intensamente problematizado no âmbito
público, catalisando vários segmentos sociais à margem da norma masculina, branca e

93

heterossexual que reivindicavam emancipação da ordem patriarcal, médico-psiquiátrica,
governamental e heterossexual. Toda essa politização não foi incorporada pela sexologia, que
optou por dirigir a atenção científica à sexualidade mainstream ou ‘normal’ (Russo, 2009). A
proposta de Kaplan seguiu esse padrão e não alterou o perfil despolitizante da segunda onda. A
objetificação do conceito de desejo sexual e a definição dos “transtornos sexuais do desejo”
não foram articuladas a qualquer tentativa de entendimento das clivagens sociais. 40 Sua
teorização e trabalho clínico mantiveram a sexologia dentro dos limites de uma ciência livre de
valores, para usar a expressão de Irvine (2002) na caracterização do trabalho de Kinsey.
As formulações sobre o desejo sexual na sexologia moderna tampouco parecem ter
gerado discordâncias ao interior do campo. A despeito da desestabilização do modelo de
Masters e Johnson com a proposição de uma fase da atividade sexual que não fosse
empiricamente observável, as novidades em questão não geraram controvérsias entre os
especialistas. Não encontrei na literatura sexológica desse período registros de polêmicas
suscitadas a partir de tais proposições. Nem a própria dupla de sexólogos parece ter levantado
questionamentos a respeito. Revisando suas produções posteriores, noto que a inclusão do
conceito foi aceita sem alegações. Não só fazem menção à mudança de Kaplan, como a validam.
“... quando os níveis de desejo sexual estão na zona negativa, não só
freiam de forma característica a excitação de uma pessoa, mas às vezes
podem impedir que a excitação tenha pelo menos um lugar. Devido a
isto, é útil considerar o desejo na primeira fase do ciclo da resposta
sexual humana, com sugeriu a psiquiatra Helen Singer Kaplan.”
(Masters, Johnson & Kolodny, 2000 [1994])
Também na sexologia, as práticas científicas devem ser entendidas considerando tanto
seu âmbito mais específico de produção (no plano disciplinar e institucional) como a partir de
sua relação com outros contextos. Ao introduzir a noção de desejo sexual no arcabouço teórico
da sexologia, Kaplan não só traz elementos da primeira e da segunda ondas sexológicas, como
também da psicanálise. O uso de conceitos como “ego”, “superego” e “conflitos e defesas
inconscientes” sugerem algo dessa influência, mas que se torna evidente sobretudo no que tange
ao trabalho terapêutico. Embora suas proposições clínicas tendam mais propriamente a um
40

A despeito de seu reconhecimento no campo sexológico, Kaplan é um nome menos familiar que o de Kinsey e
o de Masters e Johnson, figuras que alcançaram notoriedade midiática, inclusive pelos aspectos controversos de
seus trabalhos. A numerosa literatura dedicada à análise sócio-histórica do campo sexológico mencionada até aqui
não dirigiu atenção à sua biografia, o que pode estar relacionado ao seu estilo low profile. Representantes da
primeira e da segunda ondas sexológicas receberam não só análises mais detidas, como também atenção de
diferentes biógrafos. Sobre a invenção do transtorno do desejo sexual inibido, há somente a análise da socióloga
Janice Irvine (1990).
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ecletismo de modelos psicológicos, destaca-se a proposta psicanalítica de exploração das
motivações e temores profundos ligados às experiências passadas com figuras que foram
significativas para os indivíduos. Concepções e técnicas como “interpretação” e
“fortalecimento do ego” conjugam-se com aquelas provenientes da terapia comportamental,
como a dessensibilização gradual e exercícios. Quanto ao conceito psicanalítico de desejo, a
apropriação implica algumas diferenças. Nessa incorporação, não se verifica exatamente um
diálogo ou intercâmbios entre sistemas de pensamento, tampouco um compartilhamento
simultâneo de um mesmo conceito. A incorporação de conceitos psicanalíticos no trabalho de
Kréguaaplan, como o de desejo, aponta para um fenômeno de grande interesse para esta tese, o
do nomadismo dessa noção e de suas replicações.
Ganha importância aqui o vocabulário deleuzeano, permitindo pensar o trânsito do
conceito de desejo em termos de devir, territorialização e reterritorialização. O fragmento a
seguir, extraído do volume 5 da obra Mil Platôs, concentra alguns princípios básicos sobre a
existência nômade e pode ser muito estimulante para pensar sobre as trajetórias de teorias e
conceitos no mundo científico:
“O nômade tem um território, segue trajetos costumeiros, vai de um
ponto a outro, não ignora os pontos (ponto de água, de habitação, de
assembléia, etc.) Mas a questão é diferenciar o que é princípio do que
é somente conseqüência na vida nômade. Em primeiro lugar, ainda que
os pontos determinem trajetos, estão estritamente subordinados aos
trajetos que eles determinam, ao contrário do que sucede no caso do
sedentário. O ponto de água só existe para ser abandonado. Um trajeto
está sempre entre dois pontos, mas o entre-dois tomou toda a
consciência, e goza de uma autonomia bem como de uma direção
próprias. A vida do nômade é intermezzo. Até os elementos de seu
hábitat estão concebidos em função do trajeto que não pára de
mobilizá-los. O nômade não é de modo algum o migrante, pois o
migrante vai principalmente de um ponto a outro, ainda que este outro
ponto seja incerto, imprevisto ou mal localizado. Mas o nômade só vai
de um ponto a outro por conseqüência e necessidade de fato; em
princípio, os pontos são para ele alternâncias num trajeto. Em segundo
lugar, por mais que o trajeto nômade siga pistas ou caminhos
costumeiros, não tem a função do caminho sedentário, que consiste em
distribuir aos homens um espaço fechado, atribuindo a cada um sua
parte, e regulando a comunicação entre as partes. O trajeto nômade
faz o contrário, distribui os homens (ou os animais) num espaço aberto,
indefinido, não comunicante. [...] uma distribuição muito especial, sem
partilha, num espaço sem fronteiras, não cercado. ” (Deleuze e
Guatarri, 1997 [1980]: 50-51).
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Esse enredo pode ser descrito, ainda, por meio da noção de tradução, como empregada
por Fleck (2010[1935]) em sua obra clássica sobre a gênese de um fato científico. Segundo esse
autor, quando um coletivo de pensamento assimila um fato de outro, ocorre necessariamente
uma tradução. A ideia reproduzida passa por uma modificação no processo, ajustando-se, de
certo modo, ao novo contexto em que é assimilada. Parte das elaborações criativas nas ciências
deriva justamente da circulação ou nomadismo das ideias. Tais perspectivas analíticas
permitem identificar que tais movimentos não implicam somente modificações das ideias, mas
exercem uma influência transformadora nos próprios coletivos de pensamento que as
incorporam.
A produção de Kaplan sobre o desejo aproxima-se da psicanálise na medida em que
considera que a vida psíquica dos indivíduos não é um fator secundário para o entendimento da
expressão sexual humana. Por outro lado, à diferença da psicanálise, em que o desejo é mais
indômito, errante, de difícil captura, aqui ele pode ser mais acessível e submetido a algum
condicionamento. Não mais aquela força invisível aos olhares desatentos, exigindo um
complexo deciframento de suas manifestações por meio dos sonhos, atos falhos, tramas da
linguagem e da estrutura dos atos individuais em seu conjunto. Na sexologia, o desejo não é a
pulsão equivalente à vida, de forma mais ampla, tampouco a força interna impossível de
controlar pela razão consciente e que rege as ações humanas mais diversas. Ao transitar pela
sexologia, passa a ser exclusivamente sexual e passível de intervenção no âmbito das relações
conjugais ou íntimas. Segue sendo pensado em função dos eventos na trajetória dos sujeitos,
mas perde em grande medida sua tônica misteriosa e enigmática. Seu acesso vai se tornando
possível, por meio da exploração dos comportamentos sexuais e de seus aprendizados. Na
terapia sexual, ao se descobrir como os comportamentos inadequados foram aprendidos,
empregam-se exercícios e técnicas de condicionamento capazes de ativar o desejo. O desejo na
sexologia não desvincula os aspectos emocionais do que seria sua base orgânica (de ordem
primariamente cerebral), conferindo-lhe um estatuto específico com relação a definições
metafísicas ou metapsicológicas da psicanálise sobre o conceito.41

41

Por metapsicologia entende-se um conjunto de formulações sobre o psiquismo que se distinguem da psicologia
experimental ou clássica. O termo tem sua origem nos escritos freudianos e faz referência a uma abordagem
interessada nos aspectos dinâmicos, tópicos e econômicos da vida intrapsíquica. Trata-se de um modelo teórico
abstrato, sem correspondência a qualquer materialidade ou substrato físico e, portanto, não verificável
empiricamente. Para aprofundamento do tema, conferir Roudinesco & Plon (1998).
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A reterritorialização da noção de desejo sexual na sexologia moderna não esteve,
entretanto, livre de desafios sociotécnicos a serem enfrentados. A partir da definição do
transtorno sexual hipoativo, iniciam-se quantificações populacionais sobre o problema e uma
epidemiologia a respeito começa a ser desenvolvida:
“O desejo sexual hipoativo será provavelmente, de todas as disfunções
sexuais, a predominante. Harold Lief declarou que 40 por cento dos
pacientes que recorrem ao Marriage Counsel (Orientação Conjugal)
de Filadélfia em busca de ajuda para problemas sexuais sofrem
primordialmente do que chama desejo sexual inibido (ISD) ou IDS. A
afirmativa é consistente com nossa experiência. Desde que
principiamos a tomar conhecimento das desordens da libido,
descobrimos também que os problemas do desejo são extremamente
comuns nessa população.” (Kaplan, 1983: 69)
Diante da tarefa de criar evidências mais amplas e consistentes sobre o problema, o
primeiro desafio que a sexologia precisou lidar foi com a dificuldade de definir os critérios de
diagnóstico, ou seja, os parâmetros de normalidade e anormalidade do desejo sexual.
“Não se dispõem ainda de normas válidas e confiáveis para o
comportamento sexual humano, e em última análise o diagnóstico de
IDS é feito comparando-se a experiência do paciente com o senso geral
do que seja o âmbito normal do desejo sexual. Baseia-se este mais na
dedução do que nos mensuramentos e tipos de observação científica
direta disponíveis para as respostas genitais. Assim, nossos conceitos
dos parâmetros normais do impulso sexual do homem e da mulher são
deduzidos dos vários estudos estatísticos relativos à frequência sexual
do ato sexual [não os cita] e do orgasmo assim como de diversas
observações clínicas e da experiência pessoal. Não estamos aqui em
terra firme científica. É impossível, porém, aguardar o acúmulo de
dados mais exatos para atender às urgentes necessidades dessa
população de pacientes.” (Kaplan, 1983: 70).
As imprecisões e generalidades quanto aos critérios de desvio e normalidade do desejo
sexual não impediram que considerações a respeito fossem desenvolvidas. A argumentação
apoia-se em variadas assertivas sobre o momento do curso da vida e as diferenças sexuais na
manifestação do desejo, apontando sua maior expressão na juventude e entre os homens.
“Acreditava Sigmund Freud que os impulsos sexuais biológicos do
homem eram mais prementes que os da mulher. (...) o impulso sexual
do jovem é mais forte do que do homem que começa a envelhecer e
também que o da mulher, em particular da jovem. Baseia-se esta
dedução na observação de que o desejo sexual feminino parece mais
fácil de ser inibido que o masculino, sobretudo durante a juventude,
quando é tão intenso o impulso sexual no homem. Em outras palavras,
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a IDS pode ser produzida por fatores relativamente insignificantes em
mulheres de todas as idades e nos homens que começam a envelhecer
e parece exigir fatores negativos mais substanciais e intensos, isto é,
castigo mais severo, injunções mais sérias etc., para inibir o desejo
sexual do homem jovem. Especulações acerca das contribuições
negativas dessas diferenças de sexo no desejo sexual são inúmeras e
inconclusivas até o momento” (Kaplan, 1983: 73).
O relato dos pacientes e sua autoavaliação brindam os elementos para a definição desses
parâmetros. A baixa frequência de atividade sexual é tomada como o sinal distintivo da inibição
ou fraca intensidade do desejo, embora reconheçam que nem sempre possa ser tida como
anormal. Diante disso, o trabalho diagnóstico coloca para o profissional a tarefa de identificar
como ela se apresenta na história individual (suas variações), bem como diferenciar a
diminuição do desejo do que seria a evitação sexual devido a outras dificuldades. Um fino
trabalho de diferenciações é traçado para determinar se a baixa frequência sexual radicava em
transtornos ligados às fases genitais da resposta sexual (problemas de ereção e orgasmo) ou
refletia efetivamente um desejo baixo ou inibido. Argumenta-se, ainda, sobre a dificuldade dos
pacientes em reconhecer a falta desejo por seu parceiro, ao menos enunciá-la durante os
atendimentos do casal. Grosso modo, os critérios circunscrevem-se à experiência dos
indivíduos.
O segundo desafio refere-se ao tratamento das queixas de falta de desejo sexual dos
pacientes que buscavam a terapia sexual. É importante lembrar que a abordagem psicológica
predominava como a solução convencional, e que o uso de drogas para o tratamento das
disfunções do desejo, marcadas pela insuficiência, não se apresentava ainda como uma
possibilidade.42 A hipótese subjacente ao trabalho clínico de Kaplan e que norteou sua reflexão
teórica era a de que a inibição do desejo sexual era uma disfunção sexual atrelada a causas e
conflitos mais profundos. Isso exigiria uma readequação das estratégias convencionais de
terapia sexual. A prescrição de tratamento para esses sujeitos deveria incluir técnicas mais
prolongadas e modificadas. Suas justificativas integram uma reflexão sobre os alcances da
terapia sexual, tendo em vista um tipo de transtorno não previsto antes. Ao comentar sobre a
terapia sexual, de tipo comportamental, ela afirma:

42

Umas das referências pioneiras mais citadas no meio sexológico acerca do manejo de drogas para controle do
desejo é o trabalho de John Money. Em 1969, Money juntamente aos médicos Claude Migeon e Marco Rivrola
propuseram a aplicação do esteroide sintético Depo-Provera em um sujeito que havia praticado pedofilia com seu
filho de seis anos. Essa substância já era então conhecida por seu efeito progestacional e também usada como um
neutralizador dos hormônios sexuais em casos de precocidade sexual (Money, 1970).
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“Contudo, esta maravilhosa técnica tem também suas falhas e um
número substancial de pacientes com disfunção sexual não reagem a
ela. Estudei um número de pacientes cujos sintomas não foram curados
pela terapia do sexo e comparei-os aos que obtiveram sucesso no
tratamento. Este estudo dos fracassos da terapia foi empreendido
visando melhorar nossos métodos e resultados e também aguçar e
refinar os nossos constructos acerca da sexualidade, das desordens
sexuais e do seu tratamento.” (Kaplan, 1983: 17).
O DSM III e a consolidação do conceito de desejo sexual
A consolidação do conceito de desejo sexual no pensamento sexológico vai depender,
ainda, dos processos tecnocientíficos que permitiram alçá-lo mais além das fronteiras culturais
e nacionais onde se deu sua produção original. Não será possível descrever exaustivamente
esses processos, mas é imprescindível resgatá-los, mesmo que brevemente e de modo geral,
para indicar o modo pelo qual a produção especializada sobre o desejo logra posicioná-lo como
um fenômeno de caráter universal.
A disseminação do trabalho de Kaplan sobre o desejo ocorreu, em grande medida, por
meio de seu artigo publicado no Journal of Sex and Marital Therapy e também de seu livro,
traduzido para vários idiomas. O interesse demonstrado por parte de diferentes editoras sugere,
ao menos como aposta, que seu lançamento teria boa acolhida entre os sexólogos, profissionais
clínicos e também o público leigo. O entusiasmo parece acompanhar o ritmo de lançamento das
revistas científicas periódicas especializadas em estudos de sexualidade ou terapia sexual, como
The Jounal of Sex Research (1965), Arquives of Sexual Behaviour (1971), Journal of Sex and
Marital Therapy (1975), Journal of Sex Education and Therapy (1975) e Sexual and Marital
Therapy (1986). Por meio das assinaturas individuais e institucionais (mantidas pelas
universidades e instituições de pesquisa), somados aos processos de comutação bibliográfica
que foram sendo aperfeiçoados, o raio de divulgação sobre o tema aumentava
exponencialmente.
As produções científicas são somente um dos elementos sugestivos do vigoroso
processo de institucionalização profissional e científico pelo qual a sexologia passava. Nas
décadas de 70 e 80, a expansão e a estruturação desse campo ganhavam dimensões globais sem
precedentes. Data desse período o estabelecimento de grêmios científico-profissionais de
sexólogos em diversos países, inclusive a conformação em 1978 da World Association for
Sexology (WAS), atualmente denominada World Association for Sexual Health. Vários
congressos e atividades públicas são organizados para divulgação e debate científico-
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profissionais em âmbito nacional, continental e mundial, com destaque para o congresso da
WAS. Revisando a programação desses eventos, nota-se que renomados sexólogos (ou
estudiosos do sexo assim designados), como o psicólogo Jhon Money e a estudiosa feminista
Share Hite, vindos dos Estados Unidos, foram convidados de honra em eventos realizados nos
anos 80 em países da América Latina e da Europa. Cursos de formação stricto sensu e lato
sensu multiplicavam-se, coordenados, sobretudo, por profissionais mais experientes, pelas
próprias associações de sexologia e instituições clínicas. A realização de estágios e
intercâmbios no exterior foi, para alguns sexólogos, sua principal certificação profissional. Os
meios de comunicação de massa (jornais, revistas e televisão) eram igualmente importantes
veículos de disseminação do pensamento sexológico, nos quais seus representantes eram
chamados a falar, alcançando não somente profissionais e estudiosos do tema, mas também o
público em geral.43 Nesse ambiente de intensa atividade e conexões locais e internacionais, é
possível dimensionar a intensidade com que as ideias como as de Kaplan circulavam.
O acentuado reconhecimento que a terapia sexual gozava na época certamente
contribuiu para que as ideias a respeito do desejo sexual e de seus parâmetros de normalidade
despertassem interesse nesse e em outros coletivos de pensamento. A abordagem do conceito
de desejo e a apresentação de um novo transtorno a ele associado representaram certamente
uma ampliação dos marcos cognitivos para o entendimento da atividade sexual e da gama de
suas “disfunções”, demarcando, assim, novas frentes de atuação sexológica, especialmente no
âmbito clínico. As formulações técnicas mencionadas são consonantes com o processo de
crescimento de um mercado terapêutico em torno do melhoramento do desempenho sexual,
mercado este que vincula efetivamente vários dos agentes que integram ou colaboram com a
produção de conhecimento científico e tecnológico sobre o sexo. É nesse sentido que a categoria
diagnóstica “transtorno do desejo sexual inibido” confirma seu caráter promissor. Ela
rapidamente se impõe e é aceita como uma convenção. Aproximadamente três anos depois de
ter sido proposta nos artigos seminais de Helen Kaplan e Harold Lief, tal classificação foi
referendada na terceira versão do Manual Estatístico e Diagnóstico de Transtornos Mentais
publicada em 1980, o DSM-III, organizado pela Associação Americana de Psiquiatria (APA),
com apoio do Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados unidos e coordenado pelo

43

Sobre tais aspectos relativos à institucionalização do campo sexológico na Europa e na América Latina, ver
Giami (2012), Giami & Russo (2013), Facundo & Brigeiro (2014), entre outros.
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psiquiatra Robert Spitzer. É nessa versão que a categoria ganha uma definição específica,
listada no conjunto de “transtornos psicossexuais”:
302.71 Inhibited Sexual Desire
Diagnostic criteria
A. Persistent and pervasive inhibition of sexual desire. The Judgment
of inhibition is made by the clinician's taking into account factors that
affect sexual desire such as age, sex, health, intensity and frequency of
sexual desire, and the context of the individual's life. In actual practice
this diagnosis will rarely be made unless the lack of desire is a source
of distress to either the individual or his or her partner. Frequently this
category will be used in conjunction with one or more of the other
Psychosexual Dysfunction categories.
B. The disturbance is not caused exclusively by organic factors (e.g,,
physical disorder or medication) and is not due to another Axis I
disorder [referentes a outras síndromes da clínica psiquiátrica].
(American Psychiatric Association, 1980: 278-9).
A definição apresentada no DSM-III para a nova entidade nosológica, divulgada
formalmente em 1980, ano de sua publicação, é antecipada por Kaplan em seu livro “O Desejo
Sexual” lançado em 1979:
DEFINIÇÃO E DESCRIÇÃO
O comitê de nomenclatura da Associação de Psiquiatria Americana
classificou as disfunções sexuais de acordo com o conceito trifásico da
resposta sexual e reconheceu o IDS [desejo sexual inibido] como
entidade clínica. No DSM III (a terceira edição do Manual de
Diagnóstico e Estatística da APA), a Inibição do Desejo é assim
definida: [segue o código de classificação e a definição do manual].
(Kaplan, 1983 [1979]: 69).
É importante indicar que Kaplan, bem como Harold Lief, John Money, Robert Spitzer
e mais onze profissionais, em sua maioria médicos, integravam o comitê da APA responsável
pela definição das classificações referentes ao tópico então denominado “transtornos
psicossexuais” do DSM. No entanto, este fato não é mencionado em seu livro. A autoria da
definição é atribuída ao comitê, garantindo exterioridade de Kaplan ao trabalho de elaboração,
remetendo sua participação nesse processo sociotécnico a uma espécie de caixa-preta. Embora
sua participação no comitê fosse de conhecimento público, o manejo das informações em seu
livro parece indicar um cuidado no modo como o desejo sexual é construído como um fato
científico.
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A inclusão do “desejo sexual” nesse manual, apoiando a definição de categorias
diagnósticas relacionadas aos “transtornos psicossexuais” é um evento significativo na
trajetória desse conceito, uma vez que enaltece seu estatuto científico e favorece que a trama de
sentidos que o define oriente concepções e práticas clínicas nos mais diversos contextos.
Efetivamente, no universo biomédico, o DSM representa em um instrumento de padronização
do trabalho de psiquiatras, médicos de diferentes especialidades e outros profissionais da saúde
mental e áreas afins. É utilizado especialmente nos Estados Unidos, mas sua influência estendese à prática psiquiátrica realizada em outros países. Sua importância, do ponto de vista
antropológico, pode ser resumida segundo três aspectos relacionados entre si. O primeiro, sua
autoridade científica para definir quais manifestações comportamentais e experiências humanas
serão consideradas doenças ou transtornos mentais e quais seriam seus critérios de normalidade;
o segundo, sua afirmação dos fundamentos ontológicos de tais manifestações e, por fim, pela
pretensão de universalidade que imprime a esses transtornos.
Quanto a seu conteúdo, o DSM consiste basicamente em um catálogo de categorias
diagnósticas, cada uma identificada por um código e acompanhada de critérios para a avaliação
e classificação dos sujeitos, conforme seus “sintomas”. Tais elementos informam acerca de sua
função prática. O valor do DSM para os profissionais clínicos não se circunscreve somente na
relação destes com seus pacientes. Desempenha também um importante papel na regulação da
burocracia de serviços médicos e de saúde em geral que exijam a menção ao diagnóstico das
doenças, sendo imprescindível em todos os trâmites de prestação de contas ao Estado ou a
seguradoras de saúde acerca dos serviços oferecidos por instituições públicas e privadas. Por
último, mas não menos importante, cabe ressaltar que seu valor transcende sua importância na
atuação clínica que ocorre em consultórios e centros de saúde. Suas definições possuem um
caráter de convenção internacional, sendo necessário para lidar com as exigências para o
desenvolvimento de pesquisas e os ensaios clínicos de âmbito global, sobretudo no que diz
respeito ao estudo de uso de substâncias e fármacos. Representa, nesse sentido, um poderoso
dispositivo de controle biopolítico (Caponi, 2014), com reverberações coletivas e subjetivas
diversas, uma vez que traduz em termos médicos uma diversidade de manifestações e
experiências da vida humana.
A inclusão da categoria do transtorno do desejo sexual inibido no DSM dá-se em meio
a uma mudança crucial na história do manual. Vários autores vão argumentar que as novidades
introduzidas no DSM-III são indicativas de significativas transformações no próprio campo
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psiquiátrico (Gaines, 1992; Russo & Venâncio, 2006; Galatzer-Levy & Galatzer-Levy, 2007).
Originalmente, a criação do DSM visava atender uma demanda de unificação dos critérios de
classificação diagnóstica empregados em diferentes partes dos Estados Unidos, que eram então
difusos e respondiam a diferentes escolas médicas nesse país. Ademais, sua criação
apresentava-se como uma alternativa ao CID (Código Internacional de Doenças), o manual de
classificação de doenças organizado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), então em sua
6ª edição. O DSM-I surge, assim, visando oferecer um idioma comum à prática médica e
contemplar classificações ausentes no CID e que eram de interesse de clínicos estadunidenses
no período pós-guerra. A primeira edição do DSM, de 1952, e a segunda, lançada em 1968,
consistiam em catálogos com poucas páginas, cuja construção de termos provinha da
experiência clínica de um pequeno conjunto de psiquiatras; 28 na primeira versão e 40 na
segunda (American Psychiatric Association, 1952; 1968). Com a publicação do DSM- III, uma
mudança paradigmática vai se fazer notar, não somente com relação à estrutura envolvida, mas
em termos de seu conteúdo e fundamentos conforme demonstram Russo e Venâncio (2006).
Entre as várias novidades introduzidas nessa versão, destaca-se o aumento no número de
categorias. O salto foi realmente significativo: de 79 categorias no DSM-I para 265 no DSMIII, apresentadas em 494 páginas. A quantidade de profissionais mobilizados e envolvidos é
igualmente ampliada na terceira versão, em torno de 290 colaboradores.
O lançamento do DSM-III parece integrar um movimento mais amplo da psiquiatria
para se legitimar e se diferenciar de outros ramos do conhecimento e da prática clínica que
lidam com o sofrimento humano e os problemas relativos ao “mental”. Outra característica
particular é seu afastamento da psicanálise e uma afirmação da psiquiatria biológica. É possível
acrescentar à observação de Russo e Venâncio (2006) outro aspecto, comprando-se com a
versão anterior do manual: a substituição do termo “mental illness”, mais genérico e que indica
doença localizada no corpo ou na mente, pelo termo “mental disorders”, condição anormal cuja
origem em se encontra em um órgão ou sistema do organismo. A escolha do termo sugere um
cuidado em delimitar novos fenômenos sob a égide da psiquiatria e um movimento progressivo
de remetê-la ao âmbito da biomedicina.
A virada biológica da psiquiatria americana e as suas pretensões de universalidade, que
rege os sentidos da revolução evidenciada com o lançamento do DSM-III, está ainda
intimamente relacionada com os interesses de laboratórios farmacêutica. A respeito, Russo e
Venâncio (2006) argumentam:
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“O DSM III vinha se constituir num projeto muito mais ambicioso do
que sonhavam seus predecessores. Em vez de uma nomenclatura
doméstica, pretendia ser uma classificação a-teórica, neutra e
generalizável para todos os tempos e lugares e, na prática, levou à
globalização da psiquiatria norte-americana. (...) A indústria
farmacêutica interessada na pesquisa sobre a eficácia de novos
medicamentos a serem colocados no mercado, passava a financiar
pesadamente esse tipo de pesquisa. Os tradicionais estudos clínicos de
caso – favorecidos pela lógica psicanalítica, em que se examina e
discute um caso em profundidade – foram paulatinamente substituídos
por pesquisas multicêntricas, envolvendo um grande número de
pacientes, seguindo os parâmetros do ensaio clínico experimental,
atendendo às exigências colocadas pela FDA (Food and Drug
Administration) americana para a liberação de novos medicamentos
psiquiátricos. Como se sabe, a FDA exige dos laboratórios a
apresentação do resultado de pesquisas que possam ser replicadas de
modo a provar sua validade. Essa exigência reforça a necessidade do
diagnóstico criterial (com fronteiras claramente definidas, critérios de
inclusão e exclusão etc.). A articulação entre o interesse dos grandes
laboratórios e as exigências da agência reguladora americana,
portanto, acaba por disseminar a lógica diagnóstica do DSM III. Como
os grandes laboratórios estão sempre buscando o registro no mercado
americano, os critérios diagnósticos do DSM III acabaram sendo
adotados no resto do mundo, sobretudo nos periódicos científicos
especializados que publicam os resultados das pesquisas. Essa
articulação fica evidente quando se observa a evolução do DSM III
para o DSM IV, com a inclusão constante de novos diagnósticos
ocorrendo paralelamente à produção de novos medicamentos.” (Russo
& Venâncio, 2006: 465-466).
No que tange a definição dos “transtornos relativos ao desejo sexual”, os interesses de
laboratórios farmacêuticos não parecem se evidenciar imediatamente. As abordagens
terapêuticas de tipo psicológicas que vigoravam então, largamente disseminadas em clínicas de
terapia sexual, igualmente se beneficiaram com a ampliação de novos transtornos e constituíam
um importante mercado nos Estados Unidos (Irvine, 1990). No entanto, não tardou para que o
caminho aberto para as investidas biomédicas, particularmente de tipo farmacológica,
começassem a dirigir-se para o universo dos problemas sexuais. As reformulações propostas,
sete anos depois, para uma versão revisada do manual de 1980 (DSM-III-R), dão uma mostra
disso. Comparando as convenções constantes no DSM-III, a versão revisada substitui o tópico
“transtornos psicosexuais” por “transtornos sexuais”. Nesse mesmo sentido, “disfunções
psicossexuais” passa a ser designado pelo termo “disfunções sexuais”. A categoria “desejo
sexual inibido” é reformulada para “transtorno do desejo sexual hipoativo” e diferenciada do
“distúrbio de aversão sexual” (American Psychiatric Association, 1987). Essas reformulações
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dizem respeito a diferenciações que não são neutras: refletem a demarcação de domínios
profissionais e autoridade, além de possuírem claras implicações para a definição de
tratamentos. De forma dialética, como indicarei adiante, esta expansão gradual do domínio
biomédico e sua influência sobre as concepções dos problemas sexuais, irá operar novos
deslocamentos, inclusive da posição que ocupa a psiquiatria nas redes de produção de
conhecimento e intervenções sobre as “disfunções sexuais”.
Em suma, o movimento de globalização da psiquiatria americana apontado antes é de
especial importância para a discussão acerca do nomadismo do conceito de desejo sexual.
Embora tenha sido produto do trabalho científico de um número relativamente pequeno de
interlocutores, subdivididos em comitês, a organização da terceira edição do manual permitiu,
efetivamente, que as concepções da APA sobre os infortúnios sexuais viajassem e ganhassem
um alcance global. O aumento do raio de disseminação de suas formulações foi potencializado
pelo fato de as novas convenções referendadas no DSM-III terem sido posteriormente
incorporadas ao CID. Por meio desses dois instrumentos, o conceito de desejo passa ser
reproduzido por uma série de especialistas em várias partes do mundo, constituindo-se, assim,
em novos replicadores do conceito. A inclusão da categoria do desejo sexual inibido passa,
então, a orientar uma atividade básica do trabalho clínico – o diagnóstico. A proposição da nova
entidade nosológica torna-se, de certo modo, a síntese das reflexões de Kaplan, dando um
fôlego especial à circulação do conceito de desejo sexual. Em outras palavras, o conceito ganha
um importante impulso para sua consolidação no coletivo de pensamento sobre o tema com sua
inclusão no DSM, por meio de uma nova categoria classificatória. Ao mesmo tempo, ao ser
incluído nesse compêndio nosográfico, o conceito mostra sua positividade, colabora com o
movimento de renovação e ampliação do manual. Estende, desse modo, o alcance de uso de tal
categoria, viajando do espaço e tempo de sua produção local e radicando-se em contextos
diversos. Essa malha de conexões ajuda a consolidar o entendimento sexológico sobre o desejo.
Esse episódio na trajetória do conceito ilustra como seu uso convencional por uma
determinada comunidade científica ou profissional contribui para sua consolidação. Como
observou Latour (2000), o que valida determinado conhecimento é exatamente a ampliação da
rede a seu redor. A consolidação do desejo sexual como um fato científico é proporcional à
extensão da rede de agentes que dele se apropria. A aposta antropológica realizada aqui foi a
de perseguir, em meio a redes diversas que ele conecta, os enredos próprios de seu nomadismo,

105

observando as diferenciações que sofre em seus trânsitos. A estabilização de um conceito
depende dessas articulações.44

44

Para uma revisão acurada da literatura sobre as dinâmicas de produção do conhecimento biomédico, ver Costa
& Silva (2019).
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Capítulo 2. De sujeito oculto ao centro da narrativa. O desejo sexual e a
farmaceuticalização da sexualidade de homens e mulheres.

Neste capítulo busco demonstrar como a partir da virada do milênio, a noção de desejo
transita é afetada por uma nova plataforma de problematizações e disputas, a dos tratamentos
farmacológicos para as “disfunções sexuais”. Por um lado, o desejo sexual é relativamente
eclipsado quando se trata da sexualidade dos homens. Torna-se, em vários momentos, um
conceito prescindível ou um mero coadjuvante nas formulações constantes em materiais de
divulgação de medicamentos para as “disfunções sexuais masculinas” dirigidos a profissionais
clínicos e seus pacientes. Irrelevante quando se trata da “disfunção erétil”, que se apresenta
como o problema sexual masculino mais relevante, o conceito de desejo sexual apenas encontra
lugar na definição do “Distúrbio Androgênico do Envelhecimento Masculino” (DEAM), que
parece receber comparativamente menor investimento. A difícil problematização acerca do
desejo sexual nos homens pode ser encontrada também na construção midiática, tal qual ocorreu
na abordagem jornalística ao Viagra no período de seu lançamento. Por sua vez, na esteira da
intensificação do processo de farmaceuticalização dos problemas sexuais, o conceito é colocado
no centro do intenso debate sociotécnico que acompanhou os processos regulatórios de
medicamentos indicados para o tratamento da falta de desejo sexual em mulheres nos Estados
Unidos, configurando uma controvérsia entre representantes de laboratórios farmacêuticos e
grupos feministas. A descrição e análise dos diferentes planos de análise a respeito dos
tratamentos farmacológicos das “disfunções sexuais” apontam uma variedade de desafios que
se impõe ao universo biomédico na abordagem da noção de desejo sexual, sobretudo quando
se trata de descrever o que seria a natureza masculina e feminina.

***
Tecnologias farmacêuticas e a problematização do desempenho sexual
Em seu célebre ensaio Testo Junkie, o filósofo Paul Preciado (2018) argumenta que
vivemos em uma era farmacopornográfica. Fruto de transformações recentes do capitalismo,
este novo regime de controle da subjetividade sexual integra uma ampla e heterogênea rede
global de produção e circulação de substâncias sintéticas, psicotrópicos legais e ilegais, tecidos
humanos tecnicamente modificados e uma infinidade de imagens pornográficas. Trata-se, em
suas palavras, de um governo biomolecular e semiótico-técnico que tanto exerce controle e
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domínio, como suscita resistências e experimentações subjetivas, algumas de tipo subversivo.
Sua provocativa reflexão amplia o debate intelectual acerca de como o sexo e a sexualidade
foram alçados a um lugar de destaque na atividade política e econômica das sociedades
contemporâneas, com reflexos difusos e inter-relacionados na produção industrial e nos modos
como lidamos com nossos corpos. A raiz desse regime vai ser localizada na sociedade científica
e colonial do século XIX, porém sua materialização nos campos da sexologia, da psicologia e
da medicina só se dará, gradualmente, a partir do pós-guerra. As mudanças descritas dizem
respeito tanto à delimitação que se faz do sexo, da identidade e do prazer como objetos da gestão
política da vida, como ao fato de que tal gestão passa então a ser conduzida pelas vicissitudes
do tecnocapitalismo, da mídia global e do desenvolvimento das biotecnologias. Apropriandose de modo original de ideias foucaultianas, deleuzeanas e do Manifesto ciborgue de Donna
Haraway, Preciado vai argumentar que nesse regime, de caráter hipermoderno, já não se trata
de revelar o que a natureza oculta, mas de explicitar como o corpo humano adquire um caráter
natural, apontando os processos políticos, culturais e tecnológicos envolvidos. Interessa-me
aqui sua proposta de indagar acerca da positividade do que ele denomina de “biocapitalismo
farmacopornográfico”, que não produz somente artefatos, mas também novos símbolos,
aspirações, ideias, seres vivos e estados de espírito:
“A tecnociência estabeleceu sua autoridade material transformando os
conceitos de psiquismo, libido, consciência, feminilidade,
masculinidade, heterossexualidade, homossexualidade,
intersexualidade e transexualidade em realidades tangíveis, que se
manifestam em substâncias químicas e moléculas comercializáveis, em
corpos, em biótipos humanos, em bens tecnológicos geridos pelas
multinacionais farmacêuticas. O sucesso da indústria tecnocientífica
contemporânea consiste em transformar nossa depressão em Prozac,
nossa masculinidade em testosterona, nossa ereção em Viagra, nossa
fertilidade ou esterilidade em Pílula, nossa aids em triterapia, sem que
seja possível saber quem vem primeiro: a depressão ou o Prozac, o
Viagra ou a ereção, a testosterona ou a masculinidade, a Pílula ou a
maternidade, a triterapia ou a aids. Este feedback performativo é um
dos mecanismos do regime farmacopornográfico.” (Preciado, 2018:
37).
Tais ideias são úteis para contextualizar a virada identificada a partir dos anos 90 na
produção de conhecimento especializado sobre a atividade sexual, bem como em suas
estratégias terapêuticas, que teve como seu evento crucial o lançamento do medicamento Viagra
em várias partes do mundo. No debate organizado por esse filósofo, o corpo e a atividade sexual
não existem por fora das tramas culturais que integram a própria tecnologia, sendo melhor
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denominado como um tecnocorpo; entendendo as tecnologias em função de sua potencialidade
de codificar e programar o gênero, permitindo ainda desprogramá-lo, reproduzi-lo, copiá-lo.
Caberia, portanto, verificar os alcances e limites concretos desses agenciamentos quando se
tratam de drogas como Viagra e outras que a sucederam.
Partindo dessas ideias, minhas indagações sobre a categoria desejo sexual se dirigem às
narrativas e propostas de tratamento farmacológico destinados à melhoria do desempenho
sexual. Como, e em que casos, a noção de desejo sexual é articulada com a proposição de
medicamentos para as denominadas “disfunções sexuais”? Que ficções de gênero tais
tecnologias biomédicas ensejam em sua ensamblagem social? Que debates são suscitados a
partir da circulação de narrativas sobre essas promessas de incitar o corpo e maximizar o prazer?
Desenvolvo alguns argumentos a respeito, começando com a exploração de materiais de
divulgação produzidos por laboratórios farmacêuticos para promover medicamentos voltados
para os problemas sexuais masculinos.
Masculinidade, ciência e marketing farmacêutico
A impressão que me causou a primeira vez em que entrei em um centro de convenções
onde se realizava um congresso da área de medicina sexual era a de estar em uma feira de
produtos biomédicos. Stands de laboratórios farmacêuticos e empresas de produtos médicohospitalares, vários deles, dispostos um ao lado do outro, formam um corredor (ou mais de um)
por onde necessariamente os participantes devem passar para ter acesso às salas de
conferências. Na frente de cada box, simpáticos representantes comerciais – homens e mulheres
– cumprimentam e pedem um minuto de atenção, oferecem alguma bebida ou aperitivo e
distribuem materiais publicitários. Era comum não perguntarem minha profissão e, tomandome como médico ou profissional de alguma área clínica, usavam comigo termos técnicos da
área biomédica. Em certas ocasiões, ganhei amostras grátis de produtos farmacêuticos, como
um adesivo de testosterona e envelopes de gel lubrificante. Os agrados vinham também sob a
forma de materiais de escritório, como blocos, porta lápis, porta cartões, canetas etc. Em todos
os congressos e os seminários em que realizei observação participante (no Brasil, na Colômbia
e na Espanha), encontrei esse mesmo dispositivo, que devido sua presença tão expressiva,
conferia um caráter particular ao evento. Notava-se claramente a marca tecnocientífica e, ao
mesmo tempo, comercial que perfilava esses eventos. Todos esses aspectos sempre me
pareceram se condicionar simultaneamente.
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É típico dos eventos que participei o foco na sexualidade masculina. Esta caraterística
corresponde à própria conformação do universo da medicina sexual. Russo (2013) vai situar o
surgimento desse ramo científico-profissional no bojo de um processo maior de “biologização”
das concepções acerca do humano e de diferenciação com o universo sexológico,
tradicionalmente interdisciplinar. Constituído predominantemente por urologistas, mas não
somente, sua especificidade epistemológica e de atuação vai se afirmar em função da
delimitação dos aspectos orgânicos que regem a sexualidade, remetendo-a, assim, ao domínio
médico. É em torno da sexualidade masculina e de seus infortúnios que o objeto da
especialidade emergente se conforma. Efetivamente, tendo em vista a programação de cada um
dos eventos que assisti e o tipo de tecnologias biomédicas que lá se difundiam, a sexualidade
das mulheres, embora fosse bastante abordada, configurava, comparativamente, um objeto de
preocupação secundário. Russo argumenta ainda que parte inerente dessa virada biomédica 45
no plano das formulações e intervenções sobre o sexo é o deslocamento dos tratamentos sexuais
à esfera farmacológica.
No entanto, se é certo que as conferências traziam o homem como figura central da
discussão, eram nas estratégias mais explícitas de marketing que esse lugar de destaque se
confirmava, sobretudo na reiteração do tema da “disfunção erétil”. Este parecia ser o temachave dos eventos, que, para minha surpresa inicial, não primavam por uma extensa variedade
temática. O desejo sexual era pouco tematizado. Nas mesas redondas e conferências, as
problematizações a respeito eram mais frequentemente dirigidas ao universo feminino. As
conferências que versavam sobre a caracterização epidemiológica do “transtorno do desejo
sexual hipoativo” e seu manejo clínico confirmavam essa diferenciação. Algumas poucas
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Segundo Clarke et al. (2011) a biomedicalização representa um importante giro histórico com relação aos
eventos relativos à medicalização da sociedade. Enquanto a medicalização indica à expansão da medicina e de sua
racionalidade sobre domínios diversos da vida social, reconstruindo-os e redefinindo-os; as práticas e os eventos
relativos à biomedicalização, por extensão, aponta para as transformações que os recursos tecnocientíficos operam
sobre os próprios fenômenos médicos, como as doenças, as disfunções, a saúde e as capacidades corporais,
brindando-lhes novos sentidos. Essa nova configuração diz respeito a processos de medicalização cada vez mais
complexos, multisituados e difusos que se estendem e se reconstituem atualmente em contextos sociais
intensamente condicionados pela produção científica e tecnológica. As intervenções a que se referem prometem
não somente o tratamento das doenças, mas também o aprimoramento e a otimização das capacidades físicas e
cognitivas. As autoras chamam a atenção para cinco processos interativos chave que engendram a
biomedicalização e são produzidos por meio dela: “(1) a reconstituição da economia política do setor biomédico;
(2) o foco na saúde em si e na elaboração das biomedicinas de risco e da vigilância; (3) a natureza cada vez mais
tecnológica e científica da biomedicina; (4) transformações na forma como os conhecimentos biomédicos são
produzidos, distribuídos e consumidos, e no manejo de informações médicas; e (5) transformações de corpos para
incluir novas propriedades e a produção de novas identidades tecnocientíficas individuais e coletivas.” (Clarke et
al., 2011: 161).
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conferências já traziam para o debate a perspectiva de tratamento farmacológico dessa
condição, mas eram todas voltadas a ensaios realizados com mulheres ou ainda em fase de
estudo laboratoriais com animais. Entre as poucas conferências que abordavam o tema do
desinteresse sexual dos homens, algumas propunham novas formas de abordá-lo. Um bom
exemplo é apresentação realizada no evento da Sociedade Europeia de Medicina Sexual, em
Málaga, pelo Dr. Irwin Goldstein, uma figura de destaque nesse campo. Nela, o renomado
urologista argumenta que se, efetivamente, os problemas de interesse sexual não podem ser
separados daqueles relativos à excitação, seria necessário considerar a conveniência de que o
tratamento para a “disfunção erétil” fosse usado para tratar queixas de baixo desejo sexual dos
homens.
Esta economia política dos problemas relativos ao desejo sexual segundo os sexos
aparece de forma contunde nos materiais publicitários distribuídos nesses eventos. A
publicidade realizada pelos laboratórios pareceu-me, portanto, uma via privilegiada de pensar
a co-construção de gênero e essas tecnologias, seguindo a pista de análises similares na
antropologia e nos estudos sociais da ciência (Manica, 2003; Manica & Ramírez-Galvez, 2015;
Manica & Nucci, 2017; Azize, 2002, 2004; Montgomery, 2012; Faro et al., 2013). O tema
permite uma exploração das tramas formadas pelo regime farmacológico e seus alcances no
debate a respeito das “disfunções sexuais”.
De modo geral, o reconhecimento alcançado pelas novas tecnologias biomédicas está
diretamente associado às estratégias voltadas para promovê-las, sobretudo entre os profissionais
responsáveis por sua prescrição. Os laboratórios farmacêuticos, especialmente aqueles
constituído por grandes conglomerados, baseiam sua expansão por meio da inovação constante
de seus produtos e de estratégias de publicidade intensas e diversificadas. Segundo Engler
(2003), o dinheiro gasto pelo mercado das drogas em promoção de medicamentos nos Estados
Unidos no ano de 2001 havia superado a cifra de 16 bilhões de dólares apenas em atividades de
divulgação junto a médicos e estudantes. Como exemplo, cita o caso do Viox, cujo laboratório
(Merck) despendeu mais de 161 milhões de dólares em divulgação nos Estados Unidos em
2000; superando o que investiu a Pepsi, empresa do ramo alimentício, em publicidade no
mesmo ano (125 milhões de dólares). Outras análises apontam que o volume de recursos
econômicos investidos em atividades promocionais como distribuições de amostras grátis e
visitas de representantes de vendas a consultórios médicos seria um dos itens que mais pesam
no cálculo do preço final dos remédios, o que contradiria a justificativa comumente dada pelos

111

laboratórios de que o alto custo seria proporcional aos investimentos com pesquisa e
desenvolvimento (P&D), e com sua fabricação (Angell, 2009).
A promoção pública dos medicamentos voltados para o desempenho sexual masculino
traz, nesse sentido, algumas características peculiares. Além de seguir o mesmo padrão de
divulgação dos laboratórios, as mensagens a respeito buscam ainda influenciar o público a agir
ativamente na busca por melhorar a atividade sexual. No caso do Viagra, autores franceses
como Alain Giami (1998) e Michel Bozon (2004) demonstram que o laboratório que o produziu
– Pfizer – dirigiu suas campanhas tanto aos médicos quanto diretamente ao grande público,
direcionando os homens aos consultórios médicos no caso de problemas de ereção. Na ocasião
do lançamento do Viagra, essa estratégia de promoção difusa, se apoiou fortemente dados de
pesquisas clínicas, dirigidas tanto para profissionais como para os potenciais usuários do
medicamento. De fato, as explicações acerca do tipo de resposta fisiológica gerada por esse
medicamento foram fundamentais para consolidar efetivamente na classe médica e na
população em geral um novo entendimento sobre as dificuldades de ereção. Conforme
argumenta Bozon,
“O entusiasmo dos homens por uma atenção individual, rápida e eficaz
[...] tornou-se o motor da ‘patologização’ do distúrbio erétil e do
sucesso do produto, antes mesmo da mudança nas atitudes dos
médicos. E assim, a demanda pelo produto ‘cria’ a disfunção.” (2004:
146).
A promoção do Viagra teria corroborado para a transformação das definições médicas,
que passaram de uma preocupação com o problema da impotência sexual para uma concepção
de “disfunção erétil”, modificando a visão etiológica do fenômeno presente nas narrativas
científicas. Se antes as explicações associavam suas causas a fatores psíquicos, estes começam
progressivamente a perder proeminência diante de fatores orgânicos e/ou ligados ao
envelhecimento. As explicações sobre esse medicamento operaram uma desvinculação do
problema de suas causas convencionais. Como bem argumenta Russo (2013), a impotência
sexual em períodos prévios à virada biomédica nas pesquisas e intervenções sobre o sexo era
definida como algo referente à totalidade do sujeito, associada a fatores relacionais e à sua
história de vida. De fato, com a proposição do Viagra, aumentou significativamente a discussão
sobre a “disfunção erétil” na literatura especializada e, simultaneamente, no debate público
corrente. Aspectos que até então não apareciam socialmente como um problema ou uma
patologia ganharam proeminência, e concomitantemente outros foram deslocados ou
obliterados. Ao desprivilegiar aspectos psicológicos na problematização a respeito, as
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especulações sobre a falta de desejo sexual saem de cena no debate sobre o desempenho sexual
masculino, sendo ressaltados, sobretudo, os aspectos orgânicos associados às dificuldades de
ereção. Nesse sentido, a divulgação do tratamento farmacológico envolveu a divulgação da
problemática que o torna necessário.
Um aspecto que chama atenção nas estratégias de promoção adotadas pelos laboratórios
farmacêuticos é o modo como elas constroem conexões diversas com segmentos sociais
interessados e com a comunidade científica e profissional, apoiados na produção de dados
científicos e ressaltando problemáticas sociais sensíveis. Para promover uma nova
problemática, uma das coalisões é feita com associações de pacientes ou grupos de advocacy.
Em sua análise sobre as estratégias de propaganda farmacêutica, Elliot (2010) descreve diversos
casos de apoio econômicos de laboratórios para que entidades e associações pudessem realizar
campanhas e atividades de debate público sobre determinadas doenças. Cita anda exemplos de
associações de pacientes e coletivos de advocacy e caridade fundados pelos próprios
laboratórios.46
Por trás dos sofisticados métodos de marketing das companhias farmacêuticas reside
um conjunto complexo de paradoxos científicos, morais e econômicos, como atestam o fato de
novos mercados consumidores serem lançados, enquanto outros igualmente urgentes são
totalmente ignorados (Petryna & Kleinman, 2006). Isso se faz notar igualmente em outras ações
atribuídas frequentemente aos laboratórios, como contratar profissionais de renome para assinar
resultados de estudos de medicamentos produzidos por eles e pagamento de inscrição e viáticos
em congressos e seminários médicos (Angell, 2009). A esse respeito, é especialmente relevante
atentar para as repercussões políticas, sociais e éticas da proposição das novas tecnologias
biomédicas. Elas são muitas e de diversas ordens. Do ponto de vista da análise antropológica,
interessa especialmente os efeitos de ruptura e reformulação de fronteiras diversas que advém

Há vários exemplos citados por Elliot. Reproduzo a seguir somente alguns deles: “In the 1990, a patient
advocacy group backed by a pharmaceutical company was seen as scandalous. Today, it is the norm. For example,
CHADD, the attention deficit disorder charity, is funded by the makers or stimulant drugs; the Society for Women’s
Health Research is funded by Eli Lilly, the maker of Sarafem; the anxiety support group, Freedom for fear, is
funded by GlaxoSmithKline, the maker of Paxil, a treatment for social anxiety disorder. Disease awareness
campaigns are a big part of this kind of marketing, especially diseases with blurry boundaries that can be
expanded. The Campaign for American’s mental Health is funded by antidepressant makers; Screening for Mental
Health, Inc. is funded by the makers of Prozac and Zoloft; and a depression is college awareness campaign is
funded by Wyeth, which makes the antidepressant Effexor. In fact, according to the president of National Patient
Advocace Foundation, there is not a single advocacy group in the country that does not get some funding from the
pharmaceutical industry” (Elliot, 2010: 96)
46
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da promoção de tais tecnologias, como a dos limites de demarcação nacional, de identidades e
da definição de relacionamentos e do próprio corpo (Lock, 2008).
Quanto às “disfunções sexuais” e seu tratamento farmacológico, foram notórias nos
congressos observados a fusão ou apagamento de fronteiras entre ciência e tecnologia,
marketing e divulgação científica, saúde e aprimoramento. Em minhas incursões nesses
eventos, notei que estratégias promocionais se diversificavam a tal ponto que chegavam a se
confundir com as atividades científicas, tornando-se parte delas. Frequentemente, atividades
satélites da programação eram organizadas pelos laboratórios farmacêuticos, nas quais
resultados de ensaios clínicos com novas drogas eram apresentados ou treinamentos sobre
determinados mecanismos da fisiologia sexual, induzidos por alguma substância eram
oferecidos para profissionais convidados. Do mesmo modo, a imagem dos produtos era
associada com informações científicas atualizadas. Passo a descrever este aspecto a seguir, com
base nos materiais de divulgação recolhidos no trabalho de campo.
O primeiro aspecto a ser ressaltado sobre tais estratégias de promoção dos
medicamentos é a reificação que fazem da “disfunção erétil” como a problemática sexual
masculina por excelência, como já apontado por Russo (2013). É preciso ressaltar que estou me
referindo a materiais produzidos mais de dez anos depois do lançamento do Viagra, que ocorreu
em 1998.
Dos materiais sobre “disfunção erétil” destinados à classe médica, comentarei
inicialmente aqueles distribuídos por três laboratórios. Estes foram selecionados por serem os
mais típicos e pelo espaço destacado que os laboratórios responsáveis por sua produção
ocupavam nos congressos.47 Ao descrevê-los, traço alguns comentários comparativos sobre os
aspectos privilegiados em cada um dele na problematização da ereção peniana, ressaltando
como estes se articulam com os simbolismos empregados na apresentação do medicamento a
ser promovido. O primeiro deles é sobre o Viagra, do laboratório Pfizer. Em termos técnicos,
seu principal componente é o Cidrato de Sildenafila também denominado Sidenafil que atua
como bloqueador da enzima que inibe a ereção peninana, a fosfodiesterase tipo 5 vardenafila
(PDE5). Os outros dois materiais são sobre medicamentos considerados variações do Viagra, o
47

Parte dos materiais analisados nesse capítulo já foram objeto de análise no artigo de Faro et al. (2013),
especificamente aqueles distribuídos no X Congresso da Sociedade Latino-americana de Medicina Sexual
(SLAMS), onde a equipe brasileira do Projeto de pesquisa Sexualidade Ciência e Profissão também fazia
observação de campo.
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Levitra, do laboratório Bayer, e o Helleva, do laboratório Cristália; cujos componentes
principais são, respectivamente, a Valdenafila Cloridato e o Carbonato delodenafila, que
possuem efeitos similares sobre a enzima mencionada.48 Embora atuem sob o mesmo princípio,
disputam o mercado de consumidores em função das diferenças que criam entre si.
Os materiais dirigidos aos médicos possuem um padrão facilmente identificável: de
tamanho parecido, com dimensões de uma folha A4, são impressos em papel de alta qualidade.
Neles consta invariavelmente títulos formados por frases de efeito e alguma imagem sugestiva
na primeira página e o nome do laboratório. O nome do medicamento jamais consta na página
de rosto do material, sendo mencionado efetivamente nas páginas internas, associado aos
argumentos a respeito de suas vantagens. No verso, todos apresentam a bula do medicamento
em tamanho ampliado e as menções técnicas (composição, contraindicações, advertências e
precauções, interações medicamentosas, reações adversas, posologia, superdosagem,
apresentação etc.). Geralmente no verso aparece a imagem das caixas dos remédios. Cabe
mencionar ainda que os três materiais selecionados foram distribuídos no mesmo evento e
foram produzidos todos em 2009, conforme informação ao final. Os comentários a seguir serão
acompanhados das imagens digitalizadas dos materiais.
“Rigidez é o objetivo”, “Rigidez é a diferença” e “Rigidez mantém equilíbrio nas
relações”. Estes são os títulos do conjunto de materiais promocionais do Viagra. Nas páginas
de rosto, a alusão aos casais assume duas formas, primeiro nas estátuas de pedras, simbolizando
a rigidez garantida pelo medicamento e a solidez que seu efeito causaria no relacionamento. Os
casais são sempre heterossexuais. Ademais, no canto superior direito do encarte, uma foto, cujas
bordas sugerem o formato de um comprimido. Nesse espaço, imagens coloridas das mãos
entrelaçadas ou do rosto do casal se sobressaem na folha de rosto, em que predomina o tom
azul de fundo. Nenhum elemento é aleatório. A cor azul é um dos simbolismos com que se
propagou a imagem do comprimido do Viagra, que é efetivamente dessa cor, consdeirada sóbria
e tradicionalmente masculina. Os títulos, embora de forte apelo publicitário, são apresentados

Segundo Nota Técnica nº 02/2013 do Conselho Brasileiro de Informação sobre Medicamentos, “No homem,
durante o estímulo sexual, ocorre liberação fisiológica de óxido nítrico no corpo cavernoso do pênis, o qual, em
sequência, ativa a enzima guanilato ciclase. Isto resulta no aumento da concentração de monofosfato de
guanosina cíclico (GMPc), que é o gatilho para o relaxamento do músculo liso. Essa cascata bioquímica facilita
o aumento do fluxo sanguíneo e produz a ereção (tumescência) peniana. A sildenafila, tadalafila, vardenafila e
lodenafila potencializam esse processo porque inibem a fosfodiesterase-5 (PDE5), enzima responsável pela
degradação do GMPc no corpo cavernoso, daí serem chamados de inibidores da fosfodiesterase-5 (iPDE5).
(Conselho Federal de Farmácia, 2013: 1).
48
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como extraídos da literatura científica. A indicação é dada por uma nota de rodapé, ao lado do
título. Esta remete, no verso do material, às referências bibliográficas de onde foram extraídas
as frases. Nas páginas internas, repetem-se os argumentos sobre essa que seria a qualidade
distinta dos efeitos do Viagra, a rigidez. Esta qualidade está fortemente apoiada na proposta de
melhorar a “capacidade de penetração”. Vejamos: no primeiro, reforça-se a ideia de que o
objetivo do tratamento da disfunção erétil é alcançar uma rigidez completa, apresentando-se,
em seguida, a definição dos “graus de rigidez da ereção (condição do pênis)”. A gradação vai
do número 1, em que o pênis cresce, mas não está rígido, até o grau 4, definido pela explicação
reiterativa “completamente duro e totalmente rígido”. No segundo material, descreve-se
resultados de estudos sobre a melhora da capacidade ereção proporcionada pelo Viagra e por
outras duas substâncias (Vardenafila e Tadalafila), quando comparadas com o uso de placebo.
Baseando-se em dados de artigos científicos, o medicamento da Pfizer é apresentado como
superior. Por fim, o último encarte informa que para 94% dos homens e 87% das mulheres a
rigidez da ereção é considerada importante para um bom desempenho sexual. A informação é
uma generalização de um dado encontrado em um estudo publicado no Journal of Sexual
Medicine em 2007.

Figura 6. Materiais promocionais sobre o Viagra – Folha de rosto (Fonte: Pfizer)
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Figura 7. Materiais promocionais sobre o Viagra – parte interna (Fonte: Pfizer)

117

O material promocional da Bayer traz como título uma pergunta aos médicos, “Você
conhece o novo parâmetro que determina a eficácia de um tratamento para a DE?”. Ao abrir
o encarte, a resposta aponta para um elemento diferente daquele da Pfizer: o tempo. A primeira
ilustração é a de um gráfico que qualifica quatro diferentes tempos de uma relação sexual: de
1-2 minutos (muito curto), 3-7 minutos (adequado), 7-10 minutos (desejável) e 10-30 minutos
(muito longo). Tais parâmetros foram extraídos de um artigo publicado em 2008 na Jounal of
Sexual Medicine. A vantagem do Levitra sobre os demais medicamentos para a “disfunção
erétil” residiria sobre este aspecto. O material apresenta ainda dois gráficos de barras com dados
acerca dos efeitos do Levitra na duração, em minutos, do ato sexual; dados extraídos de um
estudo sobre o remédio publicado no mesmo periódico. Este parâmetro é enfatizado com as
seguintes expressões: “Satisfação do casal = maior duração da relação sexual = novos
parâmetros de eficácia” e “Levitra prolonga em até três vezes a duração da relação sexual em
pacientes com DE, com ou sem comorbidades”.

Figura 8. Material promocional sobre o Levitra – Folha de rosto (Fonte: Bayer)
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Figura 9. Material promocional sobre o Levitra – parte interna (Fonte: Bayer)

O terceiro material promocional versa sobre medicamento Helleva, do laboratório
Cristália, que no ano de 2009 completava seu primeiro ano de comercialização. Na primeira
página, a frase inicial “Chegou a hora de mostrar o H maiúsculo que está no princípio de todo
homem brasileiro” é seguida, logo abaixo, de uma letra H em caixa alta, de cor azul e bordas
verdes. A mensagem provocativa recorre a um imperativo frequente de demonstração da
masculinidade, com um acento nacionalista. O Heleva é apresentado como o primeiro produto
sintético desse tipo desenvolvido no Brasil e ao mesmo tempo, como o medicamento desse tipo
mais prescrito no país. A principal vantagem do medicamento, no entanto, é o fato de manter
sua eficácia mesmo após o consumo de alimentos e uso de bebidas alcoólicas. Outras vantagens
adicionais apontadas é o fato de possuir menor custo e ter uma embalagem com sistema contra
falsificação. O lema do remédio na publicidade é “Helleva, com H maiúsculo”.
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Figura 10. Material promocional sobre o Helleva – Folha de rosto (Fonte: Cristália)

Figura 11. Material promocional sobre o Helleva – parte interna (Fonte: Cristália)
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Figura 12. Material promocional sobre o Helleva – verso (Fonte: Cristália)
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Considerando que possuem mecanismos de ação e eficácia similares, ou seja, facilitam
o mecanismo fisiológico associado a ereção, a apresentação desses medicamentos vai
privilegiar sua diferenciação em função dos benefícios que prometem. O esforço para conferirlhes uma distinção termina por colocar em disputa o objetivo ou fim último do tratamento
medicamentoso para os problemas de ereção. Os atributos sociais que recebem cada um desses
fármacos efetivamente, lançam novos parâmetros que definem a eficiência dos medicamentos
e o que importa na solução da “disfunção erétil”. A despeito de suas diferenças, cada um dos
parâmetros em disputa – Rigidez peniana, duração da ereção, interação com alimentos e bebidas
– situam a ereção peniana (e a figura do homem) como protagonista do ato sexual. Tais
benefícios, por sua vez, são combinados com outras promessas de reconhecimento da
masculinidade de seus usuários.
Cabe assinalar um aspecto comum dos materiais que promovem os medicamentos para
melhorar o desempenho sexual: o recurso aos dados científicos. É notável inclusive que os
materiais promocionais de um determinado medicamento assumam eventualmente a forma de
artigos científicos. A redefinição de fronteiras suscitada pelas tecnologias biomédicas realmente
torna difusa a separação entre divulgação científica e marketing. Cito um exemplo, entre vários
outros que mostram como a produção científica é vinculada ao medicamento que se deseja
promover.
Trata-se de um material de divulgação do Levitra, da Bayer que assume a forma de um
artigo científico. Com o título “Melhora na duração da ereção com o tratamento com o
inibidor da fosfodiesterase tipo 5 vardenafila em homens com disfunção erétil: estudo
ENDURANCE” de Matt Rosenberg e colaboradores, o trabalho foi publicado na The
International Journal of Clinical Practice, em 2008. A versão obsequiada aos participantes era
uma tradução do original em inglês. O pequeno artigo de oito páginas possuía todos os
elementos usuais de um texto científico, tanto em termos de estrutura (título, autores, resumo,
métodos, resultados, discussão, conclusão, agradecimentos e referências) como de
diagramação. Na primeira página, em nota de pé de página, uma declaração de “conflito de
interesses”, onde se afirma que o autor principal é consultor e palestrante nas empresas Abbott,
Allergan, Astellas, Forest, GlaxoSmithKline, Novartis, Pfizer, Sanofi-Aventis e Solvay. O
artigo é encadernado, como uma separata, e na folha de rosto, com fundo branco, consta o nome
da revista, do artigo e de seus autores. No entanto, outros aspectos de sua apresentação o
diferencia das publicações científicas correntes. As informações sobre o artigo e a revista na
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folha de rosto são acompanhadas por uma ilustração de um cronômetro (Figura 13), aludindo
ao tema central da publicação, o aumento na duração da ereção. A última página é
completamente ocupada pela bula do Levitra. No verso da separata, abandona-se
completamente o tom formal que caracteriza as publicações científicas: um fundo preto, no
centro duas caixas do medicamento; na parte superior a frase “Satisfação do casal. Registrado,
Levitra prolonga a duração da relação sexual”. O nome do medicamento é sempre
acompanhado do símbolo de uma chama. Na parte inferior, o símbolo da Bayer.

Figura 13. Separata - Artigo – Estudo Endurance (Fonte Bayer)

123

A separata era entregue aos assistentes do evento dentro de uma pasta feita de cartolina,
que apresentava na folha de rosto um círculo com o título do artigo por dentro. Na contracapa,
encontrava-se uma seção de comentários de dois urologistas brasileiros acerca do estudo. Nela,
os especialistas discorriam sobre os resultados apresentados no artigo e reiteravam a conclusão
do estudo:
“Em nossa opinião, é sabido que a vardenafila é um dos mais potentes
dos inibidores de PDE5 in vitro, sem nunca ter sido demonstrado essa
qualidade em um estudo ‘in vivo’. Pelo ENDURANCE, seus resultados
demonstram aumento dos parâmetros usados para medição da
satisfação sexual, melhor performance na penetração e no tempo de
intercurso, traduzindo essas medidas em melhora de ação em pacientes
com DE. Esse estudo tem grande importância no direcionamento da
melhor qualidade de relação sexual com uso da medicação. Deverá dar
base aos profissionais para seu uso e ter respostas positivas no
tratamento.”

Figura 14. Pasta para o artigo - estudo Endurance (Fonte: Bayer)
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Figura 15. Pasta - Comentários dos especialistas (Fonte: Bayer)
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Os materiais promocionais distribuídos nos congressos, assim como outras estratégias
de publicidade cumprem uma função de mediação entre os laboratórios farmacêuticos e os
profissionais responsáveis pelas intervenções sobre a sexualidade. Por meio deles, se
entrelaçam imperativos mercadológicos, produção científica, clínica médica, regulação
sanitária e normas de gênero. Embora estas sejam as funções determinantes destes materiais,
integrando-os a uma complexa rede de trocas, há outras de igual importância e que apontam
para outro universo, o dos consumidores. Como parte da diversificação de estratégias de
divulgação, há toda uma linha de peças publicitárias voltadas especificamente para criar uma
relação direta dessas novidades tecnológicas com seus potenciais usuários, além daquela que
seria induzida a partir da prescrição dos profissionais. Seu conteúdo visa também cumprir a
tarefa de informar, intensificar sensibilidades e mobilizar esperanças. A linguagem científica é,
aí também, intensamente empregada para atestar os benefícios desses artefatos no
melhoramento do desempenho sexual. Em certos casos, como ocorre no Brasil, os folhetos
informativos elaborados para serem distribuídos pelos médicos aos seus pacientes, ou ficarem
disponíveis nas salas de espera dos consultórios, tornam-se uma alternativa a mais para driblar
legislações restritivas de publicidade de remédios de prescrição médica obrigatória. As
descrições a seguir buscam ressaltar como o reforço do tema das “disfunções sexuais” e a
construção dos medicamentos para lidar com elas estão pautados e delimitados por valores
associados à masculinidade.
“Pegue este folheto se for homem”. Essa frase encabeça o folder desenvolvido pelo
laboratório Cristália. Abaixo da frase desafiadora, um homem de cabelos grisalhos, vestido de
maneira elegante e despojada, apoia levemente seu cotovelo sobre uma estrutura com a forma
da letra H. Em seu conteúdo, a “disfunção erétil” é diferenciada de outros problemas
relacionados com o desempenho sexual. Nesta operação simbólica, é notória a tentativa de
definição da natureza dos problemas sexuais masculinos. As informações repassadas para os
pacientes apresentam didaticamente o que faz das dificuldades de ereção uma “disfunção”, o
que pressupõe inscrevê-la no plano orgânico e diferenciá-la de aspectos psicológicos. As
explicações ampliam, mais do que delimitam, o espectro de experiências que cabem na
definição. Conforme consta no folheto, a “disfunção erétil” é explicada como a “incapacidade
recorrente de obter ou manter ereção firme o suficiente para a relação sexual. Pode ser uma
incapacidade total de obter ereção, uma capacidade inconsistente de provoca-la, ou uma
tendência a manter apenas ereções breves. Essas variações tornam difícil definir a DE e
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estimar sua incidência”. Causas orgânicas como diabetes, doença renal, alcoolismo, esclerose
múltipla, doenças do sistema cardiovascular e neurológico, segundo informam, seriam
responsáveis por 70% dos casos de problemas de ereção. Adverte-se que o uso de
medicamentos para pressão arterial, antidepressivos, tranquilizantes e supressores do apetite
seriam igualmente fatores a “atrapalhar na hora H”, assim como o hábito de fumar, a vida
sedentária e o excesso de peso. Recomenda-se, inclusive, que o histórico médico de exames
seja levado para a consulta com o médico afim de que este possa identificar a natureza e o grau
da “disfunção”, sobretudo as doenças que poderiam causá-la. Por sua vez, fatores de tipo
psicológico como ansiedade, estresse, depressão e baixa autoestima também teriam
importância, mas em menor grau, sendo responsáveis apenas, como informam, por 10% a 20%
dos casos. O material recomenda que diante de “uma suspeita de disfunção erétil”, o paciente
busque a ajuda de um médico. Mas não qualquer especialista! Esclarecem que aqueles
dedicados ao trato urinário – os urologistas – são os que tradicionalmente tratam desse tipo de
“disfunção”. Curiosamente, quando são referidos problemas de tipo psicológico, as
recomendações não são para buscar um especialista, mas “relaxar”, “nada de estrese” e “ser
otimista, pensar grande”). O nome do medicamento não é mencionado, mas o leitor é
aconselhado a buscar mais informações em um site.

Figura 16. Folheto H maiúsculo – Folhas de rosto e final (Fonte: Cristália)
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Figura 17. Folheto H maiúsculo – Folhas internas (Fonte: Cristália)

O folder do laboratório Medley também aborda os problemas de ereção. É um material
mais simples, com uma única dobradura e do tamanho de um postal. Na folha de rosto, duas
imagens sobrepostas, em primeiro plano a de um casal. O homem aparece com seu rosto na
altura do pescoço da mulher, que mostra expressão de satisfação. A segunda imagem mostra a
mão de um homem sobre a de uma mulher. É possível notar o detalhe da aliança que ele está
usando. Há no folder outras duas ilustrações que, por terem a mesma cor e a forma quadrada,
parecem se confundir: a de um envelope com quatro comprimidos e a de uma peça de lego
(jogo infantil de montagem). Abaixo, o título: “Quem tem informação, tem mais qualidade de
vida”. O conteúdo do material é assinado pela renomada psiquiatra e pesquisadora em
sexualidade da Faculdade de Medicina na Universidade de São Paulo, Dra. Carmita Abdo. No
verso do folder, outra cena é reproduzida, a do quarto de um casal, com o piso e todo o
mobiliário feito de legos, inclusive a cama e um relógio na parede. Um casal de meia idade
protagoniza uma cena de intimidade; a mulher de camisola com a mão ao redor do pescoço do
homem, e este olhando-a fixamente. A frase “Um casal feliz precisa DE UM ENCAIXE
PERFEITO” também acentua a centralidade da penetração na relação sexual. O conteúdo
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apresentado é similar ao encontrado na peça publicitária do laboratório Cristália e tampouco
problematiza o desejo sexual.

Figura 18. Folder “Encaixe perfeito” – Folha de rosto (Fonte: Medley)

Figura 19. Folder “Encaixe perfeito” – verso (Fonte: Medley)

A imagem de um casal maduro, branco e de classe média também é usada no pequeno
material elaborado para a campanha do laboratório Lilly. Com o formato de um cartão de visita,
o material traz a frase “Não deixe para depois. Volte a viver bem. Procure um médico. Seu
problema tem solução”. O casal aparece se abraçando, envolto em um laço vermelho e, em um
plano secundário, são dispostas pequenas imagens de bons e maus momentos dos dois,
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reproduzindo a sequência de um filme. Não há mais informações, além do endereço de um site:
“acesse: www.naodeixeparadepois.com.br”.

Figura 20. Cartão – Não deixe para depois (Fonte: Lilly)

Os lemas empregados na apresentação dos laboratórios e de suas campanhas são sempre
sugestivos da possibilidade de alcançar qualidade de vida e bem-estar, inclusive por meio do
aperfeiçoamento do desempenho sexual: “respostas que fazem diferença” (Lilly), “A evolução
na saúde masculina” (Bayer), “Na hora H tem tratamento” (Cristália), “Innovating for Wellbeing” (Besins HealthCare), “Saúde para uma vida melhor” e “Rigidez é importante” (Pfizer).
Um traço comum dessas peças publicitárias é a ausência do desejo sexual, que não é tematizado.
Ele é um elemento tácito nas imagens e explicações técnicas desses materiais, apresentado
como um dado da natureza masculina. Os homens nesses materiais estão sempre dispostos e
interessados no sexo. A menção à noção de desejo sexual é explicitada apenas nos materiais
que versam sobre o “distúrbio androgênico do envelhecimento masculino” (DAEM) e sobre a
“síndrome metabólica em homens”, dirigidos a profissionais e pacientes. Nos eventos que
participei, havia menos materiais sobre essas condições que afetam a sexualidade masculina,
sugerindo um lugar de menor destaque conferido a elas, em comparação com as peças
promocionais que tratam exclusivamente da “disfunção erétil”. Descrevo três delas.
O primeiro é um material de divulgação da Bayer que assume o formato de uma
publicação científica e tem como título: “A Saúde Sexual como Portal da Saúde do Homem”.
Embora tenha sido confeccionada para o Congresso Internacional de Endocrinologia realizado
no Rio de Janeiro em 2008, a publicação foi distribuída no Congresso da SLAM de 2009, em
Florianópolis. Neste evento havia um simpósio satélite totalmente dedicado à articulação dos
aspectos da sexualidade com a saúde do homem, no qual esse material foi então distribuído
para os assistentes. Trata-se de um encarte contendo três artigos pequenos, de duas a cinco
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páginas, assinados por autores do Brasil Indonésia e Russia. Na capa, a silhueta de um homem
empunhando uma espada de esgrima. Na contracapa, a bula do medicamento Nebido
(Undecilato de testosterona) disposta abaixo de uma pequena imagem de um homem de meia
idade praticando esporte. A testosterona era o tema central da publicação. Os textos abordavam
seus mecanismos de ação nos homens – em especial aqueles a partir dos 40 e 50 anos –, seus
parâmetros de normalidade, os fatores relacionados com sua insuficiência e as promessas da
terapia de reposição hormonal. Os dados apresentados não se referiam a resultados de pesquisas
originais, buscando apenas oferecer um panorama resumido da discussão especializada sobre o
tema. Esse aspecto e a linguagem mais coloquial dos artigos sugerem que o material não tenha
sido formulado para um grupo de especialistas em particular, mas para todos aqueles
interessados na atenção clínica a essa população, a de homens de meia idade e idosos. Neles
recebem destaque o que chamam de “síndrome metabólica em homens”, expressa por sinais
como obesidade abdominal, resistência à insulina, colesterol elevado e hipertensão, e o
“DAEM”. Essas duas condições são mencionadas nos artigos como expressões das mudanças
fisiológicas dependentes da diminuição dos níveis de testosterona associada com o avanço da
idade. Os textos ressaltam que ambas incidem sobre a “capacidade de ereção”. A narrativa se
organiza em função de um binômio em que se demonstram os efeitos dessas alterações no vigor
e aparência física dos sujeitos, bem como as promessas de reversão ou controle dessas falhas
corporais. Argumenta-se que a deficiência de testosterona é uma ocorrência natural, mas que
pode ser compensada por uma solução também natural, a terapia à base de “andrógenos” –
composto natural ou sintético, comumente um hormônio, que atua para produzir ou manter
características físicas e comportamentais consideradas masculinas. A solução biomédica acena
para reconquista das habilidades perdidas, tanto em termos da disposição para atividades
profissionais, como no plano da dimensão sexual. Dos três artigos, somente o último menciona
o produto da Bayer que se apresenta como uma solução para os problemas relatados, o Nebido.
Com o título “O papel da terapia de reposição de testosterona na saúde sexual e somática do
homem”, o texto apesenta os benefícios do tratamento com andrógeno em termos de aumento
da expectativa de vida, do controle da obesidade e da diabetes tipo 2 e da restauração da
capacidade erétil. A autora do artigo, Dra. Svetlana Kalinchenko, descreve nos últimos
parágrafos um estudo randomizado coordenado por ela, atestando os resultados positivos do
Nebido na normalização das taxas de testosterona e melhoras em diferentes indicadores
clínicos. Aborda ainda a questão da segurança do produto, advertindo que o uso desse
andrógeno não alterou entre os pacientes testados os níveis de PSA, enzima que é monitorada
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para rastreamento de câncer de próstata. O artigo é concluido com um estudo de caso de um
paciente de 37 anos que apresentava queixa de “redução da função sexual, da libido e da função
érétil”. Além da “disfunção erétil”, o paciente foi avaliado como obeso e hipertenso, e não
havia respondido bem ao tratamento com remédios e injeções penianas. Relata-se que após dez
meses recebendo Nebido, havia emagrecido, reduzido circunferência abdominal, normalizado
parâmetros bioquímicos e a função erétil. A especificidade desse produto, com relação aos
convencionalmente apresentados para tratar as queixas de desempenho sexual dos homens está
no alcance ampliado de suas promessas. Os benefícios anunciados aqui não são exclusivamente
dirigidos à capacidade erétil, mas a todo um conjunto de condições físicas que igualmente
afetaria um reconhecimento da masculinidade dos sujeitos, incluindo a perda de interesse
sexual.

Figura 21. Publicação “Saúde sexual como portal da saúde do homem”. (Fonte: Bayer)

Os elementos mencionados aparecem de forma similar nos materiais dirigidos aos
pacientes. No entanto, há neles um tom de dramaticidade especial. Destaco nesse sentido o
folheto do laboratório Schering. Trata-se de um folder de duas dobras – na primeira face, a
imagem de um homem de meia idade, branco. Seu rosto se sobressai, sobre um fundo escuro.
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Sua expressão é de preocupação, acentuada pelo seu olhar perdido, que se volta para o vazio.
O tom de cinza parece intensificar o tom emocional da cena. Na parte inferior do folder,
perguntas para chamar a atenção do leitor: “Homem? Mais de 40 anos? Cansado? Pouco desejo
sexual? Isto lhe interessa”. Embora elaborado para distribuição em consultórios médicos e
dirigido para os pacientes, o material emprega termos técnicos e informações básicas sobre a
testosterona, sua função no corpo e em que consiste o DAEM, seguidos da enumeração de seus
sinais e sintomas. Em uma estrutura similar a outros materiais voltados para pacientes, a
descrição detalhada do problema é seguida de uma narrativa sobre sua possibilidade de
tratamento. Este panfleto não promove explicitamente nenhum medicamento, mas ao final
recomenda que o paciente busque um médico para avaliar seus níveis de testosterona.

Figura 22. Folder sobre DAEM – folha de rosto (Fonte: Schering)
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Figura 23. Folder sobre DAEM – Conteúdo (Fonte: Schering)

Figura 24. Folder sobre DAEM – Verso (Fonte: Schering)
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Outra peça de divulgação sobre DAEM dirigida para pacientes é a do laboratório Besins
Healthcare. Impresso com um papel mais simples que o folder da Schering e tendo somente
uma dobra, esse material destaca igualmente o rosto de um homem branco, rugas bem marcadas
na testa e ao redor dos olhos (denotando a idade do protagonista) e com uma aparência
preocupada. Em letras grandes, a pergunta: “Não se sente você? Baixa libido? Humor
depressivo? Falta de energia?” Na parte inferior, o comentário: “Esses são alguns dos sintomas
que podem estar associados à deficiência de testosterona. Se identificar a presença de algum
eles, procure seu médico.” Seu conteúdo aposta em explicações técnicas sobre a testosterona,
o hipogonadismo, seus sinais e qual o tipo de paciente está mais propenso a apresentar o
problema (sobretudo aqueles acima dos 40 anos). A particularidade do folder é que este traz um
teste, sob a forma de um questionário, que permite o paciente identificar o DAEM e confirmar
possíveis sinais de “hipogonadismo”.

Figura 25. Folder com teste para identificar DAEM – folha de rosto (Fonte: Besins Healthcare)
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Figura 26. Folder com teste para identificar DAEM – conteúdo. (Fonte: Besins Healthcare)

Procurei demonstrar com a descrição desses materiais dois aspectos. Primeiro, seu
caráter multifacetado, que dificulta inclusive a possibilidade de nomeá-los somente como
materiais publicitários, tendo em vista que os mesmos operam uma fusão entre marketing e
divulgação científica na apresentação das promessas tecnológicas para melhorar a vida e a
sexualidade. Segundo, tentei sublinhar a operação delicada, identificada nessas estratégias
promocionais, de problematizar o desempenho sexual masculino, porém sem destituir a figura
masculina de uma posição privilegiada na relação com as mulheres. Tal operação é cuidadosa
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inclusive ao apresentar as vantagens dos medicamentos para disfunção sexual enaltecendo
traços ideais de masculinidade de seus potenciais usuários. A abordagem ao tema do desejo
sexual encontra nessa operação, seus alcances e limites. Essas impressões etnográficas
dialogam com as análises de Tramontano e Russo (2015) referentes a um estudo que envolveu
entrevistas com urologistas e endocrinologistas acerca do DAEM. Na conclusão dos autores,
Cabe ainda refletir sobre as consequências simbólicas da
medicalização do próprio desejo sexual. Na DE, o homem quer fazer
sexo, mas seu corpo o impede; na DAEM, ele perde a vontade de fazer
sexo, o que contradiz uma das principais expectativas sociais da
masculinidade hegemônica: a disponibilidade irrestrita para o sexo.
Assim, é possível afirmar que as contradições entre o paradigma
biomédico atual e as protoideias concernentes à masculinidade e ao
funcionamento do corpo e da sexualidade masculinas são suficientes
para justificar a fragilidade do diagnóstico da DAEM, ou, ao menos,
sua pouca adesão popular. (Tramontano & Russo, 2015: 191)
O surgimento do Viagra e a mídia 49
A abordagem discreta do conceito de desejo sexual na problematização das “disfunções
sexuais masculinas” verifica-se também no discurso midiático, sempre atento às novidades
biomédicas e suas promessas de aprimoramento do desempenho sexual. Tal aspecto é patente
na cobertura realizada pelos meios de comunicação por ocasião do lançamento do medicamento
Viagra, no final dos anos 90. Funcionando muitas vezes como veículo de divulgação da ciência
e tradutora de sua linguagem para segmentos sociais diversos, a mídia contribuiu decisivamente
para a construção dos significados desse medicamento. Ao analisar matérias jornalísticas desse
período, é possível apreender as estratégias e recursos que elevaram o Viagra a um tema social
de primeira ordem, trazendo à cena pública os dramas íntimos das “falhas sexuais”, a proposta
de plasticidade corporal, as regras de gênero e as vicissitudes da vida conjugal e do
envelhecimento, em um entremeado discursivo que encontrou eco nas lógicas culturais da vida
brasileira. Chama a atenção a grande comoção criada em torno desse medicamento e o corolário
de concepções evocadas sobre o corpo dos homens, o sexo e sua importância para a definição
da masculinidade. No entanto, um dos aspectos mais curiosos dessa produção discursiva é o

Esta análise sobre o Viagra retoma alguns dos argumentos que desenvolvi para o artigo “Aparição do Viagra na
cena pública brasileira: discursos sobre corpo, gênero e sexualidade na mídia”, publicado em coautoria com Ivia
Maksud na revista Estudos Feministas em janeiro de 2009.
49
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lugar concedido ao desejo sexual, seja para a caracterização da sexualidade masculina, seja para
explicar as funcionalidades do medicamento.
Para analisar os simbolismos criados ou reeditados sobre o desejo sexual na
apresentação pública do Viagra, tomo como fonte dois jornais cariocas de grande circulação –
Extra e O Globo – pertencentes à mesma organização empresarial, mas destinados a públicos
diferenciados, respectivamente, membros dos segmentos populares e das camadas médias. O
acesso aos jornais foi possível graças a um banco de dados organizado pela pesquisadora Ivia
Maksud, no marco de um estudo mais amplo sobre a produção discursiva sobre o sexo, em
jornais na última década do século XX (Maksud, 2000). De um total de 2.815 reportagens sobre
o tema da sexualidade, 138 registros versavam sobre o Viagra ou aludiam a ele de alguma
forma, sendo 99 referentes ao jornal O Globo e 39 ao Extra.50
Do corpus mencionado, foram selecionadas e examinadas reportagens que faziam
referência direta ou metafórica ao Viagra, publicadas entre 1o de abril de 1998 e 1o de abril de
1999. Tal delimitação temporal cobre o período de intensa divulgação e debate social sobre o
medicamento, que abrange a etapa prévia a sua liberação até a fase posterior a sua
comercialização. Aqui uma primeira observação: o Viagra começa a ser discutido publicamente
no país bem antes de sua distribuição nas farmácias, circulando virtualmente por mais de três
meses antes de se tornar um objeto de consumo concreto, o que foi possível somente pelo
trabalho dos meios de comunicação tradicionais. Nesse momento, a existência social do Viagra
deve ser atribuída à mídia, que possibilitou um contato estreito entre a sociedade e o remédio,
tornando-o uma realidade de domínio comum antes mesmo de ser experimentado pelas pessoas.
Cabe lembrar que, no final dos anos 90, a internet apenas começava a se popularizar, o que
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A identificação dos públicos de cada jornal é um dado definido a priori pelos próprios veículos que, seguindo
uma lógica de classificação mercadológica, divide os segmentos de leitores a partir de seu potencial de compra.
Segundo estudos sociais que examinam jornais (Luz, 1979; Serra, 1986; e Maksud, 2000), as denominações
“jornais populares” e “jornais cultos” visam chamar a atenção para as diferenças simbólicas entre as classes sociais
conferidas pelos meios de comunicação. Entre suas diferenças destacam-se a linguagem e a forma de
apresentação/tratamento dos temas, apropriadas e específicas para cada público leitor. Foram considerados todos
os espaços dos jornais, com exceção dos anúncios pagos e dos cadernos de classificados, viagens, de informática
e de automóveis. Efetivamente, foram encontradas matérias sobre o medicamento em várias seções e colunas dos
jornais. Na leitura das reportagens, mantive em perspectiva o assunto, o tipo de linguagem adotada, os argumentos
e recursos imagéticos utilizados e, especialmente, as representações acionadas pelos veículos. Tendo como
orientação a análise de conteúdo, as categorias foram identificadas em função de sua recorrência nos discursos,
privilegiando, por um lado, a conotação das frases e, por outro, os sentidos implícitos nas afirmações e negações
em jogo (Blanchet & Gottman, 1992). Ao buscar os princípios que estruturam esses discursos, observaram-se as
particularidades de abordagens, os elementos iconográficos e os recursos linguísticos utilizados nas matérias.
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conferia um papel significativo à televisão, ao rádio, aos jornais e revistas na tarefa de
divulgação científica, em geral, e das novidades biomédicas, em particular. Contando somente
com a prescrição clínica e o compartilhamento boca a boca de seus usuários, a magnitude do
reconhecimento social alcançado por esse medicamento e seus significados seguramente teriam
sido de outra ordem.51
Se o discurso midiático traduz a vida cotidiana, resgatando simbolismos existentes em
determinados contextos (Adorno, 1998), é válido também o argumento de que os meios de
comunicação produzem significados através das informações que veiculam, propondo novos
valores e hierarquias às práticas sociais (Bourdieu, 1986). A abordagem do Viagra nesses
veículos importa, sobretudo, por eles se constituírem, juntamente com as comunidades
científicas, como entidades mediadoras privilegiadas nos processos de formulação de um
problema social,52 neste caso, o das “disfunções sexuais”. A construção ou reforço de
sensibilidades sociais ao redor de um novo objeto depende, em grande medida, da eficácia dos
seus discursos. No caso do Viagra, a mídia parece ter bem-sucedida nesse sentido.
De fato, os meios de comunicação construíram em torno do Viagra um fato social
paradigmático. Nenhum outro medicamento havia sido abordado na mídia impressa brasileira
até então com a mesma expressividade e variedade de sentido, generalizando-se em seções e
colunas tão diversas. Os tratamentos de reposição hormonal para as mulheres na menopausa, o
Prozac para pessoas com depressão e até mesmo a disponibilização gratuita dos medicamentos
antirretrovirais para o tratamento das pessoas infectadas com o vírus da AIDS no Brasil, que
então ocupavam as páginas dos jornais nesse momento, não receberam a mesma atenção. As
informações sobre o Viagra se difundiram em grande velocidade e entre vários segmentos da
sociedade brasileira.
Além da atuação publicitária dos laboratórios farmacêuticos, enfáticos na estratégia de
lançamento do produto, outros dois fatores ajudam a compreender a proeminência alcançada:
um deles aponta para a especificidade desse medicamento diante de outros tratamentos
(cirúrgicos e psicológicos) para impotência sexual; e o outro está condicionado ao caráter
particular da cultura sexual brasileira.

51
52

Em relação às representações sobre o consumo do Viagra, ver Azize (2002, 2004).
Herlizch & Pierret (1998), Hepworth & Featherstone (1999).

139

Comparativamente a outras ofertas de tratamento, o Viagra se apresenta aos leitores dos
jornais como um dos recursos mais eficazes já produzidos contra os problemas de ereção. O
tratamento medicamentoso é descrito como mais eficiente que as abordagens psicológicas, dada
a simplicidade de manejo e a velocidade de sua resposta. Reitera-se, assim, que a terapêutica
da “disfunção erétil” deva ser entendida como própria da clínica médica.53 As alternativas de
tratamento através de injeções ou cirurgicamente, por meio de implantes de próteses, são
igualmente apresentadas como menos atraentes com a introdução do Viagra.54
As especificidades da cultura sexual nacional – ou os modos por meio dos quais ela é
construída/confirmada – foram tomadas como uma plataforma para a construção simbólica
desse medicamento.55 Resgatando uma imagem do brasileiro extremamente sexualizado e
apostando na ideia de ‘sacanagem’ como valor que funda essa identidade (Da Matta, 1983;
Parker, 1991; Brigeiro, 2000), o Viagra tornou-se um assunto recorrente e banal em diversos
espaços sociais da época. Em torno desse medicamento, armou-se um palco de discussões e
piadas sobre sexo, deslocando da esfera privada para a arena pública temas tradicionalmente
não presentes – pelo menos não de modo tão ostensivo – nos veículos de comunicação. De
forma extremamente jocosa e usando termos ambíguos, os corpos masculinos foram
apresentados como naturalmente dispostos ao sexo, em especial o brasileiro, marcado pelos
atributos de voracidade e excesso sexual. 56 Por outro lado, essa propensão ideal poderia ser
afetada por alterações das condições físicas trazidas com o envelhecimento ou devido a
vicissitudes das relações conjugais e dos problemas da vida cotidiana. Grande especulação é
feita, ainda, sobre os eventuais efeitos do Viagra, alguns previstos de forma séria e outros
metaforicamente, abusando da ambiguidade da linguagem e do duplo sentido. Dramas
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Ambos os meios analisados (especialmente o jornal culto, no qual se verificou um maior número de
interlocutores qualificados a falar do tema) serviram de veículo para as explicações médico-científicas sobre as
falhas na performance sexual. Embora os termos científicos sejam abordados mais especificamente em
determinadas colunas dos jornais (saúde, ciência e vida), e a expressão coloquial “impotência sexual” seja
frequentemente usada, a abordagem a esse remédio nos jornais orientou os problemas relativos à dificuldade de
ereção para o campo das doenças orgânicas e sua cura para o domínio da biomedicina.
54
Somente um dos registros do jornal culto apresenta o depoimento de dois urologistas defendendo a pertinência
do uso das próteses penianas e sua indicação para casos em que o paciente não tivesse nenhuma possibilidade de
irrigação sanguínea para o pênis. O restante das matérias enaltece as vantagens do Viagra em relação a
procedimentos mais longos, dolorosos ou incômodos.
55
Segundo Bourdieu (2000), que também atentou a esse fenômeno em sua reflexão sobre a masculinidade, o
lançamento desse medicamento na Europa e nos Estados Unidos gerou uma repercussão social de igual proporção.
No mesmo sentido, em países de economia emergente como a China, o Viagra teve um alto consumo, evidenciando
uma tendência de adesão ao ‘hedonismo capitalista’ (Farquhar, 2002).
56
De acordo com um sexólogo consultado pelo jornal culto, “... brasileiro é louco por sexo, e por isso não vai ler
a bula”, e, dessa forma, o remédio seria consumido inadequadamente.
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familiares sensíveis, como as relações extraconjugais masculinas, são evocados. Preocupações
com a saúde física e os efeitos colaterais do Viagra também ocupam as páginas dos jornais.
Como dito anteriormente, o Viagra transformou-se em um acontecimento social no
Brasil antes mesmo de chegar às prateleiras das farmácias e às mãos do consumidor.
Curiosamente, desde suas primeiras aparições nos jornais, o remédio ocupou um lugar de
destaque diante de outras notícias e tornou-se um tema que transitava pelas diferentes seções e
colunas; constante nas áreas de saúde, ciência e tecnologia, bem como nas de economia,
política, esportes, variedades e entretenimento. Tornou-se um dos assuntos mais comentados
da época e assim perdurou por vários meses.
Sistematizando cronologicamente os registros levantados na mídia impressa, cabe
dividi-los em dois grandes períodos: antes e depois da liberação do medicamento para
comercialização no Brasil. Ao ser introduzido no cenário nacional, o remédio evoca sua
primeira polêmica: a autorização do Ministério da Saúde para seu consumo e venda.
As primeiras reportagens surgem em março de 1998, indicando a descoberta de um novo
medicamento que revolucionaria a vida sexual das pessoas, tal como a pílula anticoncepcional
dos anos 60. As matérias informam que o remédio foi aprovado pelo FDA – Food and Drug
Administration – nesse mesmo mês e liberado para consumo e comercialização nos Estados
Unidos em abril de 1998, ou seja, no mês seguinte. O destaque das reportagens no período é
que o Viagra se tornou um sucesso de vendas no mercado americano. O jornal culto chega a
veicular que naquele país, apenas no primeiro mês, foram realizadas mais de duas mil
prescrições do remédio. Uma semana depois, o mesmo jornal atualizava a cifra para 600 mil.
Os jornais também advertem sobre possíveis efeitos colaterais. Algumas matérias
apresentam casos de morte decorrentes do consumo do medicamento e os laboratórios
farmacêuticos argumentam que esses casos estariam relacionados com um “mau uso do
remédio”. Não obstante, as representações de risco para a saúde e perigo de morte estão
acompanhadas de uma série de imagens que, enaltecendo seus efeitos positivos e reforçando a
infelicidade de um mau desempenho sexual, exibem o consumo do Viagra como um risco
compensatório. Uma manchete do jornal popular informa jocosamente que “Cidadão morre
feliz por overdose de tesão”. Neste caso, a figura de linguagem não ajuda a demarcar
exatamente os limites do termo “tesão”, que certamente alude à ereção, mas que deixa
subentendido o sentido de vontade de sexo. Em matérias como esta, o desejo sexual é um sujeito
oculto, ou seja, não é apresentado nos discursos de forma explícita.
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Os trâmites para aprovação do medicamento para consumo e comercialização no Brasil
duraram pouco mais de um mês, a contar das primeiras reportagens. Em diversas matérias
jornalísticas, esse processo foi abordado com tom de grande expectativa. Informava-se que o
Viagra já estava sendo consumido por brasileiros em viagens ao exterior ou por meio de
importação. O medicamento era apresentado como uma mercadoria extremamente valorizada
socialmente, tanto por seus efeitos, como por sua alta conotação no mercado econômico.
Segundo as reportagens, a ansiedade pelo consumo gerou inclusive apreensão de cargas ilegais
no Brasil, ‘mercado negro’ e contrabando, fazendo com que fornecedores e sanitaristas
exigissem taxativamente uma resposta das autoridades. Argumentava-se também que, uma vez
não aprovado no país, o risco de falsificação seria grande. Recorrentemente, os jornais
apresentavam o perfil do consumidor do Viagra como um homem que viajava constantemente
ao exterior ou apto para adquirir o medicamento a preços mais altos, por importação. Tais
imagens, construídas nos dois jornais, sugeriam um tipo ideal de masculinidade baseado nos
empresários, executivos e burocratas que, viajando com frequência, estariam em dia com as
novas tecnologias e desfrutariam de prazeres que não seriam controlados pelas nações às quais
pertenciam. A modo de ilustração, ressalto um título do jornal popular que usa o seguinte
trocadilho: “O Viagra não é coisa para duro”.
Ao chegar ao mercado brasileiro, o Viagra já era amplamente conhecido, não apenas
por seu nome, mas por seus possíveis efeitos, benéficos e maléficos. Sua entrada oficial no país,
ou seja, após liberação pelo Ministério da Saúde, é datada de 1 º de junho de 1998, uma segundafeira. Um dia antes, os jornais de domingo deram grande repercussão ao fato, com reportagens
de até duas páginas, contendo informações sobre utilização da pílula e conselhos de
especialistas (urologistas, farmacêuticos, cardiologistas, sexólogos, psicólogos e psicanalistas).
O conteúdo dos jornais também enfocava a mobilização em torno das filas de espera para a
compra e as possibilidades de descontos. Anunciava-se a existência de lista de reservas nas
drogarias.
Na segunda-feira, os jornais mostravam que os donos de farmácias já haviam
organizado as prateleiras durante o fim de semana e, em alguns estabelecimentos, a venda
começara dias antes da liberação oficial. Farmácias com o medicamento exibiam placas
informando “Temos Viagra”.57 O sucesso de vendas ocorrido nos Estados Unidos era
57

O uso desse tipo de publicidade parece estar relacionado com as estratégias de venda propostas pelo laboratório
que o produziu. Na ocasião, em outros países como a Colômbia, farmácias também afixaram placas na parte
externa, indicando disponibilidade do medicamento.
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apresentado nos jornais como um evento que seguramente se repetiria no Brasil. Autoridades
como a presidente do Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro, alertando sobre as
sanções para venda irregular, confirmavam o êxito de vendas: “A Vigilância Sanitária só
autorizou a venda do Viagra a partir dessa segunda-feira. As farmácias já estavam vendendo
o remédio importado ilegalmente. Com a liberação, vai ser uma festa...” (jornal culto). Donos
de drogarias eram unânimes em afirmar que o lançamento do Viagra fora o maior já visto no
país até então, superando o abastecimento habitual das farmácias. Curiosamente, em face do
alto valor conferido ao medicamento, os discursos da mídia ressaltavam que os nomes das
distribuidoras oficiais seriam mantidos em sigilo por receio de que assaltantes interceptassem
cargas destinadas às farmácias. Alguns meses depois, um registro do jornal popular informava
que uma quadrilha invadiu uma grande drogaria no centro do Rio de Janeiro, roubando
diferentes medicamentos. A matéria dá ênfase ao Viagra na chamada e no texto.
Após a liberação para vendas, a principal discussão ao redor do Viagra era o consumo
sem indicação médica. As notícias insistiam que a prescrição médica era condição para sua
comercialização e venda. Entretanto, os jornais utilizavam um duplo discurso. Ao mesmo
tempo em que advertiam sobre os perigos de ingerir o medicamento sem prescrição, indicavam
que o controle da vigilância sanitária deixaria muitas brechas para o consumo indiscriminado e
a autoadministração: “A falta de fiscalização será a grande aliada das farmácias, mas também
poderá ser um inimigo dos compradores mais afoitos” (jornal culto).
Sob o título “Cautela inibe a venda do Viagra”, o jornal culto dedica uma matéria de
página inteira ressaltando que, nos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo, o saldo de vendas
no primeiro dia não correspondeu às expectativas e que houve muitas perguntas e poucas
compras: “Não registrou o movimento esperado pelos donos de farmácias. Em compensação,
não faltou gente com perguntas sobre o preço e as características do remédio”.58 As
justificativas em torno da baixa procura do Viagra no primeiro dia de vendas foram alvo de
diferentes especulações de caráter simbólico. A compra do Viagra é descrita como um
comportamento vergonhoso e noticia-se que muitos homens chegaram às drogarias alegando
que o produto seria para outra pessoa. As matérias confirmam a necessidade do remédio, ao
mesmo tempo em que ressaltam o estigma de quem o necessita. Subentende-se que seu
consumo estaria associado à ausência de um atributo esperado para os homens, o que não
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À exceção desse dia, nas tiragens seguintes, todos os registros indicavam que o remédio foi um sucesso de
vendas.
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poderia ser assumido publicamente: “Em geral, os interessados esperavam que o balcão ficasse
vazio para fazer o pedido em voz baixa” (jornal culto). Apesar dos alegados constrangimentos,
noticiou-se que os homens foram os que mais apareceram para comprar o medicamento,
enquanto as mulheres apenas telefonavam para pedir informações. A propósito, um dos jornais
destaca o “Disque Viagra” como alternativa de venda. O pedido por telefone, ao preservar o
anonimato do comprador, confirma o constrangimento associado às intenções de compra. Neste
sentido, a recuperação da virilidade no discurso da mídia sobre o Viagra não a desvincula de
seu caráter normativo.

O desejo sexual: de requisito a efeito.
“Uma das maiores frustrações do homem é a insatisfação sexual. De
repente um comprimido vem e diz: vai ser feliz, homem! Vai ser feliz,
humanidade! Vai se realizar, homem! Vai se realizar, mulher! Como é que
eu não vou elogiar esse comprimido?”
O depoimento acima foi expresso efusivamente por Paulo Santana, um dos cronistas
mais populares do Rio Grande do Sul no programa de televisão Globo Repórter.59 Como indica
a citação acima, o jornalista ficou tão impressionado com o resultado do Viagra que publicou
sua experiência no Zero Hora, um importante jornal do estado. O caso mencionado e tantos
outros que perduraram vários meses como tema central de debate na mídia evidenciam as
virtudes tecidas em torno desse medicamento.
Os discursos dos jornais sobre o Viagra reproduzem igualmente o preceito da atividade
sexual como uma importante fonte de felicidade, o que se redunda invariavelmente na ideia
sexológica do orgasmo como um dever e um indicador da saúde sexual.60 O contraponto disso
seriam as “falhas das performances sexuais”, vividas como dramas íntimos (embora objeto
crescente do debate público). Ao ressaltá-las, as matérias lançam mão de uma série de
concepções acerca do corpo e da saúde/bem-estar. Grosso modo, a capacidade de ereção é
apresentada como um atributo masculino imprescindível para garantir a felicidade dos homens.
Diante de dificuldades para obtê-la, as melhores possibilidades para sua restituição ou
aprimoramento são projetadas na biomedicina. O principal atrativo do Viagra apresentado foi
sua promessa de plasticidade corporal. Não mais um corpo com capacidades limitadas, mas
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Programa Globo Repórter, Rede Globo, 28 de maio de 1998.
André Bejín, 1987b.
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moldável, que se pode controlar à simples vontade. E, ademais, sempre apto para a satisfação
sexual.
Conforme o ponto de vista dos especialistas consultados pelos jornais, o Viagra seria
um medicamento com indicações e contraindicações bem delimitadas. Poderia ser prescrito
para homens acima de 40 anos, mas vetado a pacientes hipertensos, diabéticos ou com
problemas cardíacos. Valendo-se de jargões técnicos, algumas matérias afirmam que o Viagra
é somente um vasodilatador que facilita e ajuda a manter a ereção, atuando, portanto, sobre
mecanismos fisiológicos do sistema vascular. Ilustrações gráficas sobre a anatomia são
apresentadas e o corpo masculino é esquadrinhado de forma bem detalhada. Para sua eficácia,
ressaltam que uma série de requisitos físicos e psicológicos como o “estímulo sexual adequado,
a capacidade de resposta neurocerebral, a permeabilidade de artérias e veias penianas, do
endotélio e corpos cavernosos” (jornal culto). Ao enfatizarem a necessidade de uma
“engrenagem perfeita entre aspectos orgânicos e psicológicos”, abre-se espaço para incluir
entre os requisitos para seu funcionamento o desejo sexual. Algumas matérias eram enfáticas
em afirmar que o desejo era uma condição imprescindível para o funcionamento do remédio,
atuando como um disparador de todo um processo mecânico associado à ereção. Ressaltava-se
que o Viagra não atuava sobre essa dimensão e que, portanto, não teria qualquer ação
afrodisíaca ou estimulante.
Embora a tradução realizada pela mídia acerca das indicações do Viagra seja, em teoria,
bem precisa; o medicamento é também apresentado nos jornais como a “pílula do amor” ou
“pílula contra a impotência sexual”, “incremento para o sexo”, não havendo um compromisso
estrito com a classificação médica de “disfunção erétil”. Isso se evidencia nas diversas
finalidades atribuídas ao remédio. Salvo nas aclarações feitas por médicos e sexólogos, a
maioria das notas ou reportagens apresenta-o – de forma ambígua ou metaforicamente – como
um afrodisíaco que aumentaria o interesse e a intensidade do ato sexual.
Nas páginas dos jornais, o medicamento está associado a uma gama de sentimentos e
sensações como vigor, disposição, força, energia, rejuvenescimento, decisão, vitória, precisão,
risco, excitação, beleza, satisfação, saúde e, em algumas vezes, ao aumento da fecundidade. Há
inúmeros registros que poderiam ser citados. Destaco um em particular, o que associa o Viagra
a estímulos que despertam desejo sexual. Um exemplo, o nome do remédio frequentemente foi
citado como equivalente à nudez e à beleza feminina. A atriz Nicole Kidman recebeu o título
de “puro Viagra teatral” por um crítico inglês, após sua aparição nua durante a apresentação
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de uma peça. A notícia recebeu cobertura tanto no jornal culto como no jornal popular.
Especialmente quando comparado com os remédios “naturais” ou “caseiros”, fica patente o seu
caráter afrodisíaco. Sobretudo, por meio das metáforas e do constante humor empregado nas
matérias, algumas vezes ele é associado a um fortificante ou um elixir que revigora a atividade
física. Nem sempre o seu consumidor é apresentado como alguém com dificuldades, mas que
acederiam ao medicamento apenas para melhorar seu desempenho. Outras análises sobre o
medicamento têm ressaltado esse aspecto de sua construção simbólica, que o aproxima mais de
um estimulante do que de um tratamento, despertando nos homens o sonho de um desejo
ilimitado e programável (Bozon, 2004).
Cogita-se ainda, curiosamente, a indicação do Viagra para as mulheres. As reportagens
traziam um conjunto de questionamentos sobre os efeitos do medicamento em seus corpos, sua
sexualidade e, consequentemente, em suas relações com homens. Vários estudos sobre
possíveis benefícios femininos são resenhados. O argumento de base era que o estímulo que a
droga provoca na irrigação sanguínea teria uma resposta equivalente sobre a fisiologia
masculina e feminina. Se no caso dos homens facilitaria a ereção, nas mulheres ampliaria a
lubrificação vaginal e a excitação do clitóris, permitindo que elas chegassem facilmente ao
orgasmo.61 Encontramos aí um binômio de equivalência dos problemas sexuais mais prementes
de homens e mulheres: dificuldade de ereção para eles, e de orgasmo para elas, ambos podendo
ser solucionados por uma intervenção sobre o plano orgânico. Deste modo, os jornais constroem
uma analogia dos corpos masculinos e femininos que, apesar de suas diferenças anatômicas,
guardariam uma correspondência fisiológica, ao mesmo tempo em que estabelecem uma
importante diferenciação de gênero no que se refere às especificidades das performances
sexuais sobre as quais o medicamento pode atuar.
Tanto a indicação do medicamento para os homens, quanto a especulação científica que
procurou estendê-lo ao consumo feminino, insistiam na promessa de potencializar a atividade
sexual. Sob este aspecto, podemos identificar uma tentativa de resgatar a proposta sexológica
de uma democracia sexual, um ideal moderno em que todos, independentemente do sexo ou da
idade avançada, acederiam ao prazer sexual e à realização pessoal: o orgasmo para todos!
(Bejín, 1987b). Segundo esta ideia, o Viagra não estaria a serviço de manter o prazer como uma
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No período estudado, apenas uma reportagem, datada de março de 1999 e publicada no jornal culto, noticiou
um estudo em que se comprovava que o remédio não tinha um efeito orgânico, e sim psicológico, sobre as
mulheres.
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exclusividade e privilégio dos homens. Porém, cabe ressaltar que o conteúdo das matérias se
dirigia mais ao público masculino e, ademais, heterossexual. Nas 138 matérias, é registrada
apenas uma única menção à homossexualidade (especificamente, à prática sexual anal). Nela,
descreve-se em tom jocoso, que os homossexuais masculinos não estariam excluídos de se
beneficiarem com o remédio. O erotismo anal é destacado como próprio desses sujeitos e sobre
ele o desejo sexual seria intensificado, porém em tom jocoso:
“Leve logo isso daqui
para a mulher que você ama.
Se não gosta de mulher, esse remédio não toma
senão vai andar de ré daqui até Copacabana.” (jornal popular).
Os registros identificados manejam uma linguagem comum à cultura de consumo,
enfatizando uma ideia de que tudo é possível. Utilizam uma linguagem fortemente
individualista na qual o sujeito, o corpo e a vida sexual são vistos como flexíveis e moldáveis.
Assim, as mudanças percebidas no corpo com o passar dos anos dependeriam menos das
limitações fisiológicas, sendo uma consequência do estilo de vida. Elas seriam da ordem da
responsabilidade individual (Hepworth & Featherstone, 1999). Os jornais veiculam a
concepção de que o corpo é um veículo do prazer a da autoexpressão. Com o Viagra, seu
funcionamento pode ser controlado e o ato sexual programado (Bozon, 2004). As dificuldades
de ereção, bem como outras capacidades do corpo, explicam-se como fenômenos naturais, o
que não significa necessariamente que não possam ser corrigidos; sua transformação está ao
alcance de todos, de sua vontade e atitude. O Viagra vem a ser o recurso biomédico que torna
a natureza corporal domesticável no que se refere à sexualidade.
Outra faceta dos benefícios do medicamento seria a reversão da velhice que ele viria a
operar. Seja pelo sentido implícito em certas descrições, seja pelo recurso ao humor, observase nas notícias uma importante relação em termos de desempenho sexual e idade, segundo a
qual o primeiro seria inversamente proporcional ao segundo. O remédio viria justamente a
romper com tal relação. A esperança de uma velhice ativa sexualmente é anunciada com o
lançamento do Viagra, mostrando os homens velhos como um dos segmentos mais
interessados. De fato, eles frequentemente eram mencionados nas reportagens: “no primeiro
dia de vendas a maioria dos clientes nas farmácias era da terceira idade” (jornal culto);
“Terceira idade poderá ter vez ao teto espelhado” (jornal popular). Em uma charge publicada
no jornal popular, as filas nas farmácias se confundem com as do INSS, e em outra um velho
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vestido de super-homem vai à farmácia. Tais imagens assinalam a tensão existente entre
atividade sexual e velhice, apostando no medicamento como sua solução.
Mas o Viagra não foi associado apenas à regeneração, cura ou recuperação. Efeitos
colaterais, como os distúrbios da visão, infartos e até morte, estão relacionados ao remédio. 62
Chamadas do tipo “Ereção fatal” falam da relação arriscada, mas compensatória, entre
sexualidade e morte. Além disso, ao mesmo tempo em que pode instaurar uma nova vida sexual,
o Viagra surge como um perigo para as relações conjugais de longa data. Várias foram as
reportagens que discutiram a vida dos casais a partir do medicamento. Essas reportagens
tratavam do rompimento e desestruturação de relações antigas. A entrada em cena do Viagra
enfatiza o sexo como valor nas relações conjugais, mesmo naquelas em que a atividade sexual
não era mais considerada central. Várias matérias noticiavam divórcios, pedidos de
indenizações à Pfizer e processos contra ex-maridos por abandono ao lar a partir do consumo
do medicamento. Neste sentido, ele é apresentado como gerador de temor entre as mulheres,
porque os homens, novamente potentes, poderiam buscar uma nova mulher.63 Com menor
frequência, o remédio é descrito como um reconciliador da união desgastada e uma
possibilidade de pôr fim às relações extraconjugais:
“A pesquisadora Elizabeth Myles reuniu num livro uma série de
depoimentos de mulheres americanas que experimentaram o Viagra – e
adoraram. Entre os relatos está o de uma sexagenária que, sob os efeitos
do remédio, logrou reconquistar na cama o marido que se engraçava com
uma ‘beldade’ de seus 50 anos.” (jornal culto).
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Os jornais noticiaram vários episódios a respeito. Desde um avião que teria caído por causa de um piloto que
estava sob efeitos do remédio, até o caso de um norte-americano que processou o laboratório por ter sofrido um
infarto após tomar o comprimido.
63
Uma das reportagens anunciou que naquele dia o Viagra apareceria como tema central de um programa
televisivo de grande audiência (“Você Decide”). A história aborda um casal que vive junto há 50 anos. O marido
resolve tomar o remédio e se envolve com uma jovem. Na reportagem, um urologista afirma ironicamente: “o
Viagra é uma ameaça para a família”, e em seguida completa: “conheço pacientes que traíram suas esposas depois
que tomaram a pílula”. E as demais afirmações do médico sugerem outras imagens. Aconselha textualmente os
homens mais velhos a cuidar-se com mulheres jovens e interesseiras que poderiam levá-los rapidamente à ruína,
e a valorizar sua relação antiga, a ter cautela com os filhos, que poderiam interná-los caso discordassem do
romance. Enfatiza: “quando um senhor toma o Viagra, é como se estivesse colocando o motor de uma BMW num
fusca”. O jornal explica: “é lógico que o homem vai ficar cheio de energia, mas não pode se iludir, porque não
será um ‘modelo do ano’” (jornal popular).
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O Viagra como metáfora da vida cotidiana
As indicações de uso do Viagra nos jornais parecem extrapolar a esfera da sexualidade
e da saúde. O remédio é reportado como panaceia para todo e qualquer problema da vida social.
A ‘espetacularização’ é tanta que, em determinadas matérias, o medicamento não é o objeto de
discussão em si, sendo empregado apenas como metáfora de outros acontecimentos e
demonstrando a centralidade do sexo na vida social. Assume a forma de um signo catalisador
de vários significados, um chamariz e um veículo sintetizador dos principais fatos sociais do
momento.64 Dessa forma, surge em meio às discussões sobre a economia nacional,65 a seleção
brasileira de futebol ou a indústria de moda parisiense. A alusão ao medicamento aparece como
solução para a instabilidade, decadência ou fragilidade.66
É certo que as matérias jornalísticas sobre o Viagra evocam, direta ou indiretamente, o
tema das performances sexuais. Utilizando o argumento de Michel Foucault (1977), vemos a
“colocação do sexo em discurso”: as formas em que o sexo se eleva ao plano discursivo, os
canais pelos quais é transmitido e os significados que operam. Neste sentido, médicos ou
sexólogos aparecem como as principais referências na produção desses discursos, mas não os
únicos. Os pontos de vista que sustentam tais discursos nos jornais são diversos, envolvendo o
analista econômico, o colunista social ou de esportes, entre outros profissionais.
O assunto não se restringe às sessões de saúde. Não obedece à lógica de recorte por
grandes temáticas. É tratado em todo o jornal. A imprensa teve o papel fundamental de traduzir
os registros biomédicos constituintes do medicamento para uma linguagem cotidiana, cujos
códigos eram os eventos da vida social naquele momento. O Viagra, desde o início, é tratado
como um tema não exclusivo do setor biomédico ou de saúde; sobretudo, envolve uma
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Featherstone, em referência aos autores e discussões clássicas acerca do consumo, argumenta que este supõe
uma manipulação ativa de signos: “Isso se torna central na sociedade capitalista tardia, onde o signo e a
mercadoria juntaram-se para produzir a ‘mercadoria-signo’. A autonomia do significante, mediante a
manipulação dos signos na mídia e na publicidade, por exemplo, significa que os signos podem ficar
independentes dos objetos e estar disponíveis para uso numa multiplicidade de relações associativas”
(Featherstone, 1995: 33).
65
Segundo o jornal popular, “Viagra: um bom remédio contra a crise”. Em vários outros momentos, a linguagem
mercadológica para tratar do remédio é explícita. Diz-se que a indústria farmacêutica percebe que a esfera da
sexualidade pode ser rentável e as notícias destacam que as ações da Pfizer não param de subir desde o lançamento
do remédio. As reportagens tratam sempre do preço do comprimido e das restrições de consumo para os que têm
pouco dinheiro.
66
Ou mesmo quando algum empreendimento econômico mostrava bom desempenho, os jornais destacavam: “O
negócio é um Viagra. Cresceu 40% em 1998” (jornal culto). Chegou-se até a comentar que o medicamento
levantaria a indústria pornográfica, facilitando o trabalho dos atores (jornal popular). Além disso, incrementaria o
movimento dos motéis e a demanda por consulta com urologistas.
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consideração dos processos fundamentais do funcionamento social. As representações ao redor
do Viagra extrapolam comentários afeitos ao universo científico. O recurso à eficácia do
medicamento foi utilizado, por exemplo, para comentar dois notáveis episódios do ano de 1998,
concomitantes ao lançamento do Viagra no Brasil. Associado à possibilidade de vitória ou
fracasso na Copa do Mundo, o Viagra é citado em crônica do jornal culto: “Chorar amargo nas
margens do [rio] Sena resultará em um exercício estéril, vai ser como um viagra que não deu
certo”.
Outras reportagens na seção de esportes criticam o técnico da seleção brasileira, Zagallo,
fazendo trocadilhos entre seu desempenho sexual e como técnico: “Sabe o que disse o Viagra
ao técnico Zagallo? Agora você vai ter que me engolir!” (frase utilizada anteriormente pelo
técnico, ao confirmar-se que ele seguiria como técnico da seleção brasileira e que
posteriormente se tornou bordão). Aparece também como indicação para os jogadores
identificados como ‘fracos’. Um dos jogadores bem-sucedidos no campeonato, Ronaldo,
contrariando as previsões negativas sobre recuperação de uma cirurgia no joelho, foi assim
retratado: “... se aquela patada [agressão do jogador da equipe rival] pega o nosso Ronaldinho
em cheio, nem Viagra dava jeito”. Em relação à política, tampouco faltaram referências ao
medicamento. Em 1998, ano de eleições presidenciais, ícones políticos não foram poupados de
piadas e críticas que incluíam o Viagra em suas figuras linguagem. No jornal culto noticiavase que,
“...em 1994, ele foi eleito em nome da estabilidade da moeda [...]. Agora
[Fernando Henrique] terá dificuldades para justificar um projeto baseado
numa estagnação econômica de duração imprevisível. Se essa
circunstância levar a eleição a um segundo turno, ganha todo mundo. No
mínimo, sua campanha e seu ministério terão que engolir alguns tabletes
de Viagra.”
Novos dilemas sexuais e de gênero?
A partir do mundo biomédico, e para além dele, o Viagra foi um medicamento produzido
mediante diversos nexos com eventos da vida cotidiana. Graças aos meios de comunicação de
massa, transformou-se em um acontecimento expressivo na consciência dos atores sociais.
Cabe indagar em que medida o Viagra conferiu novas sensibilidades às expectativas sobre o
desempenho sexual. Todo o alvoroço que permitiu elevá-lo a tema de primeira ordem, reedita
dilemas antigos acerca da sexualidade e da relação com o masculino. Ao mesmo tempo, sua
disseminação atuou também no sentido de banalizar certos aspectos da masculinidade e do
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vigor sexual. Por ter sido o primeiro fármaco voltado para os problemas sexuais, abriu passo
para que estes pudessem ser pensados mais como um reflexo dos estilos de vida e dos cuidados
de si, complexificando as fronteiras entre saúde e aprimoramento. Reconfigurou o tema da
impotência sexual, resgatando conflitos antigos e difusos sob uma nova roupagem. Intensificouse seu debate e ofereceram-se novos matizes de significados, demarcando os parâmetros de uma
masculinidade ideal. A partir de então, os medicamentos passaram a reconfigurar a associação
entre as expectativas de vigor sexual e jovialidade, bem como as frustrações sexuais e de
gênero.
A esse respeito, as reportagens apresentam um cálculo racional, segundo o qual alcançar
esse desempenho viril pode implicar riscos, mas que são compensados pelos ganhos. Não
importa o alto preço das pílulas, o risco de vida para os que sofrem de problemas de pressão e
do coração e menos ainda a tentação de uma overdose. O valor da manutenção de sua virilidade
e a promessa de satisfação sexual se sobrepõem a todos os inconvenientes e ameaças, que
inclusive se incluem no rol das suas vicissitudes da masculinidade. Evoca-se, com muita
naturalidade, a sexualidade masculina como naturalmente excessiva e, a despeito de qualquer
falha corporal, o Viagra recuperaria ou garantiria essa essência do homem.
Como bem argumenta Mary Del Priore (2001), contrastando o lançamento do Viagra
com as ansiedades relativas à esterilidade no período colonial, as reações e expectativas
suscitadas por esse medicamento são indicativas de mudanças importantes nos comportamentos
e no tom do discurso público sobre o sexo, mas que expressam, ao mesmo tempo, concepções
e práticas extremamente enraizadas no universo cultural brasileiro. A autora refere-se, em
síntese, à obrigação da virilidade ou sua demonstração como um valor. Evidentemente, o que
se designa como impotência sexual, “disfunção érétil” ou falhas sexuais masculinas não são
simplesmente variações nominais de um mesmo fenômeno. Se as preocupações com a potência
sexual masculina persistem a despeito do tempo, atualizam-se com ênfases e sob imperativos e
agendas sociais particulares.
Na virada do século XX, vamos encontrar um produtivo falatório científico em torno
das performances sexuais que integra um processo histórico mais amplo de biomedicalização.
Ao reverberar a voz dos cientistas e suas tecnologias de intervenção, o discurso jornalístico
situa a potência sexual/virilidade como um bem que pode ser imediata e rapidamente
reestabelecido através do consumo de um medicamento. Nos termos do projeto biomédico, a
avaliação moral dos que sofrem a “disfunção erétil” parece demonstrar certa ambiguidade, pois
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ora identifica as falhas de ereção como um problema fisiológico, sem associá-la à falta de desejo
ou vontade; ora responsabilizando-os por sua solução.
Por outro lado, a construção pública deste medicamento se faz mediante um conjunto
de representações sociais arraigadas sobre a potência sexual masculina, apoiando-se, sobretudo,
em uma moral de vergonha. O debate que norteou o surgimento do Viagra na sociedade
brasileira afiançou-se numa lógica que reproduz as desigualdades e representações
convencionais de gênero, tanto no que concerne às tensões sobre as desigualdades e
representações sobre o masculino e o feminino, como nas concepções de sexualidade. A
apresentação do remédio esteve fundamentada em prerrogativas extremamente tradicionais
sobre o sexo, as relações entre homens e mulheres e o tipo de desempenho sexual ideal. É
notável o contraste entre as imagens sobre o Viagra e os questionamentos contemporâneos
oriundos do universo feminista, dos movimentos de emancipação homossexual e dos ecos
gerados pelo movimento de luta contra a Aids nas práticas e concepções de saúde pública,
candentes no cotidiano brasileiro no final dos anos 90. Os simbolismos, por meio dos quais se
construiu o Viagra, apostaram numa visão de mundo em que o homem deve ser valorizado
prioritariamente por sua potência sexual, por ditar e comandar as relações sexuais e por reiterar
a supremacia da lógica heterossexual, sendo a mulher, por sua vez, apresentada como mera
expectadora ou participante passiva nas relações sexuais. Isso dito em um momento no qual
multiplicavam-se no país as reflexões críticas sobre o homem e a masculinidade e as propostas
de intervenção, visando um fortalecimento das garantias de direitos sexuais e reprodutivos.
A despeito do caráter ambíguo com que foram construídas as conotações em torno do
Viagra, os meios de comunicação validaram um projeto moderno segundo o qual a sexualidade
ocupa um espaço significativo na vida dos sujeitos e na produção de verdades sobre si, porém
apostando em representações tradicionais sobre as relações de gênero e a sexualidade.

(Re)definindo o desejo, construindo políticas: a New View Campaign
A partir da década de 2000, o desejo sexual vai ganhar um lugar de destaque no marco
dos debates sobre “disfunções sexuais femininas”. Tal importância pode ser especialmente
identificada na intensa controvérsia gerada nos Estados Unidos em torno das novidades
biomédicas que visavam o desempenho sexual das mulheres, da qual participaram, por um lado,
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acadêmicas e terapeutas sexuais integrantes da campanha feminista New View Campaing e, por
outro, representantes de multinacionais farmacêuticas. Entre os principais objetos de disputa
estavam os processos regulatórios da agência estadunidense Food and Drug Adminstration
(FDA) para decidir a liberação de medicamentos destinados a estimular o desejo sexual
feminino. A contenda motivou intensa produção acadêmica sobre o estatuto do desejo sexual,
bem como ações diversas de incidência política e debate público sobre o prazer sexual das
mulheres. A participação nas reuniões do FDA era somente uma das frentes dessa batalha, que
incluía a mobilização de acadêmicos, grêmios profissionais, associações de interesse da mulher
e a opinião pública. Para tanto, os recursos empregados pelas contrapartes incluíram desde
campanhas de caráter internacional, manifestos, moções, abaixo-assinados, artigos publicados
em revistas indexadas, relatórios científicos e até documentários e participação em programas
de televisão.
Os movimentos operados por esses agentes foram úteis para observar a demarcação de
fronteiras entre políticas científicas e politização da sexualidade, mercado e ciência, prazer e
lucro quando se trata da abordagem contemporânea à noção de desejo. As dinâmicas observadas
indicam ainda como os remédios para as “disfunções sexuais” podem igualmente ser agentes
nas tentativas de construção dessas fronteiras, como busco demonstrar a seguir. Ao descrever
alguns aspectos dessa controvérsia, a intenção é ressaltar as moralidades científicas e sexuais
acionadas nas discussões, bem como as lógicas de gênero que as fundamentam.
Para tornar mais claras essas considerações, começo com um rápido esboço das
intervenções político-acadêmicas da New View Campaing, ou Campanha pela Nova Visão dos
Problemas Sexuais das Mulheres (NVC). Minha aproximação a esta campanha se deu a partir
da revisão da literatura especializada sobre o desejo sexual, na qual observei uma série de
artigos mencionando a campanha e sustentando uma afirmação que desestabilizava noções
arraigadas entre os especialistas: a noção de que desejo sexual não seria útil para entender os
problemas sexuais femininos.67 Dois fatos me chamaram a atenção. Por um lado, tal produção
buscava construir uma nova convenção no universo especializado, por meio de uma revisão
crítica de suas noções e fundamentos, por outro, isso era feito à maneira de uma ciência
engajada. Esses artigos evidenciavam uma pretensão clara de reformulação do arcabouço
67

Cf. Kaschak & Tiefer (2002); Fishman (2004), Moynihan (2003), Moynihan & Cassels (2005), Potts (2008),
Potts & Tiefer (2006), Tiefer (2002); Tiefer (2004), Tiefer (2006a), Tiefer (2006b), Tiefer (2010), Tiefer et al.
(2003), entre outras publicações.
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conceitual que orientava a produção de conhecimento e as abordagens clínicas do sexo, porém
a partir de uma releitura feminista. Havia neles uma combinação de rigor técnico com militância
ativista, um aspecto pouco frequente na produção especializada em décadas anteriores,
geralmente afastada das tramas políticas. Muito rapidamente, dimensionei que deveria explorar
mais informações sobre a campanha, reconhecendo que, conforme seu impacto no âmbito
acadêmico e profissional, ela poderia pautar uma virada crucial na trajetória do conceito de
desejo sexual.
A NVC é uma iniciativa idealizada por acadêmicas e profissionais da área clínica e das
ciências sociais de orientação feminista dos Estados Unidos e do Canadá. Embora formulada
em um contexto regional delimitado e protagonizada por um coletivo bem específico, seus
efeitos atingem a escala mundial. A líder dessa proposta é Leonore Tiefer, uma acadêmica
dedicada ao estudo da sexualidade feminina e referência internacional sobre medicalização da
sexualidade. A campanha, lançada no ano 2000, tem como base uma clara preocupação com os
empreendimentos tecnocientíficos e de marketing dos laboratórios farmacêuticos que, à esteira
do sucesso clínico e de vendas do Viagra, buscavam uma droga similar ou equivalente para as
mulheres. Com ações organizadas em rede, a NVC busca repercussão de alcance internacional.
O objetivo é promover uma discussão no universo acadêmico, profissional e em amplos setores
sociais acerca das tentativas de classificação dos problemas sexuais das mulheres como
“disfunções sexuais”, o que para as integrantes da campanha seria um reducionismo. Um de
seus propósitos é assinalar os interesses comerciais que estariam na base das pesquisas e ensaios
clínicos financiados pela indústria de medicamentos. É também objeto de preocupação dessas
feministas a expansão das intervenções da medicina estética e da indústria de cosméticos para
a genitália feminina, que a meados da década passada se somou às atividades da campanha. A
principal plataforma da NVC é uma página na internet que aglutina informações sobre cada
uma de suas ações e as promove publicamente e em larga escala.68
Uma das mais importantes peças dessa campanha é o seu manifesto. Disponível na
página web da campanha, nele se apresenta qual a visão da sexualidade feminina que possuem
e seus fundamentos teóricos.69 O manifesto foi traduzido para o francês, alemão, holandês e
português e publicado em revistas especializadas que circulam nesses idiomas.

68
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Cf. http://www.newviewcampaign.org/default.asp
Cf. http://www.newviewcampaign.org/manifesto.asp
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Os argumentos e reivindicações conceituais e políticos, elaborados em função da
campanha, têm sido amplamente socializados também em meios de divulgação acadêmicos,
como livros e, sobretudo, artigos. Números temáticos sobre medicalização da sexualidade
foram publicados em revistas periódicas como Sexualities (em 2005), Feminism and
Psychology (em 2008) e Journal of Sex Research (em 2012). Ademais, há vários artigos
publicados antes do lançamento da campanha, que são resgatados e mencionados por essas
feministas, alguns de sua própria autoria.70 Paralelamente à vasta produção bibliográfica, cabe
mencionar os cursos virtuais realizados para profissionais médicos e não médicos, a
organização de conferências internacionais, apresentação e comunicações orais em congressos
e seminários em diferentes continentes. Representantes da NVC têm igualmente participado de
manifestações e marchas públicas, em uma articulação mais ampla com o feminismo.
A campanha se apoia ainda em iniciativas artísticas e da indústria cultural. O primeiro
exemplo é o documentário “Orgasm Inc: the strange Science of sexual pleasure”, produzido
pela cineasta estadunidense e fotógrafa da NVC, Liz Canner.71 O longa metragem busca mostrar
o universo da indústria farmacêutica de dentro e como suas campanhas de marketing
influenciam as formas de entender os problemas sexuais das mulheres, suas concepções de
saúde, doença e prazer. O segundo exemplo é a exposição de artes “Vulvagraphics”, que visava
destacar o papel da arte no ativismo em defesa da sexualidade das mulheres e contra as cirurgias
e intervenções cosméticas que imporiam um modelo da morfologia da genitália feminina. Esta
exposição circulou por vários anos nas redes sociais.72
Tais feministas, seguindo e promovendo o debate sociológico sobre a medicalização da
sociedade, têm assinalado os inconvenientes de transformar questões sexuais em problemas e
assuntos médicos e da criação de drogas, cirurgias e outras tecnologias que simultaneamente
constroem o problema, apresentando-se como as soluções mágicas. Questiona-se a influência
da indústria farmacêutica sobre a pesquisa sobre o sexo, a educação de profissionais e a
formulação de tecnologias para lidar com os problemas sexuais. Neste sentido, os interesses
econômicos que entram em jogo são apontados como um viés e um problema ético, o que
comprometeria, segundo elas, a validade científica das pesquisas apoiadas pela indústria
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farmacêutica. Os artigos da NVC estabelecem continuamente uma oposição entre ciência e
mercado quando se trata das pesquisas biomédicas sobre sexo.
Um dos primeiros aspectos a se destacar das intervenções político-acadêmicas da NVC
é sua proposta de revisão conceitual. Essas feministas retomam e intensificam uma produção
teórica crítica sobre a sexualidade das mulheres, propondo novas leituras de um dos esquemas
teóricos mais importantes no universo especializado sobre o sexo, o do “ciclo da resposta
sexual humana”. O objetivo é oferecer alternativas conceituais e propor novas práticas que
possam fazer frente à hegemonia do modelo médico sobre o sexo.
Segundo sua produção bibliográfica, o processo diagnóstico manejado em torno ao
desinteresse feminino pelo sexo apresenta equívocos. O baixo desejo sexual nas mulheres é
definido por elas em função de uma combinação de fatores médicos (esclerose, depressão,
câncer), psicológicos (excesso de preocupações, abuso sexual prévio), socioculturais e
econômicos (educação sexual inadequada, ansiedade por se adequarem a normas culturais) e o
contexto da relação com o parceiro (falta de comunicação, níveis discrepantes de interesse entre
o casal). Dada essa definição, a avaliação do desejo sexual e de outros problemas sexuais
requereria uma mudança de foco analítico. No caso dos problemas relativos ao desejo sexual,
a proposta se baseia, por exemplo, em verificar a discrepância do desejo sexual entre o casal,
ao invés de fundamentar os problemas do desejo no indivíduo. A proposta é a de que a avaliação
seja deslocada para o contexto relacional, em vez de serem consideradas como condições
“patológicas” ou “disfuncionais” do organismo individual. A propósito, tais termos são
rechaçados, optando-se pela denominação mais genérica “problemas”.
Do ponto de vista dessas feministas, seria necessário pensar sobre quais seriam as
especificidades do desejo sexual das mulheres, em contraposição a uma perspectiva geral sobre
essa noção. A crítica a uma única concepção humana única sobre o desejo é estruturada em
cinco tópicos: i) o uso de um modelo masculino como padrão para pensar o desejo; ii) o uso de
um modelo linear da resposta sexual; iii) reducionismo biológico; iv) despolitização; v)
medicalização da variação.
As acadêmicas e pesquisadoras da NVC defendem modelos de teorizações sobre a
sexualidade baseados na mulher, ou no que seriam seus interesses próprios. Aqui radica a
principal justificativa de sua acepção feminista. Observo que os esquemas teóricos determinam
subdivisões internas ao universo dos sexólogos, não somente entre os que seguem a vertente

156

clínica e os profissionais da medicina sexual, mas também permitem a especificação de uma
“sexologia feminista”. Segundo indicam algumas de suas proponentes, esse seria um ramo do
universo profissional e acadêmico que estuda e trata a sexualidade “para”, “por” e “dos
interesses” das mulheres (Wood et al, 2006). Isso viria a se contrapor ao que consideram o
padrão normativo do modelo sexológico, definido em função do que seria a experiência sexual
dos homens. Conforme essas análises, as premissas do modelo sexológico estariam mais
próximas de uma experiência “falocêntrica”, ou o que chamam de um “viés centrado no
masculino”. Uma série de concepções do pensamento sexológico estaria articulada a esse
princípio, e responderia, antes de mais nada, a um dado sistema normativo. Assim, a ideia de
um impulso heterossexual ser apresentada como regra; o entendimento de que a sexualidade
existe nos indivíduos; ou de que fatores biológicos seriam as fontes primárias do desejo, entre
outros.
Os trabalhos dessas feministas questionam a validade dos modelos teóricos propostos
por Master e Johnson e por Kaplan quando aplicado às mulheres. O “ciclo da resposta sexual”
das mulheres obedeceria a um funcionamento mais complexo do que o previsto nas teorizações
correntes. Em primeiro lugar, criticam a linearidade desse ciclo, colocando em suspeição a ideia
de que o desejo precederia a fase de excitação. Baseando-se em dados de experiência clínica,
argumentam que este ciclo para as mulheres não seria linear, no sentido de um conjunto de
etapas sequenciais e obrigatórias. Sustentam que o ato sexual para as mulheres seria
frequentemente motivado por um desejo de intimidade emocional, mais que por um desejo
espontâneo. O desejo delas poderia surgir, inclusive, depois de iniciada a atividade sexual ou
talvez nem mesmo se manifestar, ou seja, as mulheres viriam a passar por diferentes fases da
resposta sexual, sem mesmo nem chegar a senti-lo.
Essa reformulação prevê também que a satisfação sexual das mulheres poderia
prescindir de certas etapas ou fases da “resposta sexual humana”. A motivação das mulheres
poderia estar orientada por outros fatores “não estritamente sexuais”, ou seja, por outros
interesses ou necessidades. Neste esquema, as mulheres estariam motivadas para fazer
deliberadamente o necessário para facilitar a interação sexual. A necessidade do sexo para as
mulheres poderia, por tanto, estar “fora da cama”, sendo mais transcendental: a busca por
respeito, consideração, valoração de uma atmosfera de intimidade e consideração.
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Enquanto os modelos conceituais anteriores apontam certa tendência de autonomização
da sexualidade, como independente e entendida em si mesma, o modelo adotado pelas
feministas da NVC volta a entranhá-la em um conjunto de fatores circunstanciais. Assim, para
as mulheres não existiria uma fronteira clara entre o desejo sexual e a vontade de intimidade
não sexual. Tais concepções parecem desintegrar a cadeia de significados comumente associada
ao desejo, para logo reformulá-la, segundo uma configuração distinta, que seria mais própria e
específica da experiência feminina. Os parâmetros para entender a forma das mulheres sentirem
desejo não poderiam, neste sentido, serem os mesmos adotados para avaliar a experiência dos
homens. A diferença é atribuída à importância que o contexto relacional teria para a experiência
sexual delas.
Há uma intensa crítica aos modos como a medicina sexual aborda a sexualidade, que
são avaliados como uma expressão de reducionismo biológico. Nas formulações sobre o desejo
sexual feminino, a crítica recai sobre a importância concedida aos hormônios. Mencionam, por
exemplo, a busca por padrões de normatividade de níveis hormonais (que podem variar ao
longo do dia) e a associação que se faz deles com a atividade sexual. Ao desenvolverem essa
linha argumentativa, empregam como suporte documentação científica da área biomédica. A
crítica se apoia em dados de outros estudos biomédicos que estabelecem outras associações
entre o desejo sexual e os estrógenos. Segundo indicam as feministas da NVC, a associação
frequente entre estrógenos, lubrificação vaginal e desejo sexual deve ser tomada
cuidadosamente nas deduções científicas. Para elas, o desinteresse, ou a evitação ao sexo devido
à falta de lubrificação, seria indicativo de uma relação indireta entre hormônios e o desejo
sexual. Nessa guerra de argumentos científicos, a crítica ao reducionismo se apoia em artigos
científicos da área biomédica que sustentam que os estrogênios poderiam facilitar o desejo
sexual, mas não seriam capazes de produzi-lo. Critica-se também a correlação apresentada por
especialistas da medicina sexual entre neurotransmissores regulados por hormônios e os
componentes neurológicos do humor, que determinaria maior ou menor desejo sexual. Ao
analisarem essas relações indiretas, as feministas da NVC apontam que na literatura da
medicina sexual os fatores de ordem psicossociais são ignorados ou minimizados. Sem negar a
materialidade orgânica envolvida, o argumento das autoras é o de que considerar os hormônios
como determinantes primários do desejo sexual das mulheres seria um reducionismo biológico.
Ganha proeminência, nesse debate feminista, a influência da relação de casal na
determinação do desejo sexual das mulheres, bem como aspectos psicossociais relacionados
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com gênero e curso da vida. A perda de desejo nelas ocorreria, por exemplo, na medida em que
se sentissem desrespeitadas, desvalorizadas, quando o parceiro usasse “técnicas sexuais
pobres”, ou quando têm problemas com sua imagem corporal. Segundo essa perspectiva, a
perda do interesse sexual das mulheres com o passar dos anos, especialmente depois da
menopausa, justificada na medicina sexual em função das mudanças hormonais, poderia ser
melhor entendida se fossem observadas as dificuldades com a imagem corporal associada à
velhice. Operam, assim, uma mudança de foco que deveria orientar a reflexão dos especialistas
quando se trata de entender a relação inversamente proporcional entre envelhecimento e desejo
sexual.
As ideias que compõem o universo dos argumentos das feministas da NVC se valem
com frequência de referências bibliográficas e proposições da teoria do construcionismo social,
assim como do pensamento feminista da interseccionalidade. A ênfase individualista que
considera o desejo sexual como algo natural e intrínseco propende a uma “despolitização” da
sexualidade. Advogam assim que não se poderia ignorar os fatores socioculturais, político e
relacionais que afetam a vida da mulher, sob o risco de se relegar a um lado o caráter político
próprio dessa dimensão da vida.
O debate acumulado ao longo das últimas décadas a respeito da medicalização da
sexualidade é também evocado nessa produção. Um importante problema que destacam é que
a conceitualização da sexualidade no mundo médico tende a ser uma tradução de
conhecimentos, condições e hábitos a uma linguagem de saúde e doença. Nesta codificação, o
desejo seria erroneamente medido em patamares de normalidade e em função de valorações
como “alto” e “baixo”. A abordagem médica pressuporia que todas as mulheres
experimentariam o desejo de forma similar em diferentes momentos da vida e em todas as
relações. A experiência de grupos de reflexão feministas é evocada para afirmar que as
mulheres não experimentam de um modo único a excitação, o orgasmo, a dor ou expectativas
sexuais. Neste sentido, o conceito de desejo sexual, tal qual pensado pela medicina sexual e
reproduzido na justificativa dos tratamentos farmacológicos da sexualidade, seria uma noção
limitada e insuficiente para abordar os problemas sexuais das mulheres.
Produzindo doença (Disease mongering)
As intervenções intelectuais e de incidência política das feministas da NVC atingem os
dois pilares do processo de medicalização da sexualidade, a terapêutica e a nosologia. Chama
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a atenção o fato de ser uma estratégia política fortemente apoiada na produção de conhecimento
e em sua divulgação em revistas acadêmicas de influência no universo científico-profissional
organizado em torno do sexo. As reformulações teóricas e conceituais se integram a uma
proposta de incidência política mais ampla, mas que têm na busca pela hegemonia na produção
de saber uma das suas principais táticas. O debate em torno do desejo sexual das mulheres se
configura como uma franca batalha. Os argumentos das integrantes da NVC problematizam a
participação da indústria farmacêutica nas pesquisas sobre o sexo, colocando no cerne do debate
questões epistemológicas, empíricas e do ethos científico.
A produção científica derivada de ensaios clínicos apoiados pelos laboratórios
farmacêuticos tem sua validade continuamente questionada por parte das integrantes da NVC.
“Conflito de interesses” e “disease mongering” (promoção de doenças) são alguns dos termos
usados na acusação do fundamento científico desses trabalhos. A questão do lucro real ou
potencial com a venda de medicamentos para o melhorar o desempenho sexual é abordada como
uma mácula que subtrai a validade científica dos ensaios e pesquisas. Evocam-se nessa crítica
feminista uma série de oposições como prazer e lucro, lógica científica e lógica mercadológica,
sexualidade mecânica e holista, problemas sexuais dos homens e das mulheres.
O “transtorno do desejo sexual hipoativo” também é alvo das análises das feministas da
NVC. Em seus artigos, a definição desse transtorno pressupõe a ideia de um corpo deficitário e
induz ao entendimento de que as experiências de desinteresse pelo sexo requerem uma
intervenção médica e farmacológica. Preocupam-se que os critérios de classificação de
transtornos desse tipo tornem patológico o que poderia ser entendido como natural e normal
para muitas mulheres. As feministas afirmam que as concepções especializadas a respeito
produzem distorções sobre a sexualidade das mulheres e geram poder, sobretudo, aos
profissionais médicos. Segundo Wood et al (2006), além da falsa equivalência da resposta
sexual entre homens e mulheres reforçada, os modelos teóricos tradicionais promovem outras
distorções, como a utilização de um mesmo sistema de classificação de transtornos e
disfunções, independente do sexo dos sujeitos. Neste sentido, seria igualmente um problema
que o contexto relacional da sexualidade estivesse ausente nas classificações correntes no
tocante aos problemas sexuais femininos. A autora considera impossível medir e tratar
dificuldades física ou genitais separadamente do relacionamento em que o ato sexual ocorra.
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Cabe observar os efeitos suscitados a partir das ações da NVC. Um dos processos sobre
os quais essa iniciativa parece ter exercido influência foi a preparação da quinta e atual versão
do Manual diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, que traz entre suas novidades
uma revisão das categorias diagnósticas relativas ao desejo sexual. Em maio de 2013, ocorreu
o lançamento do DSM-V, depois de um longo processo que precedeu sua elaboração e
validação, realizada pela Associação Americana de Psiquiatria. No manual anterior, o DSMIV, o “transtorno do desejo sexual hipoativo” era definido como “diminuição ou ausência de
fantasias e desejo de atividade sexual” e apresentado no capítulo “Transtornos Sexuais e da
Identidade Sexual”. Ao comparar a versão atual e a anterior é possível observar uma
interessante variação sobre como se define a noção de desejo sexual. O DSM vigente apresenta
nesse item categorias específicas em relação ao gênero. Nele, o “transtorno do desejo sexual
hipoativo”, antes aplicados indistintamente a homens e mulheres, é suprimido como categoria
diagnóstica para os problemas sexuais femininos. Na nova versão do DSM, a classificação para
as mulheres mais próxima a esse item se dá através da categoria mais ampla de “transtorno
relativo ao interesse e à excitação sexual femininos”. Nele está ausente o termo “desejo” e
reúne em uma só categoria classificatória questões relativas ao “interesse sexual” e à
“excitação”. Para os homens, convenciona-se a classificação “Transtorno sexual hipoativo
masculino”. Tal transtorno que antes não se discriminava por sexo – embora estudos clínicos
indicassem que tal transtorno parecia ser um problema mais típico delas do que deles –, agora
consta somente para os homens. Além disso, o “Transtorno da aversão sexual”, que constava
na versão de 1994, é totalmente suprimido do DSM-V.
Essas reformulações na versão atual do manual guardam analogia com as críticas
encontradas na literatura produzida pelas integrantes da NVC. Ao parecer, o desejo não foi
considerado uma categoria válida para abordar os problemas sexuais das mulheres no processo
de atualização do manual. Em primeiro lugar, criou-se uma diferenciação dos parâmetros para
entender a forma das mulheres sentirem desejo daqueles adotados para avaliar a experiência
dos homens. Ademais, parece haver uma incorporação da ideia de que o ciclo da resposta sexual
das mulheres obedece a um funcionamento mais complexo do que o previsto nas teorizações
correntes, e que as mulheres não experimentam de um modo único a excitação, o orgasmo, a
dor ou as expectativas sexuais.
Essas alterações sugerem que a discussão sobre o desejo sexual promovida pelas
integrantes da NVC encontrou eco no trabalho do comitê de revisão do DSM, onde,
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efetivamente, o conceito de desejo sexual se tornou uma noção limitada e insuficiente para
abordar os problemas sexuais das mulheres. Assim, na medida em que tais problemas seriam
irredutíveis a um tipo homogêneo de experiência sexual e causas exclusivamente individuais e
orgânicas, não haveria nenhum medicamento capaz de solucioná-los.
Remédios “para seu lucro ou meu prazer?”
Além da disseminação no mundo acadêmico e profissional, as intervenções das
feministas da NVC têm alcançado instâncias e processos de crucial importância para a ação da
indústria farmacêutica e de seus representantes. Membros da campanha participaram das
audiências do comitê da agência norte-americana FDA, nas quais foram avaliadas solicitações
de liberação para o consumo do Intrinsa, em 2004 e o Flibanserin, em 2010. Ambos foram
inscritos no FDA como medicamentos indicados para estimular o desejo sexual nas mulheres.
Efetivamente, nos Estados Unidos e em vários outros países que seguem as recomendações
dessa agência de regulação, a aprovação dessas drogas gerou intenso debate entre os
especialistas e também nos meios de comunicação.
O que descrevo a seguir é, em grandes linhas, um panorama das controvérsias derivadas
dos processos para regulação do Intrinsa, um adesivo transdérmico de testosterona, e do
Flibanserin (ou Addyi, nome comercial), desenvolvido inicialmente como um antidepressivo,
cujos estudos clínicos a respeito não demonstraram eficácia contra a depressão. Com base na
discussão gerada em torno desses remédios, busquei identificar os diferentes entendimentos em
disputa sobre o desejo sexual das mulheres. No entanto, minha intenção não foi somente mapear
os argumentos empregados para defender tal ou qual posição a respeito do tema. A pretensão
foi também a de registrar o que a tentativa de aumentar o desejo sexual das mulheres pela via
dos medicamentos é capaz de produzir. A observação desses casos frequentemente se dirigiu
aos efeitos sociais gerados quando surgem propostas de remédios para intervir na sexualidade.
Em outras palavras, o que passo a descrever constitue os efeitos produtivos dos processos de
regulação desses remédios, ou o que esses processos são capazes de suscitar ou mobilizar.
A análise de documentos foi fundamental para o mapeamento das controvérsias em
torno desses medicamentos. Diferentes materiais foram consultados, todos eles de caráter
público. Foram analisados artigos publicados em revistas científicas especializadas e revistas
de atualização para profissionais da área de saúde que tematizaram os processos de regulação
desses medicamentos. Os artigos foram identificados por meio de busca na base de dados
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PubMed e na National Center for Biotechnology Information (NCBI) através da busca ativa do
tema, independente da área de estudo dos autores e da linha editorial da revista. Para
acompanhar o desenrolar dos processos de regulação desses remédios, consultei também a
página web da FDA e seus registros sobre cada processo: o do Intrinsa, ocorrido em 2004, e do
Flibanserin em três ocasiões em que foi submetido à agência, em 2010, em 2013 e por fim em
2015. Nesta página web, estavam disponibilizados publicamente documentos chave a respeito
desses processos (não entendi), bem como transcrições na íntegra das reuniões decisórias do
Comitê Assessor para Drogas de Saúde Sexual e Reprodutiva. Para entender a posição dos
principais agentes envolvidos na controvérsia mencionada, outra fonte de informação
privilegiada foram os materiais das campanhas públicas que foram suscitadas em função da
aprovação desses medicamentos e veiculadas em sites da Internet.
Passo agora aos detalhes dos processos regulatórios propriamente, os quais apresentarei
por meio de duas cenas. Por meio delas, desenvolvo comentários sobre a organização dos
processos regulatórios de um e outro remédio, os atores envolvidos, as táticas adotadas e o
modo como o desejo era evocado em seus argumentos.
CENA 1: o caráter público desses processos e a abertura para politização do debate.
Em outubro de 2004, o FDA através de seu Centro de Pesquisa e Avaliação de Drogas
anunciou, em sua página web, a realização de uma reunião do seu Comitê Consultivo Para
Drogas Relacionadas à Saúde Reprodutiva com a intenção de debater a submissão de uma nova
droga desenvolvida pela empresa Procter & Gamble (P&G). Com nome comercial Intrinsa, a
droga consiste em um adesivo hormonal, ou um “Sistema Transdérmico de Testosterona”. Sua
indicação de uso era muito precisa: mulheres que haviam sido operadas para retirada de útero
e ovários, recebendo terapia de estrógenos e apresentando queixas de “falta de desejo ou
fantasias sexuais”. Até então, nenhum medicamento havia sido avaliado com esse propósito. O
anúncio informa que pessoas interessadas no tema poderiam endereçar ao comitê dados
sistematizados, informações gerais e pontos de vista a respeito. Para isso, não era necessário
credenciamento prévio e poderiam enviar contribuições profissionais e membros de associações
comunitárias. Os interessados deveriam enviar uma síntese de sua intervenção com
antecedência, que seriam aceitas por escrito ou mensagens de áudio. Um horário estava
reservado para as intervenções do público assistente, este sim, de participantes de instituições
e associações inscritos no processo. No aviso, um link conduzia a uma lista de documentos
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disponíveis que serviam de base à reunião. Um deles, um apanhado de informações sobre o
medicamento preparado pela P&G; outro apresentava a lista de referências bibliográficas que
embasava a proposta da empresa e estavam disponíveis também os instrumentos psicométricos
empregados nos ensaios clínicos para avaliar o desejo sexual. Entre o material organizado para
a reunião, constava um documento de revisão elaborado por profissionais do FDA que oferecia
um panorama detalhado sobre o medicamento e dos problemas para os quais era indicado,
fartamente ilustrado com estudos recentes publicados em revistas indexadas. O FDA
apresentava ainda a guia oficial da agência dirigida aos laboratórios que versava sobre o
desenvolvimento de drogas e outros produtos para a disfunção sexual feminina. Chama a
atenção o caráter consultivo e de ampla participação do processo de regulação das drogas. O
FDA disponibilizava a transcrição na íntegra da reunião e os slides elaborados por cada um dos
assistentes que interviram na reunião, tanto dos especialistas convidados como dos membros
do FDA e participantes da audiência pública.
A documentação mencionada permite entender as exigências técnicas e científicas a que
são submetidos os laboratórios. No caso do Intrinsa, a P&G - um grande conglomerado de
empresas do ramo de produtos alimentícios, farmacêuticos, de higiene e limpeza - precisava
demonstrar o cumprimento de vários requisitos, entre eles o de ter seguido a guia de referência
sobre as “disfunções sexuais das mulheres” do FDA e desenvolvido instrumentos psicométricos
válidos para avaliar a eficácia do remédio em populações-chave. O programa clínico exigido
pela agência incluía a realização de estudos duplo cego comparando efeitos do medicamento
com o uso de placebo em 500 mulheres. A moralidade científica em jogo exige critérios técnicos
precisos que orientam a demonstração de eficácia do remédio e de que seu uso não oferece
riscos à saúde, o que chamam de “biossegurança”. No caso do Intrinsa, a P&G precisou
demonstrar, empiricamente, que a administração de testosterona teria efeito sobre o desejo
sexual em mulheres, o que se definiu como “ocorrência de pensamentos e fantasias sobre
sexo”. Segue um fragmento de representantes da P&G sobre a droga:
A substância ativa do Intrinsa, a testosterona, é uma hormona sexual
natural que é produzida nos homens e, em menor extensão, nas mulheres.
Níveis baixos de testosterona têm sido associados a um desejo sexual
baixo, bem como a pensamentos e excitação sexuais reduzidos. Nas
mulheres cujo útero e ovários foram removidos, a quantidade de
testosterona produzida desce para metade. O Intrinsa liberta testosterona
que é absorvida através da pele para a corrente sanguínea, assegurando
níveis de testosterona equiparáveis aos registados antes de o útero e os
ovários.
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Alguns especialistas convidados e outros que acederam à consulta pública viam a
administração hormonal com precaução. A proposição do remédio faz ressurgir um debate
antigo sobre as terapias de reposição hormonal que mobilizou cientistas da área biomédica e
feministas nos anos 80 e 90, suscitando vários estudos sobre os efeitos dessas terapias e os
riscos de câncer de mama e útero. Foi julgado que o material reunido pela P&G não reunia
evidências suficientes de segurança a longo prazo e que os riscos potenciais do Intrinsa à saúde
eram mais significativos que os ganhos que prometia. Assim, o comitê decidiu negar sua
liberação.
Entre os participantes que se manifestaram contra a aprovação desse medicamento,
estavam representantes da NVC. A base de sua crítica no processo era que o Intrinsa seria uma
forma de experimentação com os corpos das mulheres. Além dos riscos do uso contínuo de
testosterona, argumentavam que haveria problemas de base nos estudos apresentados.
Questionavam a definição do “Transtorno do desejo sexual Hipoativo”, classificação em vigor
em 2008, e, sobretudo os instrumentos criados pelos especialistas para mensurar a fata de desejo
e sua magnitude na população feminina. Outro argumento desenvolvido por elas foi que a
liberação favoreceria a prescrição indiscriminada, indicada pela expressão “off-label” e o uso
para fins de aprimoramento ou “enhacement”.
CENA 2. A (difícil) aprovação do Flibanserin e o debate de gênero na trincheira da
controvérsia
Passo agora à controvérsia em torno do Flibanserin. O remédio foi aprovado em 2015
pelo Comitê do FDA depois de duas tentativas anteriores em 2010 e 2013. Se considerarmos
somente as tentativas de regulamentação desse medicamento junto ao FDA, estaremos nos
referindo a um intervalo de tempo de mais de sete anos. Na primeira submissão, a reprovação
se deu devido ao laboratório Bering Ingherline não ter demonstrado dados comprovados de sua
eficácia. Os resultados apresentados nos estudos clínicos não apresentavam diferenças
significativas entre os efeitos do remédio e os do placebo.
Aqui a reação do NVC foi uma das mais fortes. Promoveram-se várias publicações
acadêmicas e seminários foram organizados em diferentes universidades do país; em todos
manifestavam sua posição contrária à aprovação do medicamento por parte do FDA. As
iniciativas contavam com apoio de outros setores do movimento feminista dos Estados Unidos
e coletivos internacionais. O período em que ocorreram as submissões de pedido de liberação
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do Flibanserin foi o de maior projeção da NVC, tanto no contexto acadêmico, profissional e de
militância feminista como na sociedade em geral. É o período que concentra o maior volume
de artigos de suas integrantes, bem como a maior circulação midiática da campanha, seja nos
veículos de comunicação tradicionais, seja na Internet. Muitas de suas peças publicitárias foram
publicadas na página web da campanha e circularam a partir de seu perfil no Facebook.
Destaco dois de seus principais argumentos contra a aprovação do medicamento. O
primeiro apresentava uma crítica para a concepção de desejo ensejada pela proposta do
laboratório. Assim como ocorreu no processo relativo ao Intrinsa, essas feministas apontavam
que a ideia de desejo empregada estava marcada por uma visão que seria eminentemente
masculina de sexualidade; segundo seus termos, mais fisicalista e menos relacional. O segundo
deles evocava problemas de validade científica dos resultados dos estudos apresentados.
Considerando que os pesquisadores que assinavam a autoria dos artigos eram patrocinados
pelos laboratórios, afirmava-se em tom de denúncia, que não haveria condições de isenção
científica necessárias para confiar nos resultados demonstrados, pois estavam marcados por
conflitos de interesses. Sob este aspecto, a controvérsia assumiu um perfil de uma guerra,
primeiro no terreno tecnocientífico e, posteriormente, no âmbito da mobilização comunitária e
da opinião pública. Em torno do Flibanserin armou-se, de fato, um debate público maior do que
o suscitado em 2004 pelo Intrinsa.
Os questionamentos sobre a liberação do Flibanserin lançaram mão das normas que
regem, em geral, o ethos científico. Sob a forma de acusações, as integrantes da NVC buscavam
assinalar a influência da indústria no desenho dos estudos e na análise de seus resultados. Toda
uma moralidade científica foi mobilizada. Uma das consignas mais expressivas desse momento
foi a “Remédios para meu prazer ou para seu lucro?”
Após o medicamento ter sido reprovado pelo comitê do FDA em 2010, o gigante e
tradicional laboratório Alemão Bering Ingherline vendeu o direito de propriedade da substância
Flibanserina para o pequeno e ainda desconhecido laboratório Sprout Phamarceuticals. A
presidente era uma mulher, a executiva Cindy Whitehead, com a qual colaboravam 34
funcionários, a maioria do sexo feminino.
A segunda submissão, em 2013, resultou em mais uma derrota. O Sprout
Pharmaceuticals foi solicitado, logo de início, a apresentar resultados de novos estudos. De todo
modo, a tentativa de regulação do Flibanserin com esse novo laboratório representou um giro
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importante na condução da controvérsia, o que fica ainda mais claro na terceira tentativa em
2015.
As intervenções feministas contra a aprovação do medicamento seguiam seu curso.
Conforme mencionado anteriormente, a propósito das suspeitas sobre motivações comerciais
por trás da aprovação do Flibanserin, o documentário, o Orgasm Inc. - “The Strange Science of
Female Pleasure” produzido pela cineasta estadunidense Liz Canner, teve imensa repercussão,
expondo as estratégias que haviam sido empregadas pelo laboratório Bering Ingherline para
conseguir a aprovação do medicamento junto ao FDA.

Figura 27. Documentário “Orgasm Inc.” (Fonte: Prime Vídeo - Amazon)

Diante das resistências, a reação por parte do laboratório Sprout Phamaceuticals buscou
apoiar-se em um aspecto que ainda não havia sido evocado na controvérsia gerada: a noção de
“direitos sexuais”. Uma vez concluídos os estudos exigidos, a nova submissão do Flibanserin
ao FDA buscou não somente atender às exigências de demonstração de evidências relativas à
eficácia e à segurança do medicamento, condição sine qua non para sua aprovação, mas
aglutinar associações e coletivos feministas a favor de sua aprovação, sob a consigna dos
“direitos sexuais das mulheres”.
Paralelamente a sua submissão, já se havia formado em torno da aprovação do remédio
do medicamento toda uma rede de profissionais, instituições acadêmicas, associações gremiais
e comunitárias que tinham em comum o trabalho a favor da saúde da mulher ou atuação na área
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da medicina sexual: Black Women’s Health, Healthy Women, CHANGE – Center for Health
and Gender Equality, Women’s Health Foundation, American College of Nurse-midwives,
National Association of Nurse Practitioners in Women's Health's, Empower-Her – Helth &
Wellness Answers for HER, Women's Research and Education Institute, Red Hot Mamas,
American sexual Health Association, National Organization for Women, Society for Women’s
Health Research, Jewish Women International, National Consumers League, The Institute
for Sexual Medicine, National Hispanic Medical Association, Sexual Medicine Society. O
principal trunfo dessa rede de aliados era sua legitimidade no universo biomédico e da saúde
pública, alguns com histórico de ativismo no tema da saúde das mulheres ou empoderamento
feminino.
O histórico de ativismo político da NVC parece ter servido de orientação para as
estratégias de lobby dos laboratórios farmacêuticos. A formação da rede a favor da aprovação
do medicamento fora organizada pelo próprio Spout Pharmaceuticals, por meio de um esforço
ativo de recrutamento. Além de agenciar essa rede de aliados, o laboratório apoiou a
organização de uma campanha, com o sugestivo nome de Even the Score (empatando o jogo).73
Vários elementos usados pelo coletivo liderado por Leonore Tiefer foram empregados a seu
favor. A Campanha Even The Score tinha como sua bandeira a reivindicação de equidade para
a saúde sexual das mulheres. Seu principal argumento era que até aquele ano o FDA jamais
aprovara nenhuma droga para as disfunções sexuais femininas, enquanto para homens já
haviam sido liberadas para o consumo 26 drogas, 17 delas baseadas em formulações distintas
de testosterona. Com base nessa comparação, a campanha antecipava que uma nova negativa
do FDA para a liberação do remédio caracterizaria uma persistente inequidade de gênero e uma
atitude sexista por parte da agência. Com este argumento e o apoio desse conjunto de
associações e entidades, a campanha Even The Score visava obter o apoio de profissionais de
saúde e da opinião pública, de modo a pressionar indiretamente a decisão do comitê do FDA.

73

O website da campanha foi apagado imediatamente após a liberação do medicamento por parte do FDA. Cf.
https://www.thehastingscenter.org/the-score-is-even/
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Figura 28. Símbolo da campanha Even the Score (Fonte: site da campanha)

Figura 29. Apoiadores da campanha Even the Score (Fonte: site da campanha)

A insistência de que a aprovação do Flibanserin representaria uma conquista para as
mulheres no plano sexual é reveladora de como a racionalidade de tipo feminista foi
incorporada por um laboratório para potencializar a aprovação de um remédio para as mulheres.
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A associação do medicamento a uma causa sensível ao debate contemporâneo, foi útil às
intenções do laboratório de mostrar-se como uma ciência desinteressada e motivada pelo bemestar geral. Assim, o produto do esforço dos cientistas, o conhecimento produzido e as
tecnologias desenvolvidas devem beneficiar a todos igualmente.
Como se pode notar, um dos efeitos mais notáveis da controvérsia em torno do
Flibanserin foi a proliferação de discursos sobre a igualdade de gênero. Tais discursos
derivaram não só daqueles atores, ou melhor, atrizes tradicionalmente dedicadas às causas
feministas, mas também de um grupo que tradicionalmente não se caracteriza como
protagonista da luta pela equidade entre os sexos. O feminismo sempre esteve presente. No caso
da terceira proposição de regulação do Flibanserin, a novidade é que a discussão sobre
desigualdade de gênero foi a pedra de toque de ambos os lados envolvidos na controvérsia, ou,
digamos, o idioma com o qual passaram a traduzir ambos os posicionamentos sobre a aprovação
do remédio.

Figura 30. Peça publicitária da campanha Even the Score (Fonte: site da campanha)

Para seus oponentes, o argumento pela equidade de gênero e direito à sexualidade
propalados na Campanha Even the Score busca desviar a atenção dos resultados tímidos
evidenciados nos estudos de eficácia. Segundo suas avaliações, se comparado com Viagra, tanto
em termos dos efeitos colaterais e dos custos, a aprovação do Flibanserin não parece ser tão
justa com as mulheres. Seus resultados adversos (sonolência, náusea, tontura, pressão arterial
baixa e cansaço) e os riscos de mau uso, caso consumido sem prescrição médica (Off-label),
atestariam dita inequidade. Além disso, advertem que o Flibabserin demoraria pelo menos oito
semanas para que seus resultados começassem a ser notados, além não pode ser tomado se a
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usuária fizer ingestão de álcool. Considerando que, para ter o efeito indicado, o medicamento
precisa ser tomado diariamente, ressaltam que seus efeitos colaterais serão contínuos. Outro
aspecto ressaltado para contestar o argumento de equidade é seu valor, muito alto. O elevado
custo foi efetivamente avaliado em reportagens da mídia, consultando analistas de mercado,
como uma barreira de acesso.
O Viagra feminino
Outro efeito do processo de regulação do Flibanserin é a promoção de uma narrativa
apoiada numa equivalência entre esse medicamento e o Viagra. A expectativa de seus
proponentes, de um lado, e as reticências e críticas, por outro, apoiaram-se frequentemente
numa isonomia entre esses medicamentos. Os defensores do Flibanserin projetam que este seria
para as mulheres exatamente o que Viagra foi (ou teria sido) para os homens: um medicamento
paradigmático, que reestabeleceria a autoconfiança e que, inclusive, salvaria relacionamentos.
Espelhando o pioneirismo do Viagra, a frase mais comum de apresentação do Flibanserin é a
de que o medicamento seria o primeiro aprovado para uma disfunção sexual feminina. Na
maioria de suas aparições na mídia, o medicamento foi denominado o “Viagra Feminino”,
designação que teve mais força que o próprio nome da substância, Flibanserina. Essa
equivalência entre os remédios, que se tornou ainda mais frequente durante a terceira submissão
do medicamento junto ao FDA, é um traço interessante de sustentação da controvérsia. A
associação se estende até na cor de apresentação dos remédios. Enquanto o Viagra ficou
conhecido pela alcunha “pílula azul”, numa figura de linguagem que sublinharia os atributos
de gênero do remédio, o Flibanserin foi manufaturado na cor rosa e passou a ser vulgarmente
chamado de “Pink Viagra”. Curiosamente, em nenhum documento científico ou nota da mídia
a respeito, foi cogitada a realização de testes para aferir seu uso entre os homens. Através dessa
associação, os entusiastas do Flibanserin buscavam apresentá-lo como uma inovação
tecnológica no leque de ofertas contra os problemas sexuais.
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Figura 31. Imagens do Flibanserin e Viagra

A construção simbólica do Flibanserin a partir dos significados do Viagra é um recurso
adotado por ambos os lados dessa controvérsia. Embora assumindo uma atitude crítica,
feministas do NVC também corroboraram a equivalência entre os medicamentos. Para elas, no
entanto, as características comuns a serem ressaltadas eram de outra ordem. Diziam respeito ao
aspecto mercadológico e à expectativa de lucro dos laboratórios na corrida por medicamentos
voltados para o desempenho sexual. A medicalização é novamente descrita em tom de clara
acusação. Para a NVC, ao traduzir anseios e ansiedades sexuais em problemas médicos, o
trabalho tecnocientífico, apoiado pelos laboratórios, apostava que o Flibanserin viria a ser um
novo blockbuster, tão paradigmático nesse universo como foi o Viagra.
Desdobramentos da controvérsia
A caracterização dos processos de regulação desses remédios traz aspectos análogos às
controvérsias envolvendo outros processos sociotécnicos. Reproduzo aqui quatro traços
comuns com a controvérsia sobre a instalação do veículo leve sobre o trilho (VLT) em cidades
europeias e descrita por Callon (2006). Em primeiro lugar, as controvérsias em questão têm
como mote um objeto técnico, neste caso os remédios, mas, em determinadas etapas da
controvérsia e para certos atores envolvidos, os problemas discutidos não se reduzem ao plano
puramente técnico. Pesquisas científicas de base são consideradas ou encomendadas no
decorrer do processo. Nele, ciência e a técnica então continuamente sendo contrapostas. Em
segundo lugar, como no caso do VLT, os grupos que animam a controvérsia em torno do
Flibanserin e seus interesses caracterizam-se por serem numerosos e variados. Em terceiro
lugar, as soluções pretendidas para o problema são múltiplas. Por fim, as forças que se opõem
ao longo da controvérsia vão se reequilibrando permanentemente.
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Conforme descrito no estudo de outras controvérsias, as principais categorias utilizadas para
descrever a realidade social estão permanentemente sendo construídas e reconstruídas pelos
envolvidos. A noção de desejo sexual pode ser pensada comumente como algo entendido e
definido de comum acordo entre os especialistas e que o conhecimento a respeito é resultado
de um consenso. Ou mesmo que tal definição seja mérito de uma figura exponente do universo
científico-profissional dedicada a tematizar o sexo, que propôs o conceito e este veio a ser
consagrado ao interior da comunidade de pares. Porém, quando observamos os detalhes da
controvérsia envolvendo a medicalização do desejo sexual feminino, percebe-se o quão
conflituoso pode ser este processo.
Mesmo sob a marcada polarização do debate, o comitê do FDA responsável pela liberação
de novos medicamentos decidiu, em agosto de 2015, aprovar a prescrição e comercialização do
Flibanserin. A decisão suscitou várias críticas e incrementou ainda mais as discussões sobre os
problemas éticos das ações promovidas pelo laboratório Sprout Pharmaceutical. Em artigos de
divulgação científica da área médica e até na mídia revelou-se que o laboratório contratou os
serviços da empresa de relações públicas Blue Engine Media para organizar a Campanha Even
the Score e que seu desenho contou com a colaboração de suas feministas: uma ex-diretora do
Office of Women’s Health do FDA e a ex-presidente do Women’s Research and Education
Institute. Ambas eram conhecidas em coletivos feministas. Diferentes agentes se manifestaram
afirmando que se tratara de um exemplo da vitória do marketing sobre a ciência. De fato, no
dia seguinte do resultado, a Sprout vendeu os direitos de comercialização do Flibanserin para o
conglomerado farmacêutico Valeant. O site da campanha Even The Score foi retirado do ar; o
da NVC segue ativo e seus conteúdos ainda se baseiam na produção de conhecimento crítico e
politicamente posicionado contra a medicalização da sexualidade.
Fim da controvérsia? Estabilização? Difícil fazer esta afirmação. O resultado do processo
de liberação do Flibanserin segue gerando debates em revistas acadêmicas e de divulgação
científica, confirmando as reservas e questionamentos que os laboratórios farmacêuticos
suscitam. O processo regulatório descrito é, sem dúvida, um respaldo importante para
consolidar uma versão sobre o desejo sexual feminino. Mesmo na discordância, há um ponto
de vista comum entre as posições divergentes. Um deles é o de que o desejo sexual é
generificado, se exerce e funciona de forma particular em homens e mulheres. As diferentes
posições da controvérsia em torno desse medicamento (e também do Intrinsa) parecem ter
confirmado a ideia de que a expressão do desejo em um e outro sexo é um importante traço de
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diferenciação entre eles. E assim como sua expressão, os problemas associados ou atribuídos
ao desejo sexual de homens e mulheres pela ciência também corroboram com a diferença. Cabe
salientar, ainda, que a controvérsia confirma, tacitamente, que a exploração científica do desejo,
via procedimentos experimentais e evidências empíricas, é uma tarefa difícil; e que os
argumentos de tipo feminista foram em todos os processos regulatórios mencionados como um
tema sensível. Em todos os casos, foram empregados com o fim de exercer influência sobre a
decisão do FDA. Efetivamente, quando se trata de medicalização e da sexualidade feminina, a
menção aos direitos das mulheres e a equidade de gênero são imprescindíveis, o que parece ter
sido muito bem entendido pela Sprout.
A tática operada pelo Sprout Pharmaceutical é análoga ao que Éric Fassin denominou de
“instrumentalização da democracia sexual” (Pelúcio & Paz, 2019). Trata-se de uma estratégia
política em que se prevê a manipulação de valores como liberdade, igualdade de gênero,
liberdade sexual para fins sexistas, racistas ou xenófobos. Fassin apresenta alguns exemplos.
Os Estados Unidos, explicaram a invasão imperialista ao Afeganistão em nome da emancipação
de mulheres afegãs. Países da Europa empregaram a retórica da liberdade das mulheres e de
homossexuais para sustentar suas políticas anti-imigrantes, afirmando defender direitos que
outros países não respeitam e fomentam debates como o do “nacionalismo sexual” ou
“femonacionalismo”. Na mobilização que resultou na aprovação do Flibanserin junto ao FDA,
a armadilha da estratégia é que, em nome de valores como equidade, criam-se ficções sobre as
fronteiras entre as contrapartes. Neste caso particular, não são demarcações entre “eles” e “nós”
que estão em jogo, mas exatamente a indefinição ou apagamento das fronteiras. Ao utilizar-se
das mesmas metodologias de ação política de coletivos e redes organicamente envolvidas com
ideais democráticos, esse laboratório encontrou um meio eficiente de conferir legitimidade as
suas propostas de mercado. Evidentemente, a politização da sexualidade promovida pelos
laboratórios, é, em essência, desvinculada ao projeto original que ela pretende aderir e
tampouco possui o respaldo teórico que sustenta tal ideologia. Historicamente, sua ação se
caracteriza por uma indiferença por iniciativas das quais, nesse caso, convenientemente busca
se aproximar. De todo modo, mimetiza adequadamente recursos que fundamentam a ação
feminista e de outros coletivos que politizam as relações de gênero e a sexualidade, como, por
exemplo, as consignas e bandeiras de petição de igualdade e justiça, a mobilização coletiva para
sensibilização social e as manifestações públicas.
***
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Na última parte deste capítulo, a análise se dirigiu a um processo relativamente recente
no universo composto por especialistas no tema do sexo, no qual a validade do conceito não foi
enaltecida e sim questionada e criticada. Se considerarmos que sua legitimação e consolidação
ocorrem em meados das décadas de 70 e 80 do século XX, é curioso notar que na primeira
década do novo século surgem, na produção intelectual, vigorosos argumentos para
desestabilizar a validade deste conceito. Ao parecer, sua trajetória desfrutou de poucos anos
sem gerar controvérsias. Ao se considerar as intervenções político-acadêmicas de pesquisadoras
e terapeutas sexuais que integram a NVC, é possível perceber que seus argumentos de que o
conceito de desejo sexual não seria válido para tratar a sexualidade feminina, afiançaram uma
cisão de gênero mais radical na forma de entender o conceito em questão. Mostram novamente
como as relações entre racionalidades científicas e politização da sexualidade são capazes de
animar a trajetória do conceito.
Gostaria de concluir com uma citação que tem inspirado minha reflexão e que é útil para
assinalar as articulações políticas e a moralidade quando o que está em jogo é a produção
tecnocientífica e a sexualidade. A citação é de Latour, constante no Jamais Fomos Modernos
(1994), no item que trata sobre a tarefa de reconstituição do parlamento das coisas, da
construção híbrida dos quase objetos: “Metade de nossa política é feita nas ciências e nas
técnicas. A outra metade da natureza se faz nas sociedades. Se reunirmos as duas, a política
renasce.” (p. 142).
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PARTE II. O FIM DO DESEJO? NOVOS DESLOCAMENTOS E OUTRAS VERSÕES
DO CONCEITO
Nesta segunda parte da tese examino dois esquemas de pensamento sobre o sexo que
apresentam visões particulares sobre o protagonismo do desejo sexual na experiência
contemporânea. Por um lado, apresento a visão expressa pela gerontologia, e, por outro, a
apresentada por sujeitos que se consideram assexuais. Tratam-se de racionalidades paralelas
que têm em comum sua reverberação a nível global, mas que oferecem alternativas
diferenciadas para lidar com as ansiedades ocidentais sobre não fazer sexo ou não sentir desejo
sexual. Uma e outra defendem parâmetros acerca de normalidade sobre o sexo e, curiosamente,
o que vem a ser o desejo sexual e sua importância ao longo da vida das pessoas. Cada um dos
contextos estudados propõe uma versão específica a seu respeito. Não está em questão aqui a
validade de cada uma dessas racionalidades. Ainda que os dados apresentados permitam
perceber que tão controversa é a forma de propor e entender essa problemática nas últimas
décadas, não é minha intenção pôr em cheque seus fundamentos e propósitos. Ao apontar o
caráter contingente e histórico dessas racionalidades, não pretendo apontar qualquer tipo de
fragilidade lógica. Como advertem Latour e Woolgar (1997), o procedimento de análise das
dinâmicas sociais que sustentam a ciência ou qualquer outro sistema de pensamento servem
para demonstrar, de fato, sua força. Assim, a questão não é determinar se as diferentes
problematizações e categorias foram empregadas de modo adequado em termos técnicos e
científicos. O que busco finalmente é explorar como a noção de “desejo sexual” (ou outras
correlatas, como a de atração) surge em cada uma dessas racionalidades, sob que justificativas
elas são acionadas (incluindo as apresentadas em nome da ciência) e como se tornam forças
poderosas da vida social. O foco da argumentação são os processos de diferenciação social que
a noção de desejo (ou sua falta) acarretam.
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Capítulo 3. O desejo sem fim e a sexualidade na velhice. A visão da
gerontologia
Uma das pautas defendidas pela gerontologia nas últimas décadas tem sido a inclusão
da velhice no curso da vida sexual, argumento amplamente compartilhado na produção
intelectual desenvolvida em diversos contextos nacionais. Os especialistas têm definido a
experiência da sexualidade como um dos pilares do “envelhecimento ativo”, modelo de gestão
do envelhecimento74 mais generalizado no mundo contemporâneo. Além de sustentarem a
possibilidade do exercício sexual até o fim da vida, gerontólogos descrevem a prática como
uma atividade benéfica para o envelhecimento bem-sucedido. Depreende-se da literatura
científico-especializada uma caraterização particular dos corpos, dos prazeres sexuais, da
subjetividade masculina e feminina na velhice e, consequentemente, o estabelecimento de
novos parâmetros para pensar os significados do que é ser velho. A produção de conhecimento
sobre essa questão encontra-se imersa em um processo mais amplo que, em diálogo com a
antropóloga Guita Debert, tenho denominado de erotização da velhice (Debert e Brigeiro,
2012), buscando apontar como as formas contemporâneas de governo do sexo que visam sua
intensificação se entrelaçam com as reconfigurações do curso da vida presentes nas sociedades
globalizadas.
Neste

capítulo75

demonstro

justamente

como

as

estratégias

narrativas

desconstrucionistas da gerontologia são empregadas na consolidação de um entendimento que
tem se tornado cada vez mais corriqueiro no mundo contemporâneo, o de que o desejo sexual
não se esgota com o passar dos anos. A reflexão toma como ponto de partida o argumento
comum entre os especialistas de que, apesar das mudanças experimentadas no funcionamento
dos corpos ao envelhecer, expressas em termos de perda e decaimento, o desejo sexual não
estaria, essencialmente, sujeito a essas mesmas forças. Nesse universo científico-profissional
tem sido fundamental a construção da ideia de que o curso da vida sexual se confunde com o
curso da vida mesmo, e a perenidade do desejo sexual vem a ser o argumento defendido para
tanto.

Com o uso do termo “gestão do envelhecimento” busco sublinhar as dimensões discursivas e performáticas das
práticas voltadas para a problematização social da velhice e uma boa adaptação a essa etapa da vida, tal qual
proposto nos trabalhos de Debert (1998, 1999).
75
Este capítulo retoma alguns dos argumentos que desenvolvi para o artigo “Fronteira de gênero e sexualidade
na velhice”, publicado em coautoria com Guita Debert na Revista Brasileira de Ciências Sociais em outubro de
2012.
74
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Para desenvolver essa discussão, baseio-me em publicações nacionais e internacionais
sobre sexualidade na velhice encontradas em revistas acadêmicas especializadas e livros,
buscando identificar o momento em que a abordagem sobre sexualidade começa a emergir no
debate sobre envelhecimento bem-sucedido e como se configura posteriormente. Assim, reuni
e selecionei produções entre 1980 até 2010.76 Esse material constituiu a base empírica para
analisar o modo como o desejo sexual é tomado como objeto científico e ganha lugar na
produção gerontológica, com especial atenção às preocupações e agendas que lhe servem de
fundamento. A análise dessa literatura se mostrou útil para entender como tal conceito é
acionado pela gerontologia, ao mesmo tempo em que a impulsiona como ciência e campo
profissional.77 Seguindo os propósitos da tese, dirigi minha atenção aos sentidos atribuídos à
noção de desejo sexual nessa produção intelectual e, ao mesmo tempo, aos efeitos que esse
conceito produz nas dinâmicas desse universo científico-profissional.
A análise empreendida sobre esse tópico exige novamente chaves conceituais caras à
antropologia e aos estudos sociais da ciência, úteis para refletir sobre as redes de pensamento
em jogo.
A delimitação da produção gerontológica
A gerontologia goza de grande reconhecimento social como instância legítima para
emitir julgamentos de verdade sobre o fenômeno do envelhecimento, sobre quem são ou não
velhos e o que é adequado e possível nessa etapa da vida. Como área de saber, é autoridade
reconhecida por organismos governamentais, agências internacionais, profissionais de
diferentes áreas, devido sua produção intelectual e de tecnologias de intervenção em torno do
processo de envelhecimento. Como vários outros saberes que se desenvolveram na
modernidade, desempenha um papel destacado na orientação de inumeráveis decisões políticoadministrativas do Estado, atividades institucionais e práticas de autocuidado. Do ponto de vista
76

A estratégia de busca de artigos incluiu consultas, por assunto, a bases de dados acadêmicas como Jstor, Project
Muse, Taylor & Francis, Pubmed, Medline e Scielo. Além dessas bases, dois periódicos especializados foram
considerados, The Gerontologist e Aging and Society. Os descritores usados (em português, inglês e espanhol)
foram: sexualidade, envelhecimento, envelhecimento bem-sucedido, velhice, velhos. A busca de livros se orientou
pela consulta aos catálogos on-line de universidades e centros de pesquisa.
77
Considerando o interesse nas dinâmicas histórico-sociais que conformam a produção de conhecimento, realizei
uma revisão metanarrativa da literatura selecionada. Esta estratégia metodológica está baseada na noção de
paradigma de Kuhn (Kuhn, 1970) e toma como foco de análise o modo como um determinado problema é
pesquisado e conceituado por vários grupos de cientistas. Nesse tipo de revisão, a unidade inicial de análise é o
modo como um determinado enredo se desenrola ao longo do tempo em uma tradição de pesquisa. Assim, a
revisão metanarrativa persegue e mapeia diferentes linhas de história e tendências de elaboração científica,
segundo as tradições disciplinares, teóricas e conceituais consideradas (Greenhalgh et al., 2005).
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antropológico, é importante estudar esse campo de produção de conhecimento e intervenções
por sua potencialidade de criar novas sensibilidades sociais, em especial na gestão e controle
da experiência do envelhecimento. Embora seja relativamente fácil reconhecer seus efeitos
disciplinários através da pesquisa etnográfica e documental, é complexo delimitar seus
contornos.
Demarcar o campo gerontológico implica o reconhecimento de uma série de disciplinas
aglutinadas em seu interior, tanto das ciências humanas (sociologia, antropologia, história,
psicologia, etc.) quanto da área da saúde (principalmente medicina e suas diversas
especialidades – incluindo a geriatria - e também enfermagem), e outras que vêm se agregando
mais recentemente (como, por exemplo, a arquitetura). Metadisciplinas como a neurociência, a
saúde pública, a saúde mental, entre outras, complementam esse quadro multidisciplinar. Nesse
sentido, essa área do saber comporta em seu interior uma infinidade de metodologias, conceitos
e pressupostos, muitas vezes contraditórios e geradores de discordância entre os respectivos
especialistas. Não há em seu escopo uma linguagem comum, e isso se relaciona com o seu
próprio processo de formação enquanto disciplina e as tentativas de definir seu objeto central.
O ponto de convergência da gerontologia está no seu interesse de estudo, o envelhecimento.
Entretanto, mesmo sobre esse aspecto há controvérsias. De acordo com Achembaum e Levin
(1989), não está definido se o enfoque da gerontologia deve incidir sobre as doenças e processos
respectivos a períodos mais avançados da vida, ou se pode ser estendido a estágios anteriores
ao que convencionalmente se considera velhice. A preocupação com o tempo e o processo
temporal parece ainda ser a única variável em comum entre os diferentes especialistas; e o
compromisso básico de pesquisa científica aplicada, um objetivo mais ou menos consensual.
Segundo esses autores, não surgiu ainda uma definição comum para o termo gerontologia, nem
uma delimitação de suas fronteiras enquanto ciência do envelhecimento. Seus significados
permanecem difusos desde sua conformação no início do século passado, e a justaposição
multidisciplinar encontrada em sua origem é ainda uma característica presente. A gerontologia
alcança hoje apenas uma aspiração de unificação teórica e uma demarcação discreta de seu
escopo epistemológico.
Diante desse quadro, é difícil definir categoricamente uma separação entre a produção
científica da gerontologia e toda a literatura proveniente de disciplinas que se dedicam, entre
suas demais questões de interesse, à velhice ou ao envelhecimento de maneira independente a
tal universo. Contudo, para um recorte dessa produção, estabeleci três critérios. O primeiro é o
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uso do termo gerontologia na definição das premissas constantes no próprio artigo ou livro. O
segundo relaciona-se com a designação profissional ou acadêmica do próprio autor, no caso de
se intitular um gerontólogo ou estar inserido ou associado a instituições e grupos de pesquisa
denominados gerontológico ou geriátricos. A categorização do tipo de publicação em que o
trabalho se insere vem a ser o terceiro critério, isto é, caso o periódico ou o livro se defina como
pertencente a tal área. Os três critérios se fundamentam no suposto de que essas adesões
requeiram o reconhecimento de um grupo de pares, o que por sua vez confere unidade
sociológica a essa produção. Nesse sentido, não me atenho ao que se poderia considerar um
traço exclusivamente epistemológico que justificasse a menção dessa produção no singular. É
o compartilhamento de premissas e valores morais que me faculta tal exercício. De fato, o
interesse pela produção sobre a sexualidade dos velhos se tornou ainda maior diante da
constatação de uma série de posicionamentos consensuais e esquemas narrativos comuns,
mesmo entre pesquisadores e especialistas de áreas tão díspares.
O sexo e os modos de pensamento sobre a velhice
A velhice como um momento de declínio sexual inevitável e universal representa um
esquema interpretativo básico que marcou a história da reflexão ocidental sobre o
envelhecimento. No pensamento medieval, por exemplo, como argumenta o sociólogo Herbert
Covey (1989), as atribuições específicas a cada etapa da vida constituíam uma das bases para
definir os sentidos negativos atribuídos às práticas sexuais envolvendo anciãos. A maneira
como o curso da vida se configurava então na Europa servia como importante parâmetro social,
moral e científico da organização social e determinava os comportamentos sexuais adequados
para cada idade, incluindo as mais avançadas. A periodização da vida era conformada segundo
esquemas como o calendário, as estações e a teoria dos humores corporais, entre outras
racionalidades, cada qual sugerindo etapas diferenciadas e comportamentos correspondentes.
Embora essas formas de pensar a vida fossem mais ou menos presente em cada camada da
estratificação social, a velhice era, grosso modo, associada com declínio e simbolizava a última
estação, a reversão do processo de crescimento e a proximidade com a morte. Já a etapa adulta
era frequentemente relacionada com o aumento e ápice da vitalidade, a atividade sexual e a
reprodução.
Nesse período, as ideias religiosas funcionavam igualmente como guia para organizar
pensamentos e atitudes sobre sexualidade dos velhos. O principal posicionamento da igreja era
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o de que as práticas sexuais dos idosos não estavam entre as concessões a respeito dos prazeres
da carne. Efetivamente, as obras de Santo Agostinho, que exerceram uma influência mais
dominante sobre as atitudes e ensinamentos cristãos relativos ao sexo, apresentavam o celibato
como uma virtude e a relação sexual uma prática que deveria restringir-se ao contexto
matrimonial e, sobretudo, para fins de procriação (Darmon, 1988). Qualquer expressão de
erotismo diferente disso seria considerada pecaminosa. Como observa Covey (1989), embora a
idade média fosse marcada por intensas contradições sobre o sexo, vigorou durante esse período
a regra eclesiástica de que tal prática entre pessoas velhas consistia em um “pecado contra a
natureza”, suscitando, portanto, grande hostilidade.
No plano das representações, quando o tema do sexo das pessoas anciãs era tratado em
escritos, peças teatrais ou pinturas, frequentemente denotava um sentido de repugnância ou
jocosidade. A noção de sexo saudável e natural nesta etapa da vida não estava presente. Na
época, sua prática era comumente entendida como impossível para os homens, ou repulsiva, no
caso das mulheres.
A hipótese de que o erotismo entre pessoas mais velhas é uma das chaves para entender
as configurações do curso da vida e as regras sociais sobre o sexo ao longo da história foi
também explorada por outros estudiosos. Conforme indicam os sociólogos Stephen Katz e
Bárbara Marshall (2003), uma das exigências para que os indivíduos mais velhos usufruíssem
de idoneidade moral no século XIX era a de que se adequassem às perdas típicas da idade
avançada. A sabedoria ocidental nesse momento postulava que um estilo de vida prudente
deveria procurar retardar esse declínio, mas aceitá-lo era parte do exercício moral de
ajustamento aos efeitos do processo de envelhecimento e assim chegar com dignidade à
maturidade pós-sexual. Ainda, como mostram esses autores, a resistência que então vigorava
em relação às estratégias de rejuvenescimento era engendrada exatamente em virtude das
referências ao sexo. A associação entre rejuvenescimento e restauração das funções sexuais se
encontrava no passado nas propagandas de poções e terapias que eram vistas como
charlatanearia ou práticas de baixa reputação.
O florescimento de algumas especialidades médicas verificado entre as últimas décadas
do século XIX e começos do XX não alterou significativamente o sentido prévio de
inadequação da expressão sexual na velhice. Em termos gerais, a progressiva influência da
lógica médica sobre a significação das práticas eróticas não implicou exatamente uma mudança
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de seus sentidos, no entanto deslocou o que antes era tratado como problema moral para o
registro das doenças. As elaborações da nascente geriatria acerca do estágio da vida
denominado “climatério” – momento crucial do ciclo da vida no qual ocorreriam
universalmente, para homens e mulheres, transformações físicas e mentais decorrentes ou
associadas à degeneração dos órgãos e perdas das funções orgânicas – indicavam que a
paulatina redução da atividade sexual seria uma expressão natural e indissociável do
envelhecimento. Ignatz Nascher, médico austríaco que cunhou o termo geriatria e é considerado
o fundador dessa especialidade, descreve em sua obra clássica “Geriatrics” (Nascher, 1914)
vários elementos sugestivos de como a norma médica estava baseada na ideia de aceitação da
declinação natural da velhice, o que incluía a diminuição do desejo sexual e da aptidão para o
ato sexual.78
O tema recebe também atenção nas várias edições do célebre tratado de psiquiatria
forense de Krafft-Ebing. Uma das anomalias sexuais descritas no livro “Psychopathia
Sexualis”, a anestesia sexual, se caracterizaria por “ausência de instinto sexual”. Como já
indicado no capítulo1, essa condição afetaria de tal maneira o indivíduo que os impulsos
provenientes dos órgãos sexuais e aqueles resultantes de estímulos externos não teriam sucesso
em excitá-lo sexualmente. No que se refere à manifestação do instinto sexual ao longo do curso
da vida, a explicação é clara ao afirmar que sua ausência é uma expressão fisiológica natural
das crianças e dos velhos. Quanto às demonstrações de desejo sexual na velhice, estas não
constituiriam uma perversão em si mesma. A hipótese de um estado patológico era considerada

Entre as primeiras mudanças descritas por Nascher sugestivas de “climatério senil” estavam as de ordem
cognitiva e emocional, que incluíam as reações dos indivíduos diante da constatação do enfraquecimento das
capacidades físicas e intelectuais. Seria próprio do climatério não só um recrudescimento do desejo sexual, mas
uma perda do interesse em diferentes dimensões da vida. No entanto, para Nascher, o caráter problemático dessa
condição estava menos na diminuição da frequência e do desejo sexual e mais na perda do senso de controle moral,
o que poderia levar a atos sexuais considerados criminais (“perversões sexuais” e “exibicionismo”). Quando
“libido” e “capacidade de ereção” diminuíam simultaneamente, não se notaria sofrimento e nenhuma terapêutica
era necessária. Em circunstâncias excepcionais, como exigências matrimoniais ou permanência do desejo com
diminuição do vigor sexual masculino, algum tratamento poderia ser cogitado. As opções consideradas
afrodisíacas eram “fósforo”, “fosforeto de zinco com nux vômica”, “óleo de sândalo”, “ioimbina”, entre outras.
Conforme a idade e condições físicas dos sujeitos, o tratamento era desaconselhado, pois se acreditava que o
desgaste de energia corporal e mental com o sexo poderia levar a problemas cardiocirculatórios fatais, assim como
os efeitos adversos de drogas consideradas afrodisíacas. Via de regra, cogitava-se a pertinência de empregar drogas
e outras profilaxias para diminuir o desejo sexual em face da impotência masculina na velhice. As tecnologias
consideradas “anafrodisíacas” e mencionadas nesse tratado médico clássico incluíam drogas como “brometos”,
“cânfora monobromada”, “valeriana” e “lupidina”, combinadas com o uso de estimulantes locais, aplicações de
calor, massagem e eletricidade. Indicava-se ainda a supressão de qualquer fonte de estimulação erótica, como
literatura lasciva e pornográfica. Analisando a obra como um todo, não se identifica a pretensão de estender a vida
sexual na velhice. Para conferir a obra original, recomendo consultar a versão disponível no site Internet Archive:
https://archive.org/details/geriatricsdiasc/page/n9. Acessada em setembro de 2018.
78
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quando comportamentos sexuais ocorressem em estado avançado da velhice (“decrepitude
física”) ou quando a vida sexual há muito já tivesse se encerrado.
Tais evidências eram apontadas como pistas para que um clínico cogitasse a ocorrência
de alterações neurológicas e demência senil. Nesses momentos, a demonstração de desejo
sexual em falas e gestos lascivos constituíam então, na apreciação médica, os primeiros sinais
de senilidade (Krafft-Ebing, 1906).79
O panorama atual configura-se de modo diferente: a inclusão da velhice no curso da
vida sexual é o imperativo que marca a reflexão dos especialistas sobre o tema. Uma velhice
sexualmente ativa se estabeleceu como o ideal defendido por gerontólogos e outros
especialistas afins ao tema, sendo intensamente propagado pelos meios de comunicação de
massa e acompanhado por um novo mercado de bens e serviços dirigidos às gerações mais
velhas. Aceitar a velhice sem prática e desejo sexual se tornou uma concepção ultrapassada, tal
qual atestam as publicações no campo gerontológico nas últimas décadas. Citarei alguns
exemplos.
Os fragmentos apresentados a seguir são de dois artigos de revisão da literatura, um de
1981 e outro de 1993, ambos divulgados em revistas de cunho multidisciplinar e de circulação
internacional dedicadas a publicar pesquisas e análises sobre envelhecimento. O primeiro
consta na The Gerontologist, periódico estadunidense editado desde 1961 pela The
Gerontological Society of America; o segundo artigo, apresentado na destacada revista inglesa
Aging and Society. Os argumentos ilustram, em dois momentos diferentes, a nova tônica do
tratamento dado ao assunto:
“Research refutes the pervasive cultural myth of asexual old age. Men and
women continue to be physiologically capable of sexual functioning
throughout old age, although interest in and actual sexual activity decline
with age in most older persons. Older men are more interested in sex and
A demência senil identificada por meio de manifestações como “delírio erótico” e “satiríase” é a perversão
apresentada nos dois primeiros casos do clássico livro de Krafft-Ebing. Reproduzo aqui o caso número 1: “J. Rene,
always given to indulgence in sensuality and sexual pleasures, but always with regard for decorum, had shown,
since his seventy-sixth year, a progressive loss of intelligence and increasing perversion of his moral sense.
Previously bright and outwardly moral, he now wasted his property in concourse with prostitutes, frequented
brothels only, asked every woman on the street to marry him or allow coitus, and thus became publicly so
obnoxious that it was necessary to place him in an asylum. There the sexual excitement increased to a veritable
satyriasis, which lasted until he died. He masturbated continuously, even before others; took delight only in
obscene ideas; thought the men about him were women, and followed them with indecent proposals” (KrafftEbing, 1906: 59). A versão consultada, como mencionado no cap. 1, foi a edição em língua inglesa publicada em
1906 pela Rebman Company, em Nova Iorque e foi acessada por meio do site:
http://oaprendizverde.com.br/downloads/PsycopathiaSexualis.pdf em julho de 2015.
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more active sexually than older women. Women, particularly postmarital
women, report masturbating, with frequency declining with age.”
(Ludeman, 1981: 203)
“Many people deny the existence and importance of sexuality among the
elderly members of our population. In a time when people are increasingly
tolerant of sexual self-determination for virtually every segment of our
population, why do we cling to puritanical moralities and outdated ideas
in our approach toward sex in ageing men and women? Reasons range
from psychological conflicts to social taboos; some stem from the selfish
concerns of the young, and others are rooted in the cultural stereotypes
and ignorance about the sexual behavior of elderly people.” (Kaye, 1993:
415)
O fato de o tema ser objeto de artigos de revisões da literatura especializada confirma
sua consolidação e importância no meio acadêmico. Em efeito, sua abordagem é notável tanto
na literatura especializada como em outras frentes de ação dos gerontólogos. Uma breve revisão
dos programas dos cursos nacionais de formação dos futuros especialistas na área mostra que
frequentemente são reservadas sessões para tratar da questão. Neles há sempre uma matéria
exclusiva ou um bloco de conferências para essa discussão em particular, confirmando sua
relevância na preparação dos futuros gerontólogos ou geriatras.80 Na produção bibliográfica
brasileira, a preocupação com uma vida sexual ativa na velhice é também evidente em tratados
e manuais profissionais, dedicando a essa discussão a obra completa ou ao menos um capítulo
(Veras, 1995; Veras e Lourenço, 2006; Freitas et al, 2002; Freitas e Py, 2013, Moraes, 2008,
Netto, 1997, 1999, Cançado, 1994). Dissertações, teses (Risman, 1996; Barbosa, 1998; Motta,
1998; Santos, 2003; Tavares, 2004; Lucas, 2008) e até livros de autoajuda complementam essa
literatura. Igualmente, na internet, por meio de uma simples consulta em buscadores web,
chega-se a uma infinidade de vídeos na plataforma YouTube e sites onde médicos, psicólogos,
enfermeiras e outros profissionais exploram o assunto.
Nas diferentes frentes que compõem a gerontologia, predominam argumentos a favor
da manutenção da vida sexual na velhice e de sua positividade para a vida dos sujeitos,
definindo o estilo de pensamento hegemônico sobre o assunto. Em efeito, a produção acadêmica
e profissional sobre envelhecimento bem-sucedido propõe frequentemente, no período
80

Ver, por exemplo, as propostas de cursos de especialização oferecidas pela Pontifícia Universidade Católica
do Rio de Janeio (http://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=geriatria&nInst=cce), do
Hospital Sirio Libanês – SP (https://iep.hospitalsiriolibanes.org.br/Pages/Especializacao-em-Geriatria.aspx) e de
graduação em Gerontologia da Universidade Federal de São Carlos , SP
(http://www.prograd.ufscar.br/cursos/cursos-oferecidos-1/gerontologia/gerontologia-projeto-pedagogico.pdf) e
da Universidade de São Paulo
(https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/listarGradeCurricular?codcg=86&codcur=86300&codhab=203&tipo=N).
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estudado, a pergunta sobre a importância do sexo para a velhice. A maioria dos trabalhos
revisados caracteriza-se pela tentativa de comprovar a possibilidade da manutenção da vida
sexual com o avanço da idade e os ganhos que ela traz. Em menor proporção, estão aqueles que
se empenham em demonstrar que as possíveis reconfigurações que o envelhecimento impõe
sobre a esfera afetiva-sexual são questões de menor importância, quando consideradas às
demais esferas de vida das pessoas.81
O artigo “Sexuality and Aging -Usual and Successful” publicado no periódico The
Journals of Gerontology, reproduzindo essa problematização, traz como argumento inicial as
seguintes perguntas: “Is post-reproductive sexual activity a vestigial remnant, an anomaly, or
is it an integral and shaping part of the increasingly large percentage of our lives spent after
50 years of age? Can it be considered a quality-of-life issue?”. Segundo seus autores, Diana
Wiley e Walter Bortz, do Active Living Institute e da Standford University, as práticas sexuais
atuais relatadas por sujeitos de meia-idade e idosos não eram consideradas por eles como as
ideais. As intervenções educativas desenvolvidas pelos autores para abordar o tema foram
capazes de melhorar as atitudes com relação ao sexo, mas não sua performance. De todo modo,
a conclusão do artigo é que a sexualidade é uma importante questão para a qualidade de vida
(Wiley & Bortz, 1996). Nessa mesma linha de argumentos é possível enumerar vários estudos
de tipo quantitativo. Nesses trabalhos encontram-se uma série de correlações estatísticas entre
atividade sexual e satisfação de vida em pessoas idosas (Marsiglio & Donnelly, 1991; Matthias
et al, 1997; Robinson & Molzahn, 2007, entre outros). Nos surveys, pergunta-se ainda em que
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Essa configuração é encontrada também na literatura de autoajuda. Segundo os antropólogos Arnold Arluke,
Jack Levin e John Suchwalko (Arluke et al., 1984), em um estudo sobre livros de aconselhamento para o
envelhecimento nos EUA evidenciou-se um encorajamento crescente da atividade sexual para os velhos, indicando
uma maior valorização da atividade em contraposição a uma menor presença de conselhos apontando para o
desengajamento. Os conselhos não favoráveis ao sexo entre os mais velhos apoiavam-se na argumentação de que
a perda da sexualidade era inevitável, em face da experiência de declínio do desejo sexual e da perda de
atratividade. Alguns se apoiavam na ideia que a o sexo entre os velhos não deveria ser encorajado, pois poderia
ser prejudicial. Nos livros em que o estímulo à atividade sexual na velhice era predominante, as razões alegadas
eram diversas, desde seus benefícios psicológicos até sua importância para a saúde física, o relacionamento
conjugal e para alcançar uma velhice mais ativa. No que tange ao desejo sexual, alguns dos livros enfatizavam que
as pessoas mais velhas teriam as mesmas necessidades sexuais que as mais novas, mas podendo apresentar
variações de intensidade, tipos de expressão e urgência de realização. O aforismo “use-o ou o perderá” foi
identificado em alguns livros, aplicando-se a todas as funções do sujeito na velhice, seja em sua dimensão física,
intelectual, psicológica ou sexual. Analisando a cultura popular norte-americana, os autores salientam que esses
livros forneciam pistas sobre como os ideais propalados na revolução sexual influenciaram o pensamento sobre a
velhice. No caso brasileiro, este gênero literário, quando voltado para públicos considerados de meia idade, parece
apontar também para um estímulo a novas formas de experimentar as mudanças verificadas na esfera afetivosexual, tanto para homens como paras as mulheres, como bem demonstrou a pesquisa de Talita Pereira de Castro
(2009). Seu trabalho, de caráter antropológico, argumenta como essa literatura reifica a crise da meia idade como
um momento crucial de reconstrução subjetiva no curso da vida moderno e como as diferenças de gênero e a
sexualidade são abordadas nessas construções discursivas.
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medida variáveis como idade, sexo, estado civil, estado de saúde, educação, satisfação com
relacionamentos pessoais, frequência da atividade sexual e satisfação com a intimidade
explicam as avaliações de qualidade de vida dos idosos.
Algumas publicações tomam como ponto de partida a assertiva de que a expressão plena
da sexualidade é parte de uma vida mais satisfatória na velhice (Deacon et al, 1995). Outras, de
forma mais direta, justificam que: “o sexo é importante na terceira idade principalmente pela
promoção de prazer” (Risman, 1996: 70). Os motivos que confirmam sua importância podem,
contudo, ir mais além, incluindo os efeitos positivos do exercício sexual para a saúde dos mais
velhos ou para evitar as consequências indesejadas de sua ausência:
“Sexuality, although only one aspect of one’s being, plays an integral role
during the aging process. This role has physical and psychologic
ramifications. A healthy sexual attitude combined with addressing
physical health needs provides a greater potential for enjoying a more
fulfilled lifestyle as one ages.” (Ginsberg, 2006: 1035)
“As sensações e percepções continuam a existir e com o preconceito, a
energia advinda desses núcleos é impedida de fluir pela canalização
correta. Dessa forma, o homem cria, dentro de si, mecanismos que
acabam prejudicando o equilíbrio de sua energia, provocando depressões
e doenças.” (Risman, 1996: 172)
É interessante notar nos argumentos favoráveis à sexualidade dos velhos que sua
associação com a saúde se dá em um duplo sentido. A atividade sexual pode resultar tanto em
benefícios para a saúde, bem-estar e realização individual, como, por outro lado, ser um efeito
da boa saúde. Um exemplo, nesse sentido, é a afirmação de que o retorno do desejo sexual em
velhos deva ser tomado como um indicador de resposta positiva ao tratamento de alguma
doença:
“For example, hormone replacement therapy, whether locally applied or
administered systematically, can improve physiological sexual functioning
and sexual interest. People with depression may find that a returning
interest in sex is a beneficial effect of treatment.” (Deacon et al., 1995:
506)
A discussão dos especialistas oferece pistas para explorar a vinculação entre desejo
sexual e saúde. Subjacente à narrativa gerontológica está o entendimento de que o desejo sexual
é uma força inesgotável que em boas condições de saúde flui buscando formas de expressão.
Mesmo que diminua de intensidade com o passar do tempo, em função do estado físico e
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experiências subjetivas identificadas na velhice, ele sempre se mantém em algum grau e é
potencialmente recuperável. Embora seja sensível a variações de toda ordem, o desejo sexual
prima por sua continuidade ao longo da vida. Um exemplo nesse sentido é encontrado no artigo
“Corpo – psique – sexualidade: uma expressão eterna” do psicólogo e sexólogo Arnaldo
Risman. O autor, com base em sua experiência de trabalho na Universidade Aberta da Terceira
Idade da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Unati/UERJ) argumenta:
“... podemos perceber que o desejo de prazer é parte integrante da vida de
um indivíduo. Independente do sexo, idade, nacionalidade, raça e religião.
Devemos cada vez mais observar que no decorrer da vida podemos passar
por situações que talvez gerem conflitos, levando à diminuição do desejo.
Porém, se a pessoa estiver psicológica e organicamente saudável, o desejo
de prazer poderá existir durante toda a vida.” (Risman, 1999:168)
No corpus analisado, um dos poucos trabalhos que questiona os alcances benéficos da
atividade sexual para os velhos é o do pesquisador Eugene Thomas da University of
Connecticut, cujo título é bem sugestivo: “Sexuality and aging: essencial vitamin or popcorn?”
(Thomas, 1982). Para o autor, estudioso na temática de envelhecimento e bem-estar
psicológico, a analogia comum nos textos gerontológicos de que a prática sexual frequente é
uma “vitamina essencial” para um envelhecimento saudável e sexualmente ativo, deveria ser
substituída por outra. O sexo deveria ser comparado à pipoca: um alimento que pouco se
prescreve ou proíbe, e cujo consumo está associado ao prazer e não à sobrevivência. O que os
especialistas fazem ao estimular e favorecer a atividade sexual é tratado ironicamente pelo autor
como uma intervenção nos níveis de consumo que os velhos fazem de pipoca. A metáfora do
sexo como uma vitamina essencial se refere aqui ao conselho, fundamentado na sexologia, de
se manter a regularidade da prática sexual como um meio de estender a capacidade de
desempenhá-la na velhice. Quanto maior for sua frequência ao longo da vida, maiores as
chances de envelhecer sexualmente ativo. Contrapondo-se a essa ideia, ele argumenta que a
literatura sobre envelhecimento e sexualidade está baseada em teorias equivocadas sobre a
sexualidade humana e o desejo sexual. A primeira delas é a teoria psicológica dos drives,
segundo a qual os comportamentos são motivados a partir de uma excitação proveniente de
uma necessidade vital instintiva não atendida. Uma vez satisfeito, o drive é reduzido e o
organismo retornaria a um estado de equilíbrio e tranquilidade. Segundo tal modelo, o desejo
sexual é tomado como um drive essencial para a sobrevivência biológica e também para o bemestar individual, sendo a impossibilidade de sua expressão na velhice um problema grave a ser
enfrentado pelos gerontólogos. Segundo a crítica de Thomas, a privação de sexo não ameaçaria

187

à sobrevivência biológica, tampouco seria uma chave para entender todos os infortúnios
psicológicos, havendo um exagero nesse tipo de argumento. Outra teoria questionada pelo autor
é a apresentada pelos sociólogos Gagnon e Simon sobre os scripts sexuais. No modelo teórico
proposto por esses autores, o desejo sexual nos seres humanos seria, em grande medida,
culturalmente determinado e haveria uma variação enorme de roteiros sexuais para entendê-lo
e expressá-lo. Assim, seu entendimento exigiria considerar as regras e costumes sociais, mais
do que exigências do plano biológico. Embora Thomas se mostre simpático à teoria dos scripts,
ele vê limites em entender o sexo da mesma forma que outros comportamentos padronizados
socialmente, como a forma de caminhar, utilizar talheres à mesa ou modos de se cumprimentar.
Seu entendimento é o de que a teoria dos scripts subestimaria a pluralidade dos comportamentos
sexuais e de seus significados existenciais. Como uma via alternativa às duas anteriores, sugere
que devemos entender o sexo na velhice como um dos prazeres da vida, que certamente
proporciona alegria e liberação, mas não o único, nem o mais importante. Afirma ainda que a
viuvez e o isolamento seriam considerados causas de sofrimento mais importantes na velhice
do que as modificações na vida sexual. Do seu ponto de vista, o perigo está em projetar sobre
a agenda de preocupações dos mais velhos, valores e atitudes típicos dos jovens e pessoas de
meia idade.
A enfermeira Merryn Gott e a psicóloga Sharron Hinchliff do Sheffield Institute for
Studies on Ageing da University of Sheffield, na Inglaterra, também relativizam a defesa
incondicional do sexo na velhice. No artigo intitulado “How important is sex in later life? The
views of older people” publicado em 2003 na revista Social Science and Medicine, as autoras
tomam a experiência dos sujeitos como base para analisar a variabilidade de fatores associados
à valorização do sexo na meia idade e idade avançada. (Gott e Hinchliff, 2003). Explorando
dados quantitativos e qualitativos referentes a uma amostra com respondentes ingleses entre 50
e 92 anos, concluem que a idade em que se encontram e a existência de um parceiro ou
relacionamento concorrem na avaliação que fazem do assunto. Os respondentes que não davam
nenhuma importância ao sexo eram aqueles que não tinham parceiro sexual e achavam que já
não voltariam mais a se envolver sexualmente. O mesmo posicionamento era expresso por
aqueles que experimentavam problemas de saúde e/ou viuvez. Os que tinham parceiro
atribuíam ao menos alguma importância ao sexo, que muitas vezes variava entre “muito” e
“extremamente importante”. O fato de o sexo se tornar menos importante ou deixar de praticarse por completo era mais fácil de ser enfrentado segundo a idade e visto como mais aceitável
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em relacionamentos longos. Segundo esse estudo, os participantes sustentavam que era comum
que o desejo sexual diminuísse com o tempo, algo compatível com o que entendiam ser um
envelhecimento normal.
Tais produções especializadas sobre a importância do sexo e a continuidade do desejo
sexual na velhice atualizam um embate já bastante conhecido na gerontologia e que pode ser
descrito, grosso modo, por meio do seguinte esquema: por um lado uma vertente mais moderna
da gerontologia enfatiza os ganhos que o envelhecimento trás, em oposição a uma mais
tradicional que tendia a pensar a velhice como uma situação de decadência física e perda de
papéis sociais. Para entender o que está em jogo nesse confronto de perspectivas, é útil voltar
até a década de 1960, quando duas grandes teorias dominavam os enfoques no interior da
gerontologia social, a teoria da atividade e a do desengajamento (Debert, 1992). Para ambas, a
velhice é definida como um momento de perda de papéis sociais e buscam argumentar como se
dá o ajustamento pessoal a essa situação e mensurar o grau de conformidade e o nível de
atividade dos idosos. Enquanto a teoria da atividade considera mais felizes os idosos que
encontram atividades compensatórias, permanecendo ativos (Cavan, 1965), a outra teoria vê,
no desengajamento voluntário das atividades, a chave do envelhecimento bem-sucedido
(Cumming e Henry, 1961).82 Autores como Silverman (1987) consideram que o debate em
torno dessas teorias não ocupa mais a cena no interior da gerontologia. No entanto, importa
observar que se o debate se arrefeceu, isso não foi devido a uma superação de tais enfoques, e
sim ao predomínio de um sobre o outro. Na produção recente dos especialistas, a visão do
envelhecimento como uma situação de fragilização do corpo e dos vínculos sociais é
notadamente eclipsada pela argumentação em torno da potencialidade positiva da velhice. A
construção de um sentido de atemporalidade da prática e do desejo sexual vem a ser um
corolário da visão hegemônica que se consolidou nesse terreno científico. Considerando que as
etapas mais avançadas da vida são tratadas atualmente pelos especialistas como momentos
privilegiados para novas conquistas, guiadas pela busca do prazer, da satisfação e da realização
pessoal, as experiências sexuais na velhice parecem também a ser narradas segundo tais chaves
interpretativas. A defesa veemente de que o desejo sexual não se extingue com o tempo indica,
de igual modo, o triunfo da teoria da atividade e do silêncio discursivo que previa vantagens
com o desengajamento.
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Uma apreciação mais detalhada dos debates em torno a essas teorias pode ser encontrada em Maddox (1969),
Debert (1999) e Lopes (2000).
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Essas vertentes devem ser lidas sobre em um pano de fundo mais amplo. Os valores e
estilos de vida que irromperam nos anos 60 do século passado e seu impacto nos contextos
euro-americano também devem ser levados em conta para entender os caminhos assumidos por
essa contenda teórica na gerontologia. No plano geracional, os baby-boomers, como ficaram
conhecidos os nascidos após a Segunda Guerra e experimentaram os movimentos de
contracultura, vêm a ser os mesmos que a partir dos anos 80 e 90 passaram a protagonizar novas
formas de viver e significar a meia idade e o envelhecimento e reiterando os padrões culturais
associados a uma velhice ativa.
Analisar a consolidação das teorias gerontológicas exige ainda um olhar atento ao papel
desempenhado por agentes e instituições das redes de produção de políticas públicas que se
vinculam com o universo científico-especializado. Tal entrelaçamento constitui um elemento
chave na análise social da produção científica. Observando a conformação e intercâmbios dessa
complexa rede de parcerias em torno ao universo gerontológico, é possível destacar dois
impulsos que ajudam a entender a força da teoria da atividade e sua generalização no mundo
globalizado. O primeiro deles provém de um modelo de envelhecimento bem-sucedido
proposto pela Fundação MacArthur no final dos anos de 1990 e que tem sido atualmente uma
das mais destacadas referências sobre o assunto no âmbito global. Desenvolvido a partir de um
robusto projeto cuja proposta foi a consolidação de uma nova gerontologia (Rowe e Kahn,
1997), a definição elaborada buscava a formulação de um paradigma que pudesse superar a
associação habitual do estágio da velhice com os processos de perdas e deterioração físicas e
cognitivas. A primeira característica desse modelo a ser ressaltada é a diferenciação feita entre
“envelhecimento usual” e “bem-sucedido”, buscando ir além da diferenciação mais corriqueira
entre envelhecimento patológico e não patológico. O eixo central dessa nova perspectiva é a
ideia de que a saúde e os problemas relacionados ao “envelhecimento normal” não são
exatamente normais, sendo, antes, o resultado de estilos de vida e outros fatores que expuseram
pessoas à possibilidade de doenças e incapacidades na idade avançada. Vários aspectos indicam
sua afinidade com a teoria da atividade. O modelo de envelhecimento bem-sucedido apoiado
pela Fundação MacArthur é definido como uma capacidade de permanecer sob baixo risco de
adoecer, com um alto nível de atividade física e mental e decididamente comprometido com a
vida por meio da manutenção de relacionamentos interpessoais e participação em atividades
significativas. A proposta se fundamenta em três principais argumentos: 1) os temores
envolvendo as perdas das condições físicas e mentais seriam frequentemente superestimados,
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2) muitas dessas perdas verificadas com a passagem do tempo poderiam ser evitadas e 3) boa
parte delas poderiam ser recuperadas. Para os responsáveis pelo estudo, controlar o risco de
adoecimento e disfunções na idade avançada seria factível, para tanto haveria que manejar
adequadamente os fatores ambientais e comportamentais. Sua formulação visava, assim,
engendrar aspectos positivos das etapas mais avançadas da vida e orientar novos estudos e
políticas que favorecessem as populações que envelhecem.83 Tal modelo, assim como seu
conceito-chave, o “envelhecimento bem-sucedido”, ganharam um enorme destaque entre os
especialistas. Embora tenham recebido críticas que apontam os limites de seus alcances, devido
seu caráter descontextualizado, sua ênfase individualista e neoliberal (Katz e Calassanti, 2015;
Calassanti, 2016, Minkler e Fadem, 2002, entre outros), sua influência tem alcançado
dimensões globais e se afirmado como importante paradigma na gerontologia.
Outro impulso para a teoria da atividade advém da política populacional de
“envelhecimento ativo” promovido pela Organização Mundial de Saúde e adotada no final da
década de 1990 (OMS, 2005). A proposta, aplicada tanto a indivíduos como a grupos sociais
de diferentes idades, preconiza que se possa alcançar ao longo do curso da vida um máximo de
realização do potencial físico, mental e espiritual. Definido em termos de “otimização de
oportunidades”, o processo está associado aos esforços pessoais e programáticos que visem boa
saúde, participação social e qualidade de vida na velhice. O termo “ativo” que nomeia essa
política global está em clara sintonia com o modelo proposto pela Fundação MacArthur – o
qual é mencionado nos registros e documentos a respeito –, com a particularidade de que aqui
a expectativa de vida saudável e com contínua participação social deve estender-se inclusive às
pessoas em estado de fragilidade, com deficiência ou necessidade de cuidados especiais. Tal
política está calcada na meta de promoção da autonomia, independência e participação social,
tendo em vista os princípios de reconhecimento dos direitos humanos das pessoas mais velhas.
Como se pode notar, a teoria da atividade encontra eco nos modelos de envelhecimento
mencionados e em suas repercussões sobre políticas governamentais e de saúde, se arraigando
Nas palavras dos próprios autores, “We hoped that the distinction between two groups of nondiseased older
persons — usual (nonpathologic but high risk) and successful (low risk and high function) — would help to correct
those tendencies, stimulate research on the criteria and determinants of successful aging, and identify proper
targets for interventions with "normal" elderly. In recent years, "successful aging" has become a familiar term
among gerontologists (Abeles, Gift, & Ory, 1994; Baltes & Baltes, 1990; Garfein & Herzog, 1995; Hazzard, 1995)
and a considerable body of research has accumulated on its characteristics. Much of this work was supported by
the MacArthur Foundation Research Network on Successful Aging. In this article we summarize the central
findings of that work, propose a conceptual framework for successful aging, and consider some pathways or
mechanisms that make for successful old age.” (Rowe e Kahn, 1997: 433).
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e fortalecendo ainda mais. Ao menos nesse caso particular, a propagação dessas teorias por
parte das políticas globais é um fator significativo de seu processo de consolidação.
Narrativas desconstrutivistas e o desejo sob a máscara do envelhecimento
A gerontologia é um dos universos científico-profissionais que abordei para entender os
processos de reterritorialização do conceito de desejo sexual, rastreando como ele é evocado e
a trama de associações simbólicas que se tecem ao seu redor. Ao me debruçar sobre as
publicações que abordavam a velhice/envelhecimento precisei considerar, como nos demais
planos de análise dessa tese, a plataforma de questões em que tal categoria é acionada e, ao
mesmo tempo, como ela vem a potencializar o campo como um todo. Como mencionado antes,
a atenção a esse jogo de articulações e reconfigurações é tributária, em grande parte, do contato
com a discussão teórica sobre o nomadismo dos conceitos, elaborada por Isabelle Stengers
(1987). De acordo com essa perspectiva, os trânsitos operados pelos conceitos e seu
enraizamento em novos terrenos teóricos e empíricos seriam responsáveis em grande medida
por sua transformação. Entender um conceito – nesse caso o desejo sexual – implica reconhecer
tais operações que terminam por conferir-lhe novos sentidos.
No caso da gerontologia moderna, como venho demonstrando, o fundamento sobre o
qual se elabora a discussão acerca do desejo sexual vem a ser seu projeto disciplinar de
questionamento das formas de conceber e viver o envelhecimento. Apoiada sobre uma proposta
analítica que se assemelha à do desconstrucionismo social, às vezes enunciada de forma
explícita, sua produção intelectual está dedicada a pôr em debate a associação da velhice com
a debilidade física e cognitiva, a diminuição de laços sociais e a progressiva diminuição da
atividade produtiva. Deriva-se daí a construção de novas compreensões e modelos de gestão
acerca da experiência do envelhecimento. A incorporação de novos conceitos nesse cenário
disciplinar implica um compromisso com os esforços de mudança cultural empreendidos por
pesquisadores e especialistas, tentativas essas de relativização das quais o desejo sexual não sai
incólume.
Um dos tópicos que invariavelmente é evocado para a construção da narrativa
gerontológica sobre o sexo vem a ser as alterações da fisiologia humana associadas à idade.
Chama a atenção a forma copiosa que essa literatura discute em que medida as condições físicas
adversas e as patologias limitam a experiência sexual na velhice. Tais argumentos atualizam
um debate acirrado entre os especialistas acerca da abordagem da velhice a partir das doenças
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e da fragilidade física, o que para alguns seria um enfoque reducionista. Em face dessa
discussão, os gerontólogos precisam enfrentar o desafio de produzir conhecimento evitando
reforçar o estigma implicado nessa associação, sem, no entanto, ignorá-la. Lidar com esse
desafio é uma espécie de tour de force incontornável nesse marco disciplinar.
Independentemente da questão ou tema que se desenvolve, tal manobra parece ser exigida,
instando um posicionamento por parte dos experts. Ao longo de todo o período que compreende
a revisão da literatura verifica-se dita preocupação.
Em 1981, Kate Ludeman, em artigo de revisão da literatura, dedica um subitem inteiro
para tratar das mudanças na fisiologia sexual conforme o avanço da idade. Em suas palavras:
“Specific physiological changes occur as a part of the normal aging
process. They result from the body’s generalized decreased in tone,
strength, tissue elasticity and lengthened response time. These changes
occur throughout the body and are not limited to the sexual system,
although the focus here is their relevance to the sexual physiology.
Research shows that these physiological changes in old age do not impair
sexual function.” (Ludeman, 1981).
É interessante notar que embora os artigos, segundo a década de publicação, possam
diferir quanto às novidades científicas e tecnológicas que sustentam seus argumentos, as
hipóteses defendidas e o estilo narrativo adotado possuem muitos traços em comum. Nesse
sentido, vale mencionar, como exemplo adicional, fragmentos do artigo de revisão Sexuality
and older people: revisiting the assumptions, publicado na revista Educational Gerontology e
citado anteriormente (Deacon et al, 1995). Seus autores, um grupo de pesquisadores em saúde
sexual da La Trobe University, em Melbourn, Austrália, também dedicam uma seção inteira
para tratar como patologias, condições médicas e fatores fisiológicos considerados típicos da
velhice afetam o que chamam de “função sexual”, termo advindo da sexologia. A citação a
seguir é extensa e não foi editada a fim de evidenciar o conteúdo e tipo de argumentação dessa
narrativa que se consolidou no universo gerontológico e foi encontrado em vários dos artigos
revisados.
There is no reason why sexual desire, sexual interest, and sexual activity
should not continue to the end of life. Although sexual interest and sexual
desire may decrease with advancing years, cessation of sexual activity is
usually a result of a decline in the health of one or both partners
(Thienhaus et al., 1986). There are a number of pathological conditions
that have increased incidence and prevalence in old age and that limit
sexual function to varying extents. For example, cardiac disease, chronic
emphysema, and bronchitis can hinder all activity, including sex. The

193

effects on sexual function of some medical conditions common in older
people are described in this section.
Cardiovascular Disease
For most people who have suffered a stroke (cerebral vascular accident),
interest in sexual activity decreases only slightly and temporarily (Kellett,
1991; Thienhaus et al., 1986). However, disabilities resulting from a
stroke may affect sexual expression. Damage in some neural pathways
may prevent sexual excitation (erotic sensations). Verbal expressions of
romantic or erotic intimacy may be inhibited if speech is affected by the
stroke. Physical disabilities, as a result of a stroke, may handicap sexual
expression through embracing, hugging and fondling, and sexual
intercourse may become difficult due to weakness and paralysis. In the
case of coronary myocardial infarction and in congestive heart failure
there is usually a sustained decrease in sexual desire (Thienhaus et al.,
1986). Often, excessive fear that sexual exertion will lead to another,
possibly fatal, incident also has a detrimental effect on sexual activity.
Diabetes Mellitus
Diabetes mellitus is a common condition in older people and the most
common organic cause of impotence. The ejaculatory and erectile male
sexual dysfunction may be due to diabetic neuropathy affecting the
autonomic nerves responsible for erectile response. In diabetic women,
there seem to be increased atrophic changes in uterine and ovarian tissue
but little overall affect on sexuality (Golan & Chong, 1992; Kellett, 1991;
Thienhaus et al., 1986).
Dementia
Dementias are usually associated with a loss of libido, although certain
dementing diseases (Huntington's chorea, Pick's disease, and dementia
related to Parkinson's disease) may show disinhibition in the early stages
(Kellett, 1991). Although there is little literature on sexuality and
dementia, it has been recognized that dementia may lead to a wide range
of sexual problems (Haddad & Benbow, 1993). Sexual problems often
arise when one member of a couple develops dementia. The dementia
sufferer may lose interest in sexual activity, causing frustration in the
partner, or, alternatively, may make inappropriate sexual demands.
Cognitive deficits due to dementia may result in inappropriate sexual
behavior. Problems may also arise when the unaffected partner no longer
finds her or his spouse sexually attractive. This may be because the spouse
has lost interest in personal hygiene and grooming or has undergone a
deterioration in personality, making her or him less attractive to the
partner. The partner may also see her- or himself in the carer role and
come to regard continuing sexual activity as inappropriate (Litz, Zeiss, &
Davis, 1990). Sexual expression for couples coping with dementia may be
further disadvantaged when the dementia sufferer is admitted to a
residential care facility where there is rarely provision for adequate
privacy or comfort.
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Arthritis
Arthritic disorders may require modifications in sexual technique or the
use of analgesics, but they do not interfere with sexual functioning (Golan
& Chong, 1992; Kellett, 1991; Thienhaus et al., 1986). Exercise gained
through sexual activity may actually be beneficial (Robinson, 1983).
Surgery
Radical surgery that involves extensive physical change, such as
hysterectomy or mastectomy, may have a detrimental effect on the selfimage and sexual identity of an older woman (Bernhard & Dan, 1986;
Golan & Chong, 1992; Kellett, 1991). Any surgery, but particularly
transurethral prostatic surgery, may damage parasympathetic nerves,
thus inhibiting physiological arousal (Kellett, 1991; Thienhaus et al.,
1986). The volume of ejaculate is often substantially reduced after
prostatectomy. Surgery for rectal cancer may result in impotence for men
(Golan & Chong, 1992).
Pharmacological Factors
Drugs that affect the autonomic nervous system may interfere with sexual
function. Many medications that older people use, such as
antihypertensives, tranquilizers, and antidepressants, can adversely affect
erectile function and libido (Kellett, 1991; Thienhaus et al., 1986). The
effects of medication on sexual function vary widely between individuals.
Despite the detrimental effects of many medically prescribed drugs, the
most common pharmacological causes of sexual failure are alcohol and
tobacco (Kellett, 1991). Smoking causes cardiovascular diseases, and
ethanol intoxication may result in erectile dysfunction, which itself may
result in anxiety and a secondary psychogenic impotence (Thienhaus et
al., 1986). It should be pointed out, however, that whereas many drugs can
adversely affect sexual function, others can enhance it. (…). Improved
cardiac function due to the treatment of heart failure can also increase a
person's capacity for, and confidence in, having sex. (Deacon et al, 1995:
505-507)
Como se pode notar, ao tomar o desejo como objeto, os gerontólogos produzem uma
narrativa em que os vários aspectos referentes à estrutura dos genitais e à fisiologia envolvida
no ato sexual jamais são revisitados para justificar a aceitação do fim do curso da vida sexual.
Em vez disso, inquire-se o grau de impedimento que essas condições físicas infligem ao desejo
e prática sexual, buscando demonstrar empiricamente sua expressão e as formas para enfrentálas. Um dos argumentos mais comuns é o de que as modificações corporais associadas à velhice
funcionam como constrangimentos à vivência e expressão do desejo sexual. No entanto,
embora sejam geralmente capazes de diminuí-lo, entorpecê-lo, bloqueá-lo, jamais lhe são
absolutamente deletérios.
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As elaborações formuladas por esses especialistas se expressam frequentemente por
meio da figura de retórica do paradoxo: não obstante transformações fisiológicas consideradas
como parte do processo de envelhecimento normal afetem a “função sexual”, sua expressão não
desaparece na velhice. A despeito dos impactos negativos do envelhecimento corporal, os
estudos registram que nem o desejo sexual e nem a capacidade para a atividade sexual são
completamente anulados, tampouco a capacidade para desfrutar uma vida sexual plena nessa
etapa da vida.
Um conceito útil para abordar a tensão apresentada na narrativa gerontológica entre a
perenidade do desejo sexual e os constrangimentos que impedem sua expressão na velhice é o
de “máscara do envelhecimento”, proposto pelos sociólogos Mike Featherstone e Mike
Hepworth (1991). Para os autores, em variadas produções culturais (incluindo estudos
científicos), o conjunto de limitações advindas com a velhice e que afetam as capacidades dos
sujeitos de controlarem o próprio corpo e participarem de uma interação comunicativa é
descrito, de forma figurada, como uma máscara grotesca. Tal concepção, bastante difundida,
sugere que os recursos que normalmente conferem valor e direitos aos sujeitos ficam ocultos
sob os infortúnios do envelhecimento. O conceito busca dar conta de uma espécie de drama
contemporâneo sobre as limitações associadas ao avanço da idade; limitações estas que são
representadas como um fardo pesado, impedindo-os de apresentar ao mundo seu verdadeiro eu.
A metáfora da máscara ressalta a existência de algo alheio à realidade interna dos sujeitos,
incompatível com a consciência que têm de si mesmo e que imobiliza suas potencialidades. Por
meio da descrição de diferentes exemplos, Featherstone e Hepworth chamam a atenção para
essa visão recorrente do envelhecimento como um manto sob qual a identidade da pessoa fica
capturada. Na produção gerontológica sobre o sexo, a velhice é igualmente retratada como uma
prisão, nesse caso não só para a identidade e as expectativas dos sujeitos, mas para seu desejo
sexual.
Além das mudanças fisiológicas, os especialistas no tema discutem ainda um conjunto
de restrições da vida social e da ordem simbólica que incidem sobre a possibilidade de
expressão do erotismo e exercem um papel repressivo sobre o desejo sexual dos velhos. O artigo
“The Impact of Aging on Human Sexual Activity and Sexual Desire”, cujos os autores pertencem
ao Instituto de Estudos da População da Finlândia e do Departamento de Sociologia da
Universidade de Helsinque, ilustra bem essa observação. Conforme descreve o resumo dessa
publicação, o envelhecimento pode mascarar o desejo em distintos âmbitos:
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“This article empirically studies how much aging modifies human sexual
activity and sexual desire, and what the most important determinants in
this change are. The analyses are based on 2 representative national sex
surveys conducted in Finland in the 1990s. As a result of female
widowhood, aging men had a higher incidence of sexual intercourse
compared with aging women; and in relationships, women were more
likely than men to report lack of sexual desire. In regression analysis, age
was a predictor of sexual activity but not of sexual desire, when
controlling for the impact of other factors. Relationship duration did not
play an important role in sexual activity or sexual desire when controlling
for a number of other variables. Sexual desire, valuing sexuality, and a
healthy partner were important to female sexual activity; and high sexual
self-esteem, good health, and active sexual history were important to male
sexual activity. To keep up their sexual desire, both men and women
needed good health, good sexual functioning, positive sexual selfesteem, and a sexually skilful partner.” (Kontula e Haavio-Mannila,
2009: 46). [Grifos meus].

A propósito desses constrangimentos que se impõem contra os mais velhos, a literatura
analisada considera-se que é próprio de sociedades como a nossa reprimir sua sexualidade. Tal
repressão não é somente exercida pelos mais jovens, mas também efetuada por parte dos
próprios velhos. A ideia de um “mito da velhice assexuada” surge nas últimas três décadas
como um consenso na literatura gerontológica, o que se verifica também na abordagem do tema
realizada por especialistas que não se definem profissionalmente como gerontólogos, como
alguns psicanalistas, demógrafos, entre outros. Independente do enfoque conceptual adotado, a
maioria das publicações menciona a existência de uma concepção social do fim da vida sexual
na velhice, tida como generalizada e errônea. Nos artigos a respeito, um esforço monumental é
empreendido pela produção acadêmica revisada tendo em vista a desconstrução desse mito,
uma verdadeira batalha travada por meio de argumentos teóricos e dados empíricos. Cabe
ressaltar que o termo “assexual” é empregado pelos próprios especialistas, geralmente com
sentido adjetivo, denotando ausência, anulação. As citações a seguir evidenciam como esse
“mito” é responsável por uma interdição simbólica da prática sexual nos momentos mais
avançados da vida:
“... studies indicate that sex in old people seems either unlikely or
distasteful to both old and young, including people who work with older
people. These conclusions are confounded, however, by the tendency of
people to respond in test situations in social acceptable ways. That is,
participants may have responded in ways that supported cultural myths
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not because of their personal beliefs, but rather because society supports
and sanctions these myths.” (Ludeman, 1981, p. 204). [Grifos meus].
“Being comfortable with one’s sexualities implies acknowledging and
accepting one’s body, feelings, values, and attitudes toward sexuality.
However, society conspires to deny sexual fulfillment to older people in
many ways. Cultural attitudes that revere reproductiveness and youthful
good looks may contribute to the expectation that older people are, or
ought to be, asexual. Negative attitudes toward sex learned at a young age
may seriously impair the ability to enjoy sex in later life. (Deacon et al.,
1995, p. 497). [Grifos meus].

É contra esta problemática que se enumeram os diversos argumentos dos especialistas,
buscando demonstrar que o desenrolar do curso da vida sexual é afetado pelo “mito” de que os
velhos não possuem sexualidade. Seja por meio da menção às mudanças na fisiologia da
atividade sexual, às complexas dinâmicas do funcionamento psíquico, ou mesmo às dinâmicas
conjugais, longa duração do relacionamento ou às variações de frequência e das formas que
assumem as práticas sexuais, os autores são unânimes em sustentar que, quaisquer que sejam
os inconvenientes considerados, a associação excludente entre idade e sexualidade é uma
conclusão equivocada. Trata-se, segundo afirmam, de uma crença social a ser questionada, pois
errônea, implica em problemas para a livre manifestação do desejo em homens e mulheres.
Conforme demonstrados nas descrições anteriores, embora as modificações na expressão da
sexualidade associadas ao processo de envelhecimento sejam descritas de forma abundantes
nesta literatura e se ateste a diminuição da prática e do desejo sexual, o intuito principal é o de
refutar a ideia de uma “assexualidade” na velhice. Vejamos o seguinte fragmento extraído de
um artigo sobre o tema:
“[...] a sociedade acredita que tanto o homem quanto a mulher que
atingem uma idade avançada perdem totalmente a capacidade, o interesse
e o desejo de manter uma atividade sexual pelas modificações fisiológicas
que ocorrem no processo de envelhecimento. Esta visão, porém, não é
correta e este ciclo [da resposta sexual humana], mesmo possuindo
alterações, se faz representar na vida de um indivíduo mais velho”
(Risman, 1995, p. 54).
Esse tipo de enunciado vem, na maioria das vezes, acompanhado de uma reflexão sobre
o caráter da sexualidade na velhice. A despeito da diminuição de sua frequência, reconhecida
empiricamente, o empenho dos especialistas é o de mostrar que a sexualidade é algo muito mais
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amplo do que o ato de copular. Se por um lado, de acordo com esta literatura, esta dimensão da
vida tem pouco ou nada a ver com a idade, por outro a velhice exige uma nova forma de
experimentá-la. Verifica-se aqui o emprego de uma retórica que visa redefinir a sexualidade
segundo parâmetros mais acessíveis às pessoas na velhice.
“A sociedade taxa os velhos de “menos homens e mulheres”, de “seres
assexuados”. É um grande malefício que se faz com indivíduos de idade
avançada, porque muitos são os que podem até usufruir mais do que
quando eram jovens. A sexualidade tem pouco ou nada a ver unicamente
com ereções e orgasmos, e sim com comunhão, com tocar e se deixar
tocar, acariciar e ser acariciada, ter e dar prazer. É só conseguir mudar
o padrão de encarar e de atuar, usando formas abertas e receptivas entre
si, que se chega ao nirvana nos encontros amorosos.” (Fucs, 1992, p. 94)
“Não se pode afirmar, no entanto, que o velho perca a capacidade de amar
ou de ter uma vida sexual, como se isso fosse prerrogativa dos jovens,
como se o interesse sexual ou amoroso causasse um certo horror, fosse
algo aberrante, que não possa ser aceito. Resgatar o direito a uma vida
sexual do velho implica poder pensar o amor em suas formas de
transformação libidinal, ou seja, outras formas de amor que passam pela
ternura, pelos contatos físicos que erogenizam o corpo, como o olhar, o
toque, a voz, redescobrindo as primeiras formas de amor do ser humano.
O velho não deixa de amar, mas reinventa formas amorosas. A relevância
do estudo do amor na velhice está nesta perspectiva: de pensar outro
enfoque para a vida do velho, não partindo de suas perdas, mas, ao
contrário, das possibilidades criativas dadas pelo vivido, pelo sofrido e
pelo acumulado nas experiências amorosas e, por isso mesmo,
reengendrando a vida em suas infinitas possibilidades,
independentemente da proximidade real da morte.” (Santos e Carlos,
2003: 59)
Uma análise antropológica sobre a tematização da sexualidade na velhice põe em
evidencia ainda a relevância da idade na construção do sujeito social apresentado pela
gerontologia. Especialistas dessa e outras áreas do conhecimento concordam atualmente que
apesar do declínio da frequência de atividade sexual com o avanço da idade, esse decréscimo é
substituído na velhice por uma intensidade ampliada do prazer sexual. Por um lado, as
idiossincrasias da velhice induziriam as novas possibilidades de exploração do corpo e dos
prazeres para manter-se sexualmente ativo; por outro, as liberdades propiciadas pelo fim de
obrigações e estresse associados ao trabalho e cuidado com os filhos garantiria um momento
privilegiado para sua experimentação.
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A argumentação dos especialistas integra, nesse sentido, duas posições aparentemente
contraditórias. Ao menos no nível ideal, defendem que a sexualidade não depende da idade dos
sujeitos, e ao mesmo tempo sustentam que o envelhecimento facilitaria uma experiência sexual
mais gratificante. Desvincula-se simbolicamente a sexualidade da idade, em seu sentido
excludente, para reinseri-la nas etapas mais avançadas do curso da vida com uma ênfase
positiva. Como argumentarei a seguir, a irrelevância da idade no que se refere à experiência
sexual é matizada também em função das intervenções propostas pelos expertos, uma vez que
estas dependem geralmente de dispositivos centrados na idade dos sujeitos.
Nessa produção discursiva, a velhice parece não só instaurar uma nova etapa do curso
da vida sexual, mas também uma nova mecânica de funcionamento do desejo sexual. Isto pode
se verificar não somente na reiteração discursiva do prolongamento do curso da vida sexual,
como também na descrição dos problemas sexuais enfrentados por homens e mulheres na
velhice e nas tecnologias específicas formuladas como parte de sua solução.
A sexualidade e o envelhecimento são, a princípio, considerados problemas de acordo
com essa bibliografia. Em ambas as perspectivas, o sujeito está diante de uma situação que
requer dele um reposicionamento diante de si: numa direção, revendo valores e crenças sobre
o que é o sexo, consequentemente adotando novas atitudes; e em outro sentido, pode aceitar a
velhice como uma etapa de transformações procurando conformar-se a elas, inclusive em
relação às mudanças (já previstas) na esfera sexual. Esta questão só deixa de ser problemática
diante de uma iniciativa individual; caso contrário, o sujeito experimentará uma velhice
malsucedida. Essa é uma situação que passa a ser julgada não por uma ausência de opções, mas
antes, pela responsabilidade de cada um, ou melhor, por sua irresponsabilidade no trato de si.
Segue-se um exemplo que é bastante típico do discurso gerontológico:

“Já existem hoje inúmeras pessoas que envelhecem trabalhando,
passeando, dançando e se apaixonando, com imensa vitalidade. Eles são
exemplos vivos de que as doenças que muitas vezes aparecem na velhice
não são eventos da idade, mas frutos de erros, em geral cometidos ao
longo dos anos, como alimentação inadequada, vida sedentária, excesso
de tensão. Ou, o que é pior, uma recusa em participar da vida, por falta
de estímulo, oportunidade ou por não acreditar que ainda há tempo. Esses
idosos ativos estão demonstrando que, mais do que a simples ausência de
doença, a saúde plena é um estado de excelência pessoal, de sincronia e
bem-estar físico, emocional e mental (...). Existem, sim, perdas que
acompanham o processo natural do envelhecimento. Mas é possível viver
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bem com essas limitações impostas pela idade, mesmo as que se referem
à vida sexual. Em vez de compreendermos as mudanças, e as doenças,
ainda tentamos combater seus sintomas. Melhor seria desenvolver e
flexibilizar a nossa capacidade de adaptação” (Fraiman, 1994: 198-198)
“Contrary to many of our cultural and societal views of the aging
individual, our aging population continues to enjoy their sexuality.
Stereotypically, an older individual is slow moving, slow thinking, requires
total assistance, and never thinks, indulges in, or explores his or her
sexuality. The myths surrounding sexuality in the elderly truly have no
basis in reality. Common myths surrounding sexuality in the elderly
include: erectile dysfunction is normal for aging, older people do not have
sexual desires, elderly people do not have the capability of making love,
elderly people are too frail and prone to injury to attempt coitus, the
elderly are unattractive and sexually undesirable, and the elderly who
engage in sexual activities are perverse. Unfortunately, these myths are
perpetuated by an ongoing ignorance pertaining to these myths by
professionals and intellectuals who exhibit a narrow-minded and shortsighted perspective of the elderly. Pfeiffer summarized eloquently his
overview of perpetuating sexuality in the elderly and neutralized the sexual
myths associated with the elderly when he wrote, “successful aging
persons are those who have made a decision to stay in training in major
areas in their lives. In particular, they have decided to stay in training
physically, socially, emotionally and intellectually. We have every reason
to believe that staying in training sexually will help to improve the quality
of life in the later years.” ” (Ginsberg, 2006: 1027-8)

Efetivamente, o contato com essa literatura deixa uma forte impressão de que a velhice
está atrelada à ideia de projeto. Ao mesmo tempo em que tal produção científico-profissional,
em seu conjunto, pareça se fundamentar sobre uma proposta de atemporalidade das atribuições
sociais, ou pelo menos em um questionamento das formas tradicionais de entender papéis e
práticas sociais próprias e adequadas para cada idade, para alcançar uma vida sexual ativa na
velhice exige-se a adesão a um projeto para esta etapa vida. Conforme sugerem os especialistas,
a velhice instaura inexoravelmente tal exigência, o que inclui uma renovação da experiência
erótica. O prolongamento do curso de vida sexual que vem se consolidando nas últimas décadas
depende que os sujeitos percebam a velhice como um divisor de águas e se preparem para esse
momento. Embora a velhice seja entendida como uma experiência crucial, tanto em seus
aspectos físicos como simbólicos, haveria uma margem de manobra individual para moldá-la.
Inexorável, sim; porém suscetível aos arbítrios ou retidão dos sujeitos. Assim, por meio de um
questionamento reflexivo e uma reformulação de valores e práticas, é possível para os sujeitos
atenuarem seus efeitos aprisionadores. Na base de toda essa argumentação sobre o sexo na
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velhice está a concepção de que o desejo sexual está presente ao longo do curso da vida e a
gestão de um envelhecimento bem-sucedido poderia garantir para sempre sua livre expressão.
De mulheres, homens e outras categorias compartilhadas entre a gerontologia e a sexologia
Um dos aspectos a que estive atento na produção científico-profissional sobre o desejo
sexual e o envelhecimento é a transposição de autores, fundamentos teórico-conceituais,
metodologias e dados da sexologia e dos estudos empíricos sobre o sexo para a gerontologia.
De fato, tal movimentação ocorre e se verifica ainda no sentido contrário, configurando um
interessante sistema de referenciamento e legitimação mútua. Trata-se de um bom exemplo para
demonstrar o aspecto nômade de conceitos e teorias, que embora possuam grande importância
em um dado contexto disciplinar ou profissional, não se circunscrevem em fronteiras
delimitadas. Como nos lembram Deleuze e Guatarri (1997 [1980]) acerca da existência nômade,
o nomadismo é sempre a resposta a um desafio; a necessidade é seu guia.
Na produção gerontológica, as citações de autores e a bibliografia ao final de cada artigo
dão uma primeira mostra dos intercâmbios que se operam entre ambas as áreas na tentativa de
consolidar uma abordagem científica ao assunto. Obras clássicas da pesquisa empírica sobre o
sexo como Sexual Behavior in the Human Male, de 1948, e Sexual Behavior in the Human
Female, de 1953, de Alfred Kinsey e seus colaboradores Wardell Pomeroy e Clyde Martin,
foram bastante revisitadas por gerontólogos, especialmente nos anos 80 e 90, e delas são
extraídos dados quantitativos e qualitativos sobre as condutas sexuais de pessoas com idades
mais avançadas. Estes dois estudos, que traçaram de modo pioneiro no universo científico um
panorama social do comportamento sexual dos estadunidenses, serviram como importante
suporte empírico para demonstrar como é possível manter uma vida sexual ativa e satisfatória
na velhice, bem como para confirmar a tendência de diminuição da frequência de atividade
sexual ao longo do curso da vida, especialmente entre as mulheres.
A produção sobre o desejo sexual na velhice se potencializa de modo ainda mais
expressivo com base nas duas principais publicações de autoria do casal Master e Johnson, os
livros Human sexual Response, de 1966, e Human Sexual Inadequacy, de 1970, consideradas
até hoje referências para os estudos clínicos sobre o sexo. Em primeiro lugar, essas obras
oferecem informação empírica para a argumentação sobre as mudanças anátomo-fisiológicas
da genitália e a aptidão para o sexo em homens e mulheres com o passar dos anos. Daí se
resgatam informações como graus de lubrificação e elasticidade do canal vaginal, estado da
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musculatura da região pélvica, sensibilidade do clitóris e duração do orgasmo, no caso das
mulheres; ou, no caso dos homens, a capacidade de ereção, seu tempo de duração, força/volume
ejaculatório, elevação testicular, entre outros. Dados como esses foram minuciosamente
medidos e registrados nos estudos experimentais conduzidos por esses sexólogos, preocupados
em definir padrões fisiológicos envolvendo o ato sexual e inclusive suas variações segundo as
idades dos sujeitos. Os gerontólogos com frequência retomam esses dados para sua própria
discussão sobre que tão significativas seriam essas mudanças sobre o desejo e a capacidade de
deleite sexual, assim como para sustentar que a constância do exercício sexual ao longo da vida
pode minorá-las. Em segundo lugar, o arcabouço teórico e conceitual desenvolvido por Master
e Johnson orienta grande parte da abordagem gerontológica no que diz respeito ao sexo. Tal
influência se percebe no uso da noção paradigmática de ciclo da resposta sexual humana e, por
conseguinte, na argumentação sobre como se manifestam na velhice as diferentes fases desse
ciclo (a fase de excitação ou de orgasmo, por exemplo, ou mesmo a de desejo, se tomamos
como referência o modelo proposto por Helen Kaplan). No âmbito das estratégias
metodológicas, é preciso salientar que não se encontra na literatura gerontológica qualquer
tentativa de reprodução dos estudos laboratoriais de Master e Johnson. Uma razão para isso
seriam as controvérsias suscitadas em torno de pesquisas experimentais envolvendo o registro
presencial de atividades sexuais. Cabe lembrar que esse tipo de estudo se baseava na observação
e medição das manifestações fisiológicas em sujeitos que participavam voluntariamente em
situações de interação sexual ou autoestimulação. Nesse sentido, é possível imaginar os
questionamentos que esses procedimentos metodológicos mobilizariam quando se tratasse de
idosos e idosas como voluntários de pesquisa. No âmbito da intervenção profissional,
tecnologias controversas da sexologia clínica, como a indicação de um parceiro sexual
substituto, tampouco são aventadas na literatura gerontológica. Em suma, utilizam-se os dados
empíricos e o enquadramento teórico e conceitual desses autores, sem, no entanto, reproduzir
as estratégias de pesquisa experimentais e restringindo as técnicas experimentais de intervenção
clínica potencialmente polêmicas de serem aplicadas na população idosa.
Os trabalhos da sexóloga Shere Hite também ganharam lugar na produção sobre sexo e
velhice. Embora suas principais obras (The Hite Report on Female Sexuality de 1976 e The
Hite Report on Men and Male Sexuality de 1981) apresentem poucos resultados relativos a
atividade sexual segundo grupos de idade, ainda assim seus relatórios têm sido fontes de dados
e argumentos para os especialistas na velhice. Na gerontologia, as ideias de Hite têm sido
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especialmente replicadas quando se busca abordar o desejo sexual, o prazer e as relações
conjugais ou extraconjugais. Um dos achados de sua obra de 1976 era a de que o avanço da
idade tinha variadas influências sobre o sexo de mulheres e homens. Indicava-se que para uma
grande parte das mulheres respondentes de seu inquérito o prazer e o desejo sexual tinham se
incrementado com a idade. Os fatores associados a isso incluíam a experiência acumulada com
a idade, maior autoconhecimento e confiança, além da maior independência dos filhos e de uma
despreocupação com uma eventual gravidez. Outro dado empregado na argumentação
gerontológica é o de que haveria uma dificuldade maior para as mulheres mais velhas em
conseguir novos parceiros, o que ajudava a entender porque nesse estudo elas informavam
relacionamentos com homens mais jovens e até mesmo outras mulheres. No caso dos homens,
Hite encontrou vários sujeitos que relatavam uma melhora da vida sexual com o passar dos
anos, embora observassem que o apogeu do vigor sexual vividos aos 30 anos de idade dá passo
a um gradual declínio a cada década de vida. A narrativa masculina apresentada em seu estudo
de 1981 era a de que a voracidade que caracterizaria o sexo na idade adulta jovem seria
progressivamente substituída por um apreço pela a qualidade da experiência sensual.
A menção aos clássicos da sexologia foi bastante comum nos artigos gerontológicos
publicados até o final dos anos 90. A partir dos anos 2000 essa articulação prosseguia,
articulando-se com estudos mais recentes, em especial que abordavam o sexo segundo
metodologias de tipo populacional. Seja por meio de autores e obras de um período ou outro, a
inclusão da temática do desejo sexual no campo de estudos sobre a velhice engendrou uma
dinâmica de intercâmbios entre áreas profissionais e disciplinares. O que se observa é que os
empréstimos e referências mútuas entre um e outro universo implicam efetivamente uma troca
de prestígio no tratamento dos problemas do envelhecimento e da sexualidade, respectivamente.
A sexologia, por definir-se preponderantemente como uma disciplina de caráter empírico e
aplicado, oferece os recursos necessários à gerontologia em sua empreitada de estudo e
intervenção sobre o sexual. A relação no sentido inverso é igualmente válida, ou seja, do
emprego de preceitos do envelhecimento ativo na argumentação sexológica. 84
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Eventualmente concepções psicanalíticas são recuperadas para tecer elaborações sobre o sexo dos velhos e o
desejo. Nestes trabalhos, a concepção de desejo inconsciente permite uma discussão sobre o tema, mas
curiosamente ela está sempre sintonizada com a tendência hegemônica da vida sexual ativa como um valor. Cabe
ressaltar que os intercâmbios com a psicanálise foram encontrados somente na literatura brasileira e, mesmo nela,
não chega a ser a influência mais expressiva. De fato, a relação da psicanálise com esses campos de intervenção é
complexa no Brasil, denotando simultaneamente uma distância e certa força de influência, em especial entre
profissionais e pesquisadores oriundos das áreas psicológicas e clínicas. De todo modo, a forte influência da

204

Cabe sublinhar alguns dos efeitos que essa relação de intercâmbios exerce sobre os
contornos da gerontologia. Em que medida a introdução do conceito de desejo sexual a
modifica? De fato, esse universo científico e profissional não se descaracteriza no seu todo,
tampouco sua relação com outros saberes. No entanto, como se pode notar na literatura
apresentada, há algumas mudanças e esta parece se traduzir em termos de diversificação
temática e atuação. Nesse caso, a trajetória do desejo potencializa a gerontologia, expandindo
seus limites a novos aspectos da experiência do envelhecimento. Assim como a noção de desejo
sexual sofre uma reconfiguração ao ser tratada nesse universo, o arcabouço científicoprofissional que o lhe serve de assento também. A discussão sobre as diferenças entre homens
e mulheres na velhice e o modelo de envelhecimento ativo parecem expressar bem tal
reconfiguração.
O que observo é uma espécie de costura entre elementos próprios desse coletivo de
pensamento com noções ou categorias sexológicas que vão sendo evocados na construção
argumentativa. Por um lado, a ideia de função sexual e ciclo da resposta sexual humana, por
exemplo, se atualiza de forma particular quando se trata de abordar o desejo sexual na velhice.
Atrelados a esses conceitos, dados empíricos construídos em outros tempos e espaços são
resgatados para sustentar as argumentações. Não se trata simplesmente de uma reprodução
passiva. Como uma espécie de reedição, as noções sexológicas passam por um processo ativo
de reformulação em função das especificidades dos sujeitos em questão. Nos textos e na prática
institucional gerontológica, a proposta epistemológica e valores sociais da ciência do sexo são
reinterpretadas de acordo com o que se espera dos velhos e dos corpos envelhecidos. A máxima
democrática defendida pela sexologia do orgasmo para todos é resgatada, assim como o foco
clínico e educativo dirigido à sexualidade dita normal (heterossexual e conjugal)
Por outro lado, em função de certa afinidade lógica, concepções usuais ou em vigor na
gerontologia são também acopladas na argumentação desenvolvida na interface desses
universos. Esse parece ser o caso da categoria “terceira idade”. A discussão sobre
envelhecimento bem-sucedido, sobretudo a dos argumentos favoráveis à atividade, se sintoniza
com esse modo de tratamento, bem como um modelo de velhice. A produção nacional sobre a
temática revela um absoluto comprometimento com essa categoria. Os sujeitos na terceira idade
devem descobrir que este é um momento de abertura ao novo, às novas formas de
psicanálise no nosso país demonstrada por vários autores (Duarte e Carvalho, 2005; Russo, 2002; Figueira, 1985)
ajuda a compreender o vínculo, ainda que menos expressivo, com o debate gerontológico.
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relacionamentos (com seu cônjuge, sua família, sua comunidade), ao aprendizado de novas
habilidades etc. Seu uso tende a se opor à ideia de velhice, associada à decadência e declínio.
O termo ‘terceira idade’ oferece uma neutralidade e, ao mesmo tempo, enfatiza um sentido de
progresso. Pressupõe o avanço de etapas progressivas – 1ª, 2ª, 3ª – mas não necessariamente
em declínio. Tenta assim a proposição de um novo quadro de periodização, no qual o curso da
vida seguiria em um crescente sem fim. Desse modo, é uma categoria extremamente útil à
empreitada gerontológica sobre o sexo, servindo às intenções de anular a estigmatização da
velhice, reforçando a ideia de que o desejo sexual e o prazer não têm fim, mas antes, são
aperfeiçoados com o envelhecimento.
“Although menopause

reduces the production of lubrication and slows the
sexual response of females, most women report that sexual response of
females, most women report that sexual satisfaction does not change; in
fact, many women experience a more satisfactory sexual experience due
to loss of traditional inhibitions created by fear of unwanted pregnancy.
Men also experience decreasing levels of testosterone and changes in
sexual responses. However, if these biological changes are not
misinterpreted and do not result in anxiety, men may be sexually
competent into their 70s and 80s, with regular sexual activity and
reasonably good health.” (Rienzo, 1985: 66).
Tais proposições, que acompanham historicamente a construção da categoria “terceira
idade”, buscam transformar essa etapa da vida em uma experiência mais gratificante (Lenoir,
1996; Debert, 1999). A prática e os saberes acumulados são apresentados como ganhos que
permitem viver a velhice a partir de novas identidades, realizar projetos abandonados em outras
etapas da vida, estabelecer relações mais profícuas com o mundo dos mais jovens e de seus
contemporâneos. Decorre daí uma nova linguagem pública empenhada em alocar o tempo dos
aposentados contribuindo para a desconstrução das idades cronológicas como marcadores
pertinentes de comportamentos e estilos de vida. Uma parafernália de receitas envolvendo
técnicas de manutenção corporal, comidas saudáveis, medicamentos, bailes e outras formas de
lazer é proposta, desestabilizando expectativas e imagens tradicionais associadas a homens e
mulheres em estágios mais avançados da vida. Assim, um conjunto de discursos científicoespecializados e artefatos endereçados à revisão estereótipos negativos da velhice abre espaço
para que experiências bem-sucedidas no âmbito sexual possam ser vividas coletivamente.
Cabem ainda alguns esclarecimentos sobre os nexos que o universo sexológico
estabelece com a gerontologia. Os parâmetros que orientam o saber-fazer da sexologia se
definem em função de descrições sobre a fisiologia implicada no ato sexual, as variações de
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expressão da sexualidade, determinadas premissas a respeito dos significados sociais e
subjetivos da sexualidade. Concepções sobre a idade e o curso da vida tem um importante lugar
na narrativa sexológica. É preciso lembrar que uma das fortalezas da sexologia vem a ser suas
promessas terapêuticas, o que inclui um conjunto de prescrições, que vão desde o uso de
exercícios e outros recursos de intervenção física, até técnicas pedagógicas de modelação do
comportamento e dos usos dos corpos, com vistas a promover um melhor funcionamento da
vida sexual. No caso dos idosos a meta, na maior parte das vezes, é a de “maximizar” ou
“otimizar” o exercício sexual.
Na caracterização da sexologia realizada no Brasil, Russo et al. (2011) mostram que
esse é um campo profissional e de produção de conhecimentos que possui um forte
compromisso com a atenção clínica ou a prevenção de problemas sexuais. Embora o termo
“sexologia” seja bastante usual, nem sempre é empregado pelos próprios atores que a integram.
Utilizando o termo sexologia mais no sentido metodológico e menos como uma expressão
êmica, a pesquisa aponta para as diferenciações acionadas no uso social desta e de outras
designações referentes a este universo científico e profissional. De acordo com o estudo, a
sexologia define-se atualmente no país por duas vertentes, a educação sexual e a clínica sexual,
sendo esta última conformada por duas outras vertentes que convivem com certo grau de tensão:
a medicina sexual e a sexologia clínica. A respeito destas últimas, a primeira adota uma
perspectiva estritamente biomédica e fisicalista e é representada, sobretudo, por urologistas. A
segunda, por sua vez, reproduz uma visão mais holista da sexualidade e reúne em torno de si
uma gama profissional multidisciplinar. Na sexologia clínica também vigora uma visão
naturalizada ou essencializada da sexualidade, ainda que a abordagem fisicalista seja ainda mais
hegemônica no que tange a medicina sexual.
A distinção descrita por Russo et al. é especialmente interessante para a análise sobre
os nexos da gerontologia com o universo de saberes e práticas sobre a sexualidade. Embora as
preocupações e as produções da medicina sexual integrem o processo contemporâneo de
erotização da velhice aqui assinalado, este é o ramo científico-profissional com que a
gerontologia social estabelece menor interlocução. Sem dúvida, esse diálogo parece mais
profícuo com a sexologia clínica e aquela dedicada aos inquéritos populacionais. Talvez a
formação multidisciplinar desta e da gerontologia bem como a tentativa de ambas por integrar
visões que considerem aspectos biológicos, mas não se reduzam a eles, sejam as principais
razões para a afinidade entre elas e o relativo distanciamento em relação à medicina sexual. A
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mútua referência de conceitos e pressupostos entre a gerontologia e a sexologia clínica respalda,
por um lado, a inclusão da dimensão sexual no modelo de envelhecimento ativo e, por outro,
estende também para os velhos a máxima sexológica do prazer sexual como um direito humano,
consequentemente universal, e parte indissociável do bem-estar físico e subjetivo.
Na trama dessas confluências emergem vários aspectos interessantes sobre os atributos
de gênero e o que se supõe ser a regra universal masculina e feminina dos comportamentos
sexuais. O que mais se destaca na produção escrita sobre o tema é seu viés heteronormativo.
Toda a descrição da fisiologia sexual, das dinâmicas de conjugalidade no curso da vida, e as
argumentações sobre as formas de experimentar a sexualidade são condizentes com a gramática
heterossexual. A ausência de menção à homossexualidade é notória, sendo inclusive sublinhada
em alguns textos (Ludeman, 1981; Ferigno, 1988). Vale reiterar que especialistas diferentes dos
gerontólogos e sexólogos compartem esta mesma abordagem no tratamento do tema. Também
na produção de psicanalistas, demógrafos e sanitaristas sobre a velhice, a modalidade sexual a
ser resgatada, estimulada e glorificada é a heterossexual. Nesse sentido, a literatura sobre o
tema está fortemente afiliada à tendência verificada nas últimas décadas de englobamento das
sexualidades ditas normais – heterossexual e vivida no âmbito conjugal – no universo de
intervenção dos especialistas, como bem indicou Bejín (1987a) e é claramente demonstrada em
análises antropológicas (Russo, 2009; Russo et al., 2011, entre outros).85
Na produção gerontológica, a velhice parece instaurar uma nova etapa do curso da vida
sexual e uma nova mecânica de funcionamento do desejo sexual. Isto se verifica não somente
na reiteração discursiva do prolongamento do curso da vida sexual, mas também na descrição
dos problemas sexuais enfrentados por homens e mulheres na velhice e nas tecnologias
específicas formuladas como parte de sua solução.
No que tange aos conselhos referentes à terapia e à educação sexual na velhice, sugerese ainda um deslocamento do prazer da área genital para diversas “zonas erógenas” do corpo.
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As inter-relações discursivas entre sexo, saúde e bem-estar devem ser consideradas no conjunto de processos
que concorrem para a transformação dos modos de tratar atualmente a sexualidade dos velhos. A noção de saúde
sexual, cunhada em meados dos anos de 1970 pela OMS é fundamental para entender historicamente a proposição
da sexualidade como uma questão de saúde pública. Em sua análise sobre o conceito, Giami (2002) sustenta que
a regulação da sexualidade em termos de saúde pública depende diretamente do contexto nacional, político e
cultural. O autor adverte que não há um consenso sobre sua definição; os usos dessa noção podem abranger tanto
o nível da responsabilidade individual, como a organização de serviços de saúde sexual apropriados. A saúde
sexual pode ser entendida não só como um estado ideal de bem-estar, mas também como a redução de efeitos
negativos da atividade sexual.
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A ampliação é de tal ordem que não há parte da superfície do corpo dos velhos que não seja
potencialmente fonte de estimulação erótica, ultrapassando a própria noção de “zona”, uma vez
que do ponto de vista dos especialistas não há limites e demarcações nesse sentido. Para alguns
autores, o desejo sexual, representado como uma energia, também seria afetado por uma
dispersão equivalente. As citações apresentadas a seguir ilustram bem este deslocamento.
“As expressões de afeto, as fantasias, o desejo de ser seduzido e seduzir,
estão presentes na vida dos velhos como em qualquer outra etapa da vida,
embora nem sempre se apresente da mesma forma. Resgatar o direito a
uma vida sexual do velho implica poder pensar o amor em suas formas de
transformação libidinal, ou seja, outras formas de amor, que passam pela
ternura, pelos contatos físicos que erogenizam o corpo, como o olhar, o
toque, a voz, redescobrindo as primeiras formas de amor do ser humano.
(...) O velho não deixa de amar, mas reinventa formas amorosas.” (Santos,
2003: 22-23).
“(...) com o envelhecimento, quando as funções orgânicas sofrem em seu
desempenho uma perda sexual, decorrente das mudanças hormonais ou
de alguma doença incapacitante, a libido, ou seja, a energia sexual, que
privilegia o aparelho genital para a sua realização, retorna seu
investimento a outra áreas do corpo marcadas nas primeiras experiências,
retornando ao prazer encontrado em outras formas erógenas, como o
toque, o olhar, a delicadeza de toda sensibilidade. A sexualidade, como
manifestação de amor, de afeto, toma outras formas de expressão. (...) São
os preconceitos que fazem pensar que a chamada andropausa no homem
e a menopausa na mulher são responsáveis pelas dificuldades sexuais. A
perda de hormônios modifica o mecanismo e a frequência da ereção,
assim como altera a lubrificação vaginal, dificultando a realização do
coito. Isso parece decretar que a penetração é a única fonte produtora do
prazer e que a ausência ou as dificuldades dessas possibilidades
funcionais incapacitam o velho como ser sexuado (...) o que interfere na
vida sexual do velho é de ordem psicológica e social.” (Santos, 2003: 2930).

A análise empreendida sobre essa produção científico-profissional considerou ainda em
que medida as assertivas sobre o desejo sexual tendiam a indicar a velhice como um momento
de rompimento ou reposicionamento das fronteiras de gênero, uma indagação que tem sido
muitas vezes levantada nas reflexões antropológicas e sociológicas sobre curso da vida. 86 Além
do processo de erotização da velhice conduzido pelos saberes especializados reproduzir uma
normatividade heterossexual, simultaneamente sugere como parte das prescrições para um
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As principais referências aqui são os trabalhos de base estruturalista da etnóloga Françoise Herritier-Augé (1992)
e os de cunho sociológico de Claudine Attias-Donfut (1991, 1994, 2004) e de Sara Arber e Jay Ginn (1991, 1996).

209

envelhecimento bem-sucedido uma inversão do que é tido como próprio da sexualidade
feminina e masculina. Uma das vias especialmente proposta pela gerontologia para tal
empreitada é a desgenitalização da sexualidade masculina, insistindo na importância de que os
homens na velhice explorem novas áreas de prazer em seus corpos, uma sexualidade mais
complexa e difusa, tal qual outros saberes sobre a sexualidade reconhecem ser típico do
universo feminino.
Na literatura analisada, essa ampliação das zonas erógenas ou de prazer aparece sob a
forma de relatos dos próprios velhos, mas é, sobretudo, como conselhos ou prescrição dos
especialistas que ela se destaca. Conforme ressaltado na citação a seguir, essa
“desgenitalização” aparece especialmente associada aos homens.
“[Homens e mulheres mais velhos] Relatam uma vivência diferente de seu
corpo, do corpo do(a) parceiro(a) e da própria relação. Não mais a
premência da descarga do orgasmo, não mais, principalmente entre os
homens, as sensações eróticas concentradas apenas nos genitais, mas sim
a erotização plena de toda a epiderme, sexo de corpo inteiro e de espírito
inteiro. Sexo sem pressa. Não mais o “hambúrguer com batatas fritas”
devorado sofregamente na juventude, mas sim um prato cuidadosamente
elaborado e delicadamente saboreado” (Ferrigno, 1988, p. 16).
Para esses especialistas, os homens seriam geralmente mais limitados em sua concepção
de sexualidade, comparativamente às mulheres, tendendo a concentrar seus interesses na região
genital e no recurso à penetração. A prescrição de redescoberta de outras partes “sexualizadas”
do corpo na velhice recai assim principalmente sobre eles, deixando subentendido as alterações
identificadas na capacidade de ereção com o avançar da idade. O desejo sexual dos homens
também é descrito de forma particular: eles são retratados como mais interessados por sexo e
possuindo uma frequência maior de relações sexuais em comparação com as mulheres.
As conclusões sobre o universo feminino são as de que elas apresentam menores
dificuldades quanto à vida sexual na velhice, já que a sexualidade delas, segundo indicam,
sempre foi mais complexa e ‘menos localizada’. Quando um desinteresse por relações sexuais
é por elas afirmado, o trabalho de intervenção envolve a indicação de reeducação sexual com
fins de uma “liberação da repressão”. De acordo com os estudos e os ensaios revisados, o desejo
e a atividade sexual feminina dependem muito da intenção masculina. Assim, a diminuição da
atividade sexual das mulheres na velhice é associada ao surgimento de doenças dos seus
cônjuges, ao desinteresse destes e também à sobremortalidade masculina. Os dados sustentam

210

que elas, além de manifestarem menos seu desejo sexual, tiveram uma socialização marcada
por maior controle, o que lhes dificultaria desfrutar a sexualidade na velhice. E é sobre tais
aspectos que se deve trabalhar, supostamente para que elas tenham uma “vida sexual plena”. A
velhice seria um momento propício para essa libertação, na medida em que as experiências
acumuladas e o desprendimento das funções reprodutivas, de cuidado dos filhos pequenos e de
uma família muitas vezes extensa permitem um distanciamento do conjunto de convenções
relacionadas com o mundo feminino. Assim, um dos caminhos para manutenção de sua
atividade sexual seria o questionamento dos códigos morais mais restritivos que supostamente
fundamentaram seu aprendizado da sexualidade. Estimula-se, por exemplo, que elas não
vinculem mais a prática sexual ao desejo do parceiro e sim ao seu próprio, e que a velhice traga
consigo também a possibilidade de se liberarem da preocupação com os filhos e com o
julgamento da sociedade, para assim assumir abertamente seu desejo sexual. Encontro nestes
exercícios subjetivos um cruzamento dos modelos que caracterizariam o comportamento sexual
masculino e feminino, desestabilizando e desafiando convenções arraigadas sobre o tema.
É parte dos estudos sobre a sexualidade, como mostra Luiz Fernando Dias Duarte
(2004), a dificuldade envolvida na tensão entre, por um lado, “uma incitação a falar sobre o
sexo” (Foucault) e, por outro, um movimento que retrai essa fala ou mesmo a reflexão sobre o
tema, dada a correlação entre sexualidade, intimidade e privacidade. Essa tensão acaba por levar
a uma separação entre dois níveis da experiência: o sensual e o sentimental. Um prazer sensorial
do sexo (dito sensual) e um prazer afetivo sentimental (correspondente em nossa cultura à
ideologia do amor). É próprio destes estudos estabelecer uma correlação entre o sensual e o
masculino e entre o afetivo e o feminino. Essa correlação é que tende a ser revista quando se
pensa em sexualidade e velhice.
A inversão dos atributos de gênero que ocorreria na velhice é tratada nos seguintes
termos pelo psiquiatra e psicanalista austríaco Otto Kernberg:
“Pode-se observar um desenvolvimento curioso da relação entre o desejo
erótico e o amor apaixonado ao se estudar as relações amorosas que se
dão mais tarde na vida. (...) o desenvolvimento masculino e feminino da
integração entre excitação sexual e ternura diferem. (...) Para os homens,
(...), a liberdade sexual precede a capacidade de estabelecer uma relação
de objeto profundo com uma mulher, e de integrar liberdade sexual no
contexto desse relacionamento amoroso.
No caso das mulheres, ao contrário (...). A patologia mais frequente, nesse
sentido, é um certo grau de inibição sexual no contexto do estabelecimento
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de uma relação amorosa satisfatória. (...) vindos de caminhos de
desenvolvimento contrastantes, homens e mulheres alcançam a mesma
capacidade de síntese entre liberação sexual e uma relação de objeto
profunda; na realidade, o amor apaixonado é precisamente o selo dessa
síntese entre o desejo erótico e o amor terno. Agora, sob a luz da
observação das relações amorosas de casais mais velhos, sugiro que esse
desenvolvimento prossegue na idade mais avançada, com uma
surpreendente reversão de papéis. Homens apaixonando-se e
estabelecendo uma relação amorosa apaixonada nas etapas mais
avançadas de suas vidas frequentemente têm uma estimulante experiência
de que seu intenso amor sexual por uma mulher transcende, em novas
formas, seu desejo erótico (...). Ao contrário, as mulheres que se
apaixonam nas etapas mais avançadas de suas vidas podem experimentar
uma liberdade de desejo sexual que torna o amor pelo homem que
encontraram agora uma ponte na qual o desejo erótico pode ser
plenamente satisfeito, e torna-se a maior expressão do amor deles.” (2001,
pp. 183-184)
É importante afirmar que está ausente da bibliografia especializada que revisamos
qualquer preocupação com as assimetrias nas relações de gênero, ainda que eventualmente os
especialistas especulem como determinadas normas associadas ao masculino e ao feminino
podem representar um obstáculo para a livre expressão e satisfação sexual de homens e
mulheres. A velhice, em vez de esgotar a expressão sexual, inauguraria uma nova fase para sua
experimentação. A necessidade de um novo posicionamento individual diante da sexualidade é
prescrita pelos especialistas e complementada por uma proposta de revisão subjetiva sobre as
amarras de gênero, mas isto sem questionar as assimetrias relacionais, ficando a reflexão restrita
ao plano individual.
A batalha empreendida pela gerontologia contra a ideia de que velhice e sexualidade
não são mutuamente excludentes não é tarefa fácil. O esforço desses especialistas por ampliar
as potencialidades da sexualidade humana, desgenitalizando os corpos ou invertendo as
convenções sobre a sexualidade feminina e masculina, resulta também em uma batalha contra
a indústria farmacêutica, empenhada em reduzir a sexualidade aos termos de disfunções sexuais
tratáveis pela biomedicina e acentuar a penetração como cerne das preocupações masculinas e
do casal. A crítica advinda da gerontologia a este tipo de perspectiva não é direta, mas a
ideologia sustentada cria uma tensão com a lógica das disfunções sexuais.
O lançamento do Viagra representa um marco paradigmático nas formas de pensar sobre
sexo (Bajos e Bozon, 1999; Giami, 1998; Bozon, 2004). Conforme assinalado antes, tanto no
Brasil como em outros países, a liberação desse medicamento envolveu um intenso trabalho de
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publicidade e de promoção por parte dos meios de comunicação. As estratégias discursivas de
divulgação deste medicamento em nosso país estiveram fundamentadas sobre um claro apelo a
convenções assimétricas e tradicionais de gênero, o que poderia ser pensado como um paradoxo
ante um cenário contemporâneo permeado por questionamentos acerca das desigualdades nas
relações entre os sexos e entre diferentes expressões da sexualidade. Também nas imagens que
ajudaram a construir o Viagra no universo simbólico brasileiro, a preocupação é com o casal
heterossexual, no qual o homem é valorizado, sobretudo, por sua potência sexual e por assumir
o protagonismo no encontro erótico com a parceira. A mulher, por sua vez, é apresentada em
uma posição subordinada, passiva e complacente aos avatares do desejo masculino. Os
discursos sobre o Viagra promovem uma intensificação do valor dos genitais e da penetração
na relação sexual. É certo que seu surgimento contribui para o processo de erotização da velhice
discutido neste capítulo, no entanto o faz na contramão das prescrições defendidas por grande
parte dos especialistas em envelhecimento. A lógica ao redor da medicalização da impotência
masculina prescinde de qualquer necessidade de revisão de conceitos sobre as formas de
experimentação do prazer, como a de estímulo ao descobrimento de novas zonas erógenas.

O desejo sexual na velhice e o erotismo politicamente correto
Como busquei demonstrar na análise dessa produção, para sustentar a potencialidade
erótica dos velhos, os especialistas enveredam por uma complexa formulação acerca dos limites
do desejo sexual nas etapas mais avançadas da vida. O que se verifica nos argumentos tecidos
por gerontólogos, outros estudiosos e profissionais interessados no assunto é o empenho em
demonstrar que a sexualidade não se esgota na velhice, e, ao contrário das suposições mais
pessimistas, é nesse o momento que ela poderia ser vivida em sua plenitude e experimentada
de maneira prazerosa por ambos os parceiros, especialmente quando tal narrativa científica
propõe um cruzamento dos atributos de gênero comumente associados ao masculino e ao
feminino. Novamente aqui, tomar o desejo sexual como conceito ou objeto da inquirição
científico-profissional resulta em um árduo enfrentamento das moralidades vigentes.
Em efeito, a narrativa científica sobre a vida sexual dos idosos colabora com uma nova
modelação afetiva em torno da redução da vida sexual na velhice. Os esforços assumidos pelos
especialistas ilustram bem a constituição de uma nova problemática para a velhice. A
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abordagem que fazem do conceito de desejo e seu corolário de discussões e vínculos produzidos
se integram ao conjunto de intervenções para esticar o curso da vida humana.
Sob esse aspecto, a narrativa gerontológica maneja uma linguagem comum à cultura de
consumo, relativizando qualquer argumento ou fato que atente contra a sexualidade ativa na
idade avançada. Apoiam-se em uma concepção fortemente individualista na qual o sujeito, o
corpo e a vida sexual são vistos como flexíveis e moldáveis. Oferecem a ideia de uma
plasticidade corporal segundo a qual as mudanças percebidas no corpo com o passar dos anos
dependem menos das limitações fisiológicas e associam-se mais com o estilo de vida e a
responsabilidade individual. Como afirma a antropóloga Guita Debert,
“Disciplina e hedonismo combinam-se na medida em que as qualidades
do corpo são tidas como plásticas, e os indivíduos são convencidos a
assumir a responsabilidade pela sua própria aparência. A publicidade
[...] e as receitas dos especialistas em saúde estão empenhados em
mostrar que as imperfeições do corpo não são naturais nem imutáveis, e
que, com esforço e trabalho corporal disciplinado, pode-se conquistar a
aparência desejada. [...]. A suposição de que [...] aqueles que conservam
seus corpos com dietas, exercícios e outros cuidados viverão mais,
demanda de cada indivíduo uma boa dose de ’hedonismo calculado’,
encorajando a autovigilância da saúde corporal” (Debert, 1997, p. 42).
Outros antropólogos têm apontado que este conjunto de conhecimentos se estabelece
como um saber legítimo a partir da criação de um objeto de reflexão e intervenção que depende
de ressignificações em relação às imagens depreciativas do envelhecimento (Cohen, 1994;
Lopes, 2000), fortemente marcadas pela decadência do corpo e de suas habilidades cognitivas.
O sujeito social da gerontologia – e também de diversos programas e políticas sociais – parece
se construir com a inversão de valores potencialmente negativos, no sentido da exaltação das
possibilidades de uma vida gratificante, saudável e produtiva para aqueles que contam mais
anos de idade.
É necessário ainda salientar que a problematização do desejo sexual na velhice se
configura em uma escala global, o que certamente ajuda a entender a coesão e força da narrativa
construída ao seu redor. O conteúdo das argumentações gerontológica e o desenho das
tecnologias empregadas para sustentar a viabilidade de uma erotização da velhice se
potencializam especialmente ao ganharem lugar em duas propostas da Organização Mundial de
Saúde (OMS) que são replicadas de maneira capilar em políticas e programas em diferentes
partes do mundo: o modelo de envelhecimento ativo e o de saúde sexual.
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Vale mencionar, ainda que brevemente, como os modos contemporâneos de tratar a
sexualidade dos velhos se sustenta também em inter-relações discursivas entre sexo, saúde e
bem-estar. A noção de saúde sexual, cunhada em meados dos anos de 1970 pela OMS é
fundamental para entender historicamente a proposição da sexualidade como uma questão de
saúde pública. Em sua análise sobre o conceito, Giami (2002) sustenta que a regulação da
sexualidade em termos de saúde pública depende diretamente do contexto nacional, político e
cultural. O autor adverte que não há um consenso sobre sua definição; os usos dessa noção
podem abranger tanto o nível da responsabilidade individual, como a organização de serviços
de saúde sexual apropriados. A saúde sexual pode ser entendida não só como um estado ideal
de bem-estar, mas também como a redução de efeitos negativos da atividade sexual.
Na orientação dada por tais modelos, a sexualidade na velhice se define prioritariamente
como um recurso para o bem-estar subjetivo. A superação das restrições físicas e morais
necessárias para a livre expressão do desejo sexual por parte dos mais velhos está fortemente
subordinada à gestão individual do envelhecimento segundo as noções contemporâneas de
“qualidade de vida” e “vida saudável”, com seus preceitos e critérios.
É no conjunto dessas diversas articulações que localizo o processo vigente de erotização
da velhice. O entendimento da sexualidade em termos de seus pretensos benefícios para a saúde
e o bem-estar vem progressivamente se popularizando e integra numerosos discursos dirigidos
à promoção da saúde. Com frequência, possíveis causas orgânicas são cogitadas para explicar
determinados comportamentos sexuais e remete-se à clínica médica para sua solução. É certo
que a problematização médica ou psiquiátrica em torno da libido e a tentativa de reificar as
variações sexuais como disfunções não expressa exatamente o ponto de vista dos especialistas
da gerontologia social. Como dito antes, a medicina sexual parece ser o saber sobre a
sexualidade que possui menor afinidade com o discurso gerontológico. Nesse ramo da
medicina, a diminuição das capacidades sexuais associadas ao envelhecimento é traduzida
atualmente como disfunções sexuais que, de todo modo, exigem uma conjugação de
procedimentos e tecnologias biomédicas e práticas de autocuidado corretivas, bens e serviços
corretivos e terapias oportunas no estilo de vida. Mesmo assim, o forte apelo à saúde constituise um recurso imprescindível para o processo mais amplo de erotização da velhice aqui
debatido.

215

A associação simbólica da vida sexual ativa com as noções de saúde e bem-estar permite
não só a gerontologia e a sexologia, mas também a medicina sexual, se distinguirem de práticas
tidas como charlatanistas. Estas, como mostraram Marshall e Katz (2002), caracterizavam o
comércio de produtos voltados para estimular ou restaurar as funções sexuais perdidas e que se
chocavam com a convenção dos especialistas que, até as primeiras décadas do século XX,
estabeleciam que a determinação biológica do declínio do vigor sexual era inalterável e que
aceitá-lo era a condição para envelhecer bem. Além de dissociar o sexo de práticas
exclusivamente hedonistas e garantir respeitabilidade ao que antes era tido como puro comércio
de afrodisíacos, a ênfase no sentido de saúde parece envolver um processo de apagamento da
relação do erotismo com a beleza, dissociação essa que a proposta de discussão sobre o desejo
sexual na velhice tende a reforçar. De fato, nenhum dos artigos ou livros consultados colocam
em pauta uma reflexão sobre a beleza do corpo envelhecido ou sobre a possibilidade de os
velhos serem atraentes sexualmente. Desejo sexual e beleza não são elementos aqui
combinados. A despeito de todo o esforço de desconstrução de significados sociais em torno
do envelhecimento e da sexualidade empreendido pela gerontologia e demais profissionais
interessados na promoção destes temas, não consta de suas pretensões nenhuma intenção de
promover, do ponto de vista estético, os corpos envelhecidos. O tema, ainda que bastante
explorado pela indústria de consumo de bens e serviços que se formou em torno das promessas
do envelhecimento bem-sucedido, não ganha lugar na narrativa dos especialistas. O
desconstrucionismo acionado pela gerontologia tem colocado em questão a temporalidade do
desejo sexual e os constrangimentos de ordem moral que impedem a expressão sexual até o fim
da vida, bem como a incapacidade dos corpos envelhecidos de sentir e proporcionar prazer a
seus parceiros. No entanto, a erotização da velhice promovida por essa produção científicoespecializada não põe em debate a potencialidade dos corpos velhos de serem sexualmente
atraentes e geradores de desejo. Os signos da idade avançada como cabelos brancos, rugas ou
decaimento físico geral, ou mesmo a expressão de maturidade nunca são tomados como trunfos
do processo de desconstrução de concepções negativas do sexo na velhice. A gerontologia
parece assim prescindir de qualquer esforço de estetização do corpo envelhecido. É o erotismo
politicamente correto que parece permitir que a beleza e a atração física possam estar ausentes
da agenda revisionista dos entusiastas do desejo sexual na velhice.
Com a expressão “erotismo politicamente correto”, Maria Filomena Gregori (2004) dá
conta das novas faces do erotismo protagonizado por atores ligados à defesa das minorias
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sexuais e que tem como uma de suas implicações mais imediatas o deslocamento do sentido de
clandestinidade do erotismo para um significado cada vez mais associado ao cuidado saudável
do corpo e para o fortalecimento do self e da autoestima individual. Segundo sua argumentação,
o que se ganha com o erotismo politicamente correto seria uma ampliação das possibilidades
de aceitação ou legitimação de escolhas e práticas sexuais variadas. Seu fundamento seria uma
concepção democratizante do erotismo, acessível e desejável para todos. No entanto, o
deslocamento simbólico implica também em perdas, apagamentos. O erotismo associado à
pornografia, por exemplo, perde a conotação de obscenidade ou transgressão. Passa a associarse a uma possibilidade válida entre as práticas sexuais, porém sua legitimidade estaria conferida
em função de sua capacidade de fortalecer e fazer bem ao sujeito. O uso que aqui faço desta
noção aponta para uma ampliação de sua influência, reverberando entre os especialistas e sendo
também replicado por eles.
A produção científico-especializada apresentada nesse capítulo indica que essa nova
face do erotismo se integra à gerontologia em sua tarefa de pensar e proferir discursos sobre o
desejo sexual. É parte do erotismo politicamente correto, quando voltado para o
envelhecimento, questionar atributos tradicionais de gênero – questionamento que, como
vimos, encontra na velhice um terreno propício e se expressa na prescrição da desgenitalização
da sexualidade e na inversão dos scripts masculinos e femininos nas relações a dois.
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Capítulo 4. A emergência da assexualidade: politização da sexualidade e
produção científica

Assexual. Não sexual, anti-sexual, celibatário.
Estes termos têm diferentes conotações dependendo com quem você fala
e, em diferentes momentos, todos eles têm sido aplicados a mim,
corretamente ou não. Mas não importa como você a defina, minha
“condição” pode ser resumida em uma sentença:
Eu não quero sexo. Pura e simplesmente.
Não se trata de evitar o sexo por medo ou como resultado de uma
obrigação percebida moralmente, ou não estar interessado em formar
uma família. Eu somente pareço ter sido poupado(a) do desenvolvimento
da inclinação sexual – talvez eu não tenha libido, em termos biológicos,
ou talvez eu tenha um desinteresse psicológico pela intimidade física, ou
talvez um pouco de ambas... Mas o resultado final é que eu simplesmente
não tenho interesse em sexo e eu gosto de estar dessa forma.
(Anônimo(a))

(...). Isto é o que tem sido dito, no entanto, não é que os assexuais se
esquivem de relacionamentos, tal qual. Significa simplesmente que
buscamos um tipo fundamentalmente diferente de intimidade com nossos
parceiros: uma intimidade que, idealmente, não inclua sexo.
Eu digo idealmente, porque há assexuais que têm sexo.
E isto está longe de ser um contrassenso, e isto não diz nada nem sobre a
natureza da assexualidade,
nem sobre a precisão da sua auto-identificação assexual, não mais do que
o fato de os dois filhos de Oscar Wilde terem livrado ele da condenação e
encarceramento sob a acusação de atividade homossexual. Sexualidade
não é sobre o que você faz, necessariamente. É sobre o que você é e o que
idealmente você faria, no caso de uma vida não influenciada pelas
demandas dos outros – E a maioria dos humanos não vive esta vida.
(kaw143) 87
As citações anteriores estavam originalmente em inglês e foram extraídos da página web
da AVEN (Asexual Visibility and Education Network),88 uma comunidade cujos participantes
se identificam como assexuais ou expressam afinidades com as discussões que ali são dadas.
Trata-se de relatos que, como tantos outros que tenho encontrado em blogs, fóruns e sites de
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assexuais, põem em discussão os sentidos e as consequências do desinteresse por sexo,
denotando uma clara intenção de ressignificar o assunto. Os discursos dos assexuais indicam
uma variedade de dinâmicas de diferenciação social suscitadas a partir da manifestação do
desejo sexual ou de sua ausência, sobre as quais fundamentam suas críticas. Suas declarações
podem ser lidas como um questionamento vigoroso à centralidade do sexo para os laços afetivoconjugais, bem como para a descrição e leitura de si realizada na esfera pública. Ademais,
instigam a pensar a profusão de questões, categorizações e respostas que têm sido formuladas
para quem não se interessa por sexo.
As reivindicações apresentadas pelos assexuais ampliam a agenda política dos
movimentos pela diversidade sexual e, ao mesmo tempo, desdobram-se em uma surpreendente
manifestação coletiva de crítica cultural. Os principais alvos de tal crítica é o valor social
atribuído ao prazer sexual e, consequentemente, os processos sociais de problematização dos
sujeitos que não compartilham desse valor. Suas narrativas expressam uma forma sui generis
de conceber a falta de interesse pelo sexo, divergindo das fórmulas do sentido comum de
conceber essa falta e, de certo modo, das teorizações dos especialistas a respeito, inaugurando
inclusive novas estratégias para lidar com ela.
Além disso, considero que os nexos entre a proposição da categoria assexualidade e a
produção e divulgação do conhecimento científico-especializado estão entre os aspectos mais
idiossincráticos e instigantes de sua emergência. Com base em observações sistemáticas de sites
como o da AVEN, entre outros, e dos artigos a respeito dessa condição que vêm sendo
publicados em revistas e periódicos científicos e especializados, pude identificar essa complexa
articulação. Esta relação comporta interesses e agendas particulares, mas reflete também
convergências. O discurso construído nos sites sobre assexualidade raramente explicita
argumentos e conceitos científicos, ou faz menção a algum estudo ou cientista de referência.
No entanto, como descrevo a seguir, determinados valores, regras, técnicas e noções típicos do
mundo científico e acadêmico parecem permear o argumento e a aposta política dos que
manifestam publicamente a assexualidade. Nota-se no site da AVEN um especial interesse de
seus membros, ou pelo menos dos administradores do site, de que pesquisadores estudem os
assexuais. Curiosamente, esses sujeitos rechaçam serem entendidos a partir da nosologia
vigente e tampouco requerem dos especialistas qualquer abordagem clínica a sua experiência;
porém, ao mesmo tempo, eles convocam pesquisadores para retratá-los em seus trabalhos, ou
seja, promover a pesquisa científica e publicações em torno dessa condição. Há também nos
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sites mobilizações para que membros dessas redes virtuais colaborem como voluntários em
pesquisas. Esta intermediação, inclusive, está regida por normas minuciosamente detalhadas.
Outros elementos atestam a relação especial entre a emergência dessa categoria e o processo de
produção do conhecimento científico. A forma de apropriação do termo “assexualidade” da
biologia e das pesquisas sobre sexo, o estilo argumentativo adotado nos sites e blogs, a
preocupação em definir critérios para a identificação como assexual e o cuidado em registrar
sistematicamente as experiências pessoais dos membros da rede refletem recursos e
procedimentos tidos como próprios do âmbito científico e acadêmico.
Quando dirijo o olhar etnográfico para as revistas e periódicos especializados, confirmo
que a replicação dessa nova categoria em pesquisas e artigos científicos recentes segue em
muitos aspectos os conteúdos formulados pelos assexuais. A busca por visibilidade e
legitimação do que seja a assexualidade, proposta sustentada por estas redes virtuais, vem
efetivamente encontrando eco em determinados ramos científico e acadêmicos. Cabe antecipar
que o perfil dos pesquisadores que vêm se dedicando ao tema e a abordagem científica que
realizam indicam uma posição peculiar destes atores ao interior do campo especializado sobre
o sexo. Os estudiosos que têm publicado sobre a assexualidade são mais próximos de uma
perspectiva interdisciplinar dos estudos sobre sexo e não se confundem com profissionais das
áreas biomédicas, que se afiliariam melhor no ramo atualmente conhecido como da medicina
sexual.
A conjugação entre politização da sexualidade e produção de conhecimento que
encontro na emergência dos assexuais é um dos elementos-chave da descrição etnográfica que
realizo neste capítulo. Como uma espécie de dobradiça, o encadeamento mencionado pareceme útil não somente para a análise desse evento em particular, mas para estabelecer
comparações e analogias com outros processos históricos e transnacionais envolvendo disputas
acirradas sobre a definição de verdades acerca do sexo, envolvendo atores, procedimentos e
tecnologias do universo científico-especializado, como os demonstrados ao longo da tese.
Seguindo a pista deixada por Rubin (1984), assumo a premissa de que, em momentos de intensa
contenda sobre os significados das coisas sexuais, o domínio da vida erótica é reconfigurado.
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Neste capítulo,89 busco argumentar novamente como o contexto de produção do
conhecimento é atravessado por e atravessa tais processos de politização da sexualidade, agora
me guiando pela indagação sobre como os cientistas e acadêmicos, suas ideações e as
instituições que representam são convocados, cooptados ou se alistam como agentes nesse
processo de emergência da assexualidade. Paralelamente, busco ainda destacar como
argumentos e conceitos migram, se desterritorializam e reterritorializam, constituindo-se em
meio a tais movimentos e interações.
Na emergência da assexualidade, as agendas de ativismo e de avanço da ciência não só
confluem, como parecem em certos momentos confundirem-se. Aposto na fecundidade de
trazer este tipo de análise sobre a produção de saberes sobre o sexo no marco de uma tradição
cognitiva da antropologia e dos debates dos estudos sociais da ciência. A análise da
assexualidade importa nesta tese na medida em que permite explorar os intercruzamentos entre
a produção científico-especializada e a formulação de reivindicações de grupos marginalizados
em face do ideal de democracia sexual. As descrições etnográficas a seguir são úteis para uma
reflexão sobre o ethos científico90 do campo de estudos sobre sexo, as diferenciações ao seu
interior e as fronteiras entre politização da sexualidade e ciência no que tange a essa área de
conhecimento. Disso tratarei no presente capítulo.
A aproximação ao universo dos assexuais
O que se quer dizer com assexualidade? Em que isso consiste? Qual a origem do termo?
Teria ele sido formulado por algumas das pessoas que se denominam assexuais? Seria talvez
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Uma versão preliminar deste capítulo foi publicada em forma de artigo na Revista Sexualidad, Salud y Sociedad
em agosto de 2013 sob o título: A emergência da assexualidade: notas sobre política sexual, ethos científico e a
noção de desejo. Agradeço à Regina Facchini e à Carolina Branco, editoras do dossiê temático Medicalização,
sexualidade e gênero: sujeitos e agenciamentos, pelo gentil convite de integrar a publicação e os comentários ao
texto.
90
A noção de ethos científico é tributária do trabalho clássico de Robert Merton “Teoria e Estrutura Social”
(MERTON, 2002 [1949]) que propõe de forma pioneira no período pós-guerra uma reflexão sociológica sobre as
normas morais da ciência. Há uma tradição de trabalhos que dialogam criticamente com as formulações seminais
de Merton (CUPANI, 1998; GARCIA, 2010; GARCIA & MARTINS, 2009; entre outros), argumentando sua
validade no campo temático dos estudos sociais da ciência e da técnica. Mesmo a par das críticas de que a noção
de ethos científico parece ter perdido sua função para o tratamento da ciência tal qual se apresenta hoje (uma
ciência globalizada, fortemente atravessada por lógicas da indústria e por imperativos mercadológicos), retomo-a
aqui para ressaltar as normas, valores e procedimentos ideais que orientam a produção de conhecimento científico.
Esta opção se justifica especialmente por considerar que tais ideais, embora transformados na contemporaneidade,
ainda modelam a prática dos cientistas, bem a de outros atores sociais preocupados com a ampliação do
conhecimento certificado socialmente. Ademais, as dinâmicas referentes ao cumprimento ou incumprimento
desses ideais e normas clássicas constituem um interessante tópico de observação para analisar em meio a
controvérsias científicas.

221

uma apropriação das produções construídas pelos especialistas em sexualidade? Qual o estado
de reconhecimento dessa categoria para além da rede mencionada e de outras vinculadas a ela?
Estas foram as perguntas que fiz ao me aproximar desse universo empírico, mas elas foram
somente as perguntas iniciais. Ao longo do estudo, outros interrogantes foram somando-se a
esses.
A respeito de minha aproximação ao tema, a primeira vez que ouvi o termo “assexual”
formulado em termos de uma categoria identitária, e não sob a forma de um adjetivo, foi em
meados de 2007, época em que eu era professor na Colômbia. Reunido com um grupo de
pesquisadores, estudantes universitários e colaboradores de um centro comunitário, definíamos
os últimos ajustes do questionário a ser aplicado na Marcha pela Cidadania LGBT de Bogotá,
a propósito de um estudo de caracterização dos participantes desta manifestação política. A
enquete incluía perguntas com opções de respostas fechadas, uma delas sobre categorias de
identificação sexual e, durante a avaliação do instrumento, um dos estudantes sugeriu que entre
as opções listadas deveríamos incluir a de assexual e explicou-nos rapidamente em que
consistia. Segundo ele, tratava-se de uma nova identidade cunhada por pessoas que não sentiam
atração sexual. Para a maioria dos presentes, esta e outras identidades evocadas e explicadas na
ocasião não pareciam frequentes e nos questionávamos sobre a pertinência de incluí-las.
Naquele contexto, não considerei relevante a sugestão do rapaz, mas ficou-me a lembrança da
perplexidade de todos e uma boa dose de curiosidade a respeito. A proposta não foi acatada e
decidimos, em consenso, deixar aberta a última opção de resposta a este quesito, para dar
cabimento a opções diferentes das apresentadas de antemão, ou seja, as mais usuais.
Efetivamente, nenhuma das pessoas entrevistadas no estudo mencionou identificar-se como
assexual. O tema se arquivou para mim durante um determinado período.
Em meados de 2008, já estava novamente no Brasil, iniciando meu curso de doutorado.
Pesquisando sobre teoria queer na Internet, encontrei uma menção a uma comunidade de
assexuais. Em um momento em que a proliferação de novas categorias no universo das
identidades sexuais era tão expressiva que chegava eventualmente a parecer um fenômeno
banal, aquela categoria poderia ser somente mais uma, entre tantas. Não obstante, o termo
“assexualidade” soava um tanto técnico e o sentido que sugeria era bem provocativo. Ressurgiu
então a curiosidade e cliquei sobre o link encontrado. Assim cheguei ao site da AVEN.
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Ao entrar na página, um dos conteúdos mais destacados era uma definição, em letras
maiúsculas e na cor roxa: “ASEXUAL: A PERSON WHO DOES NOT EXPERIENCE SEXUAL
ATTRACTION”. O desenho da página era sóbrio, com algumas poucas janelas e predominância
da cor roxa, apresentando-se em primeiro plano a definição do termo. Além do triangulo
invertido, ícone da assexualidade, não havia outras imagens e o conteúdo apresentado era bem
sintético. Logo abaixo da definição, em letra menor, encontrava-se uma mensagem de boasvindas e a apresentação da página. Naquela ocasião, constava também na página inicial um
esclarecimento de que a “assexualidade” seria diferente do celibato; a primeira indicaria uma
“orientação sexual”, enquanto o segundo representaria uma escolha.91
Encontrava-se, na parte superior, um menu de entradas para cada uma das seções da
página. Entre as opções, uma conduzia às perguntas frequentes (FAQ) e informações para
familiares, amigos e sobre relacionamentos com assexuais. Havia também uma seção exclusiva
para informações sobre a rede (com opção de entrar em um espaço de chat e em uma loja
virtual). Outra seção, chamada “Asexual Perspective”, estava reservada para depoimentos e
ilustrava diferentes histórias referentes à experiência assexual. As seções seguintes eram: uma
para os vídeos, outra para os links recomendados e uma última para contatos com os
administradores da rede. Ao lado esquerdo, uma pequena janela dava entrada para os fóruns de
debate da rede, aliás, bastante frequentados, registrando um considerável nível de atividade.
Mais abaixo, encontrava-se a imagem do último número do boletim informativo “AVENues” e,
em seguida, um quadro à parte com a mensagem selecionada da semana. Na parte inferior, um
sumário com as atividades recentes, avisos e convocatórias para ações de incidência política e
visibilidade. Embaixo, na moldura da página, estavam dispostas 13 bandeiras de países do todos
os continentes, fazendo referência a núcleos da AVEN que se expressam nos idiomas oficiais
desses países.92
Ao ler o conteúdo apresentado nas diferentes seções da página web, minha curiosidade
deu lugar à surpresa. O assombro não foi exatamente com a informação de que as pessoas
inscritas nessa comunidade não experimentassem interesse por sexo. Ainda que isso parecesse
extraordinário, o que me foi realmente surpreendente, naquele momento, era o fato de tal
condição ser objetivada politicamente e tornar-se um elo de afinidade entre um grupo
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Desde o início da pesquisa, o layout da página web mudou algumas vezes, mas mantém alguns de seus elementos
distintivos como a sobriedade, o tom predominantemente roxo e branco, a definição de assexualidade na página
inicial, bem como a maioria de suas seções originais.
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Em maio de 2013, já eram 16 e esse número se manteve até minha última consulta, em julho de 2018.
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aparentemente tão numeroso de pessoas. Na ocasião de meu primeiro acesso a essa página web
(meados de 2008), verifiquei que havia mais de 6.000 pessoas inscritas na AVEN. 93
A AVEN é apresentada reiteradas vezes como uma iniciativa pioneira na promoção da
assexualidade, uma espécie de marco zero da rede de assexuais, e mantem-se ainda hoje como
seu principal núcleo. Seu surgimento se remonta a um blog criado anos antes por David Jay,
um dos membros mais visíveis da rede, na época um estudante secundarista da cidade de São
Francisco, Califórnia. Iniciou-se formalmente em 2001 e tem a Internet como sua principal
plataforma de sociabilidade e incidência política. Ela é efetivamente a referência mais
mencionada nesse universo e seu site é desde então posicionado em primeiro lugar na consulta
aos buscadores web. Integram-se também à rede do Wikipedia.
A proposta, elaborada nos Estados Unidos, expandiu-se em poucos anos para além das
fronteiras desse país, tornando-se um fenômeno de dimensões globais. Tomando-a como ponto
de partida, pude chegar a uma extensa rede de assexuais. Entrando pela seção “Link”, disponível
então em seu menu principal, encontravam-se listados nove sites comunitários, seis sites
pessoais e treze blogs, todos replicando discussões análogas sobre a assexualidade e exibindo
vínculos com novas páginas. Na parte inferior do site, cada uma das bandeiras ali dispostas
constituíam os vínculos que conduziam os visitantes para núcleos da rede destinados a falantes
de idiomas diferentes ao inglês, ou seja, páginas desta mesma rede em alemão, francês,
espanhol, italiano, russo, hebraico, polonês, japonês, mandarim, turco, finlandês, holandês e
tcheco. Atualmente, estão incluídas a bandeira de Portugal - que remete a um fórum com
membros brasileiros-, a da Suécia, da Noruega e da China (a do Japão já não está lá). Essa
variabilidade linguística indica, de certo modo, o raio de alcance dessa comunidade virtual.
Ainda que a página web da AVEN em inglês parece ser a mais incrementada dessa rede,
surpreendeu-me o modo como sua proposta e conteúdo se estavam replicando e chegando
progressivamente a contextos tão diversificados.
Efetivamente, as alusões a respeito da assexualidade se propagaram em um ritmo
exponencial ao longo da década de 2000 e nos primeiros anos da década seguinte a nível
mundial. A cada nova consulta sobre o tema nos buscadores de internet, eu confirmava que as
referências de sites e blogs sobre assexuais aumentavam continuamente, muitos de língua
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Em uma consulta no dia 31 de julho de 2018, a estatística de membros inscritos nesta comunidade era de
108.164. Ainda hoje, a AVEN parece ser a página web com maior quantidade de acessos e a que, nessa medida,
exerce um papel importante de promoção do tema.
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inglesa (mas não somente).94 O grande contingente de membros registrados nesses coletivos
evidencia a potencialidade dessa categoria, capaz de aglutinar vários sujeitos que se interessam
ou se identificam com ela. No entanto, percebi que sua popularização chegava mais
rapidamente em certos contextos que em outros. Pelo menos até 2010, a noção era ainda pouco
conhecida no sentido comum, porém começava a se notar nos contextos de pesquisa
universitária e do ativismo LGBT e feminista. Durante os primeiros anos da pesquisa, em
conversas com amigos residentes no Brasil, na Colômbia, na França, em Portugal e mesmo nos
Estados Unidos, pude perceber que a vulgarização a respeito tinha um alcance delimitado; tais
amigos diziam não saber sobre a assexualidade ou apenas terem ouvido vagamente a respeito.
Alguns desses amigos pertenciam ao universo acadêmico, mas nenhum do campo de estudos
de gênero e sexualidade. De fato, a disseminação deste e de outros temas na internet se dá em
função de circuitos socialmente constituídos. A abordagem e a reverberação de um assunto
ocorrem na web em função de vínculos e interesses comuns entre indivíduos e coletivos.
Embora esse traço não seja exclusivo do mundo virtual, as relações de afinidade definem em
grande medida fluxos e circuitos por onde tal ou qual discussão transita privilegiadamente. No
caso da assexualidade, sua popularidade parece ter se consolidado primeiramente nas redes de
discussão política e acadêmica sobre sexualidade. Em um momento em que a mídia televisiva
e jornalística veiculava informações sobre a assexualidade somente em raras ocasiões, o tema
circulava mais intensamente por meio de listas de e-mail e redes sociais, como Yahoo Groups
e Facebook, conformadas, sobretudo, por pesquisadores e grupos de interesse em pautas sobre
sexualidade.
Mesmo que com intensidade e velocidade variáveis segundo contexto referido, não
demorou para que a assexualidade se constituísse um fato de domínio comum. A partir de 2010,
sua abordagem mais frequente na mídia e logo em produções para a televisão, como novelas e
seriados, foi progressivamente vulgarizando o tema.95 Um aspecto característico das primeiras
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Acredito que o predomínio de comunidades virtuais de assexuais em língua inglesa e que o surgimento da
primeira comunidade tenha se iniciado nos Estados Unidos pode ter relação com a crença no estado liberal,
disseminado no contexto anglo-saxão. Como afirma Claudia Fonseca no debate sobre a adoção infantil, “de fato,
nos países anglo-saxões, a filosofia individualista parece ter sacralizado a ideia do desejo de cada um. A ‘escolha
livre’, não muito longe do direito de consumo, acaba sendo a medida básica da moralidade” (Fonseca, 2008:12).
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Os primeiros programas e talk shows nos Estados Unidos a abordarem o tema foram The View (canal ABC)
(2006), CNN Showbiz Tonight (2006), Fox News Dayside (2006) e The Montel Williams Show (2007). No Brasil,
a série de televisão Malhação voltada para jovens foi uma das primeiras produções a divulgá-lo em 2009, incluindo
em uma das temporadas um personagem assexual. Em 2013, o programa de entrevistas Gabi Quase Proibida
tratou o assunto entrevistando a pesquisadora Elisabete Oliveira sobre sua tese de doutorado em educação a
respeito da experiência de assexuais brasileiros.
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menções da mídia sobre a assexualidade era o tom de exotismo com era apresentada. Nesse
momento inicial, invariavelmente a abordagem desses meios de comunicação destacava ao
máximo a afirmação de desinteresse pelo sexo. Esse processo, ao capturar a atenção para o
tema, suscitou os mais diversos afetos e polêmicas, desde curiosidade, rechaço, incredulidade,
chacota, dúvida até admiração. Cogito três razões para essa variedade de reações. A primeira
se deve à assexualidade se apresentar como um fenômeno insólito e, portanto, curioso: ao negar
o sexo, os argumentos dos assexuais desestabilizam verdades muito arraigadas sobre esse
domínio da vida, inclusive sobre o desejo sexual. A seguinte razão se relaciona com seu
potencial para brindar sentido a uma variedade de experiências, concorrendo com explicações
oriundas do saber especializado quando se trata do desinteresse pelo sexo. A terceira
justificativa tem a ver, em grande medida, com a geração de um discurso de tipo emancipatório
em torno do assunto, politizando um tema usualmente circunscrito à vida íntima ou à
abordagem clínica.
A emergência dessa nova categoria e a discussão que convoca sobre o desinteresse pelo
sexo representam um fato inédito e muitos pesquisadores foram capturados por isso. Vários dos
primeiros pesquisadores a publicar sobre os assexuais mencionavam nas justificativas de seus
artigos tal ineditismo como razão para estudar o tema, reproduzindo uma narrativa típica de
“conquista do desconhecido”, tomando por empréstimo analogia sugerida por Cristiana Bastos
(2002). No meu caso, minha motivação em estudar os assexuais não se deu em função da
potencialidade de explorar empiricamente o que se defendia como uma nova orientação sexual.
Em lugar de assumir como tácito o potencial da assexualidade como objeto de estudo, minhas
perguntas se orientavam exatamente sobre como se constituía a relação entre sua emergência e
o universo científico-especializado. Parte do meu estranhamento antropológico se nutria
inclusive da rapidez com que pesquisadores afirmavam e ecoavam a existência da assexualidade
como uma nova orientação sexual, empregando na narrativa científica os mesmos argumentos
reiterados nas comunidades on-line. Ou seja, decidir pesquisar a assexualidade foi decorrente,
primeiramente, da constatação de que as ideações formuladas por essas redes estavam
reverberando e sendo replicadas ipsis litteris no universo científico.
Ao mesmo tempo, o modo como se estruturava o ativismo em torno da consolidação da
ideia de assexualidade estava permeado por certo ethos científico, o que desde o início me
chamava a atenção. Embora o discurso da AVEN estabelecesse um contraponto à visão
científico-profissional corrente sobre o desinteresse pela atividade sexual, notadamente a visão
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da medicina, a intenção de obter legitimação através da chancela científica evidencia um quadro
mais complexo de agenciamentos mútuos entre produção científico-profissional e politização
da sexualidade. Como descreverei a seguir, a relação que os assexuais estabelecem com a
ciência não se pode descrever de uma perspectiva utilitarista. Se bem é certo que os assexuais
visam a legitimidade de seus argumentos através de sua inclusão no mundo científico, também
o é que acreditam nos procedimentos científicos e em certos conceitos e argumentos como
recursos capazes de atestar veracidade à assexualidade. Para tanto, estabelecem uma relação
ativa com a comunidade científica. Além disso, também desterritorializam e retorritorializam
conceitos e procedimentos advindos da ciência e do contexto especializado. Desenvolvo essas
reflexões mais detidamente nos tópicos a seguir.
A afirmação política da irrelevância do sexo
Há um elemento bastante característico nos relatos dos assexuais: a intenção de
demonstrar que em suas vidas o sexo não tem importância e que este seria prescindível para
definir suas relações de intimidade e sua identidade social. Tal propósito, se não explícito, está
subentendido em todos seus depoimentos, nos quais descrevem minuciosamente as implicações
disso em uma sociedade que julgam dar uma importância exagerada ao sexo. Nota-se um
esquema típico em sua argumentação, dado pela repetição de certos temas e pela forma como
são abordados. Um dos tópicos que compõem tal esquema é a avaliação de que o valor dado à
sexualidade é exagerado. O quadro que descrevem apresenta a sociedade como
hipersexualizada.96 Esse valor seria de tal ordem de magnitude que condicionaria situações de
discriminação para aqueles que não compartilham da mesma visão. Vários de seus relatos
indicam experiências de opressão, exclusão e estigma. As histórias jamais revelam uma
frustração pessoal em razão do desinteresse por sexo, seu mal-estar sempre deriva dos
constrangimentos sociais. A proposta desses sujeitos de se reunirem em função desta condição
e de defendê-la à luz pública está fortemente ligada à preocupação com a discriminação a que
afirmam estarem submetidos e contra a qual reagem. Querem escapar de um olhar
discriminatório e, especialmente, de serem vistos como anormais. Argumentam que ser
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Uma crítica similar à dos assexuais encontra-se no ensaio do jornalista francês Jean-Claude Guillebaud,
publicado no Brasil em 1999. O texto recebeu o prêmio Renaudot de Ensaio, em 1998, e seu autor chama a atenção
para a disseminação de um “Eros titânico”, que pode se sobrepor aos sujeitos, dominá-los. Em suas palavras: “Uma
incrível balbúrdia sexual coloniza hoje em dia até o maior cantinho da modernidade democrática: prazeres
prometidos ou exibidos, cartazes alardeando a liberdade, preferências descritas, performances avaliadas ou
procedimentos ensinados, há de tudo.” (Guillebaud, 1999:18). A crítica do autor tem um forte tom moralista sobre
os prazeres sexuais. O termo “tirania” utilizado por ele busca ressaltar que menos que uma possibilidade a explorar,
a busca pelo prazer sexual se torna um exercício compulsório, extenuante e irreflexivo.

227

assexual não é exatamente o problema, e sim ter que demonstrar que não são objeto de pena,
críticas, suspeita, medicalização ou desvio.
A emergência da assexualidade está fortemente assentada em uma aposta coletiva de
emancipação sexual. Todos os blogs, sites e fóruns que observei parecem evocá-la, mesmo
aqueles que enfatizam somente a sociabilidade e a troca de apoio. A AVEN e outras
comunidades seguem passos comuns aos já trilhados por vários movimentos de liberação
sexual. Como observa Weeks (2007), estes movimentos se expressam por meio de uma retórica
da emancipação. Aspiram e buscam libertar-se de estruturas que segundo suas visões os
limitariam. É neste contexto que o autor vai empregar a noção de cidadania sexual (Weeks,
1998), indicando a utilidade de estender o conceito de cidadania para o plano das novas políticas
da intimidade e da vida diária. Embora os assexuais não possuam demandas de direitos no plano
legislativo, esta noção é válida para o seu caso. A reclamação por reconhecimento positivo em
torno ao desinteresse pelo sexo sugere uma perspectiva de democratização das expressões da
sexualidade, tal qual se verifica no plano da convivência cívica.97 Não é casualidade que
expressões e estratégias utilizadas pelo movimento gay e lésbico sejam reproduzidos no
processo de construção da categoria assexual (“coming out”, “nobody knows I´m asexual”, para
citar apenas alguns exemplos).98
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É possível encontrar analogias entre a noção de cidadania sexual de Weeks e a análise do sociólogo inglês
Anthony Giddens acerca das transformações da intimidade que se verificam com a radicalização dos costumes de
vida advindos da modernidade. Sua teoria busca responder à complexidade e dinamismo que caracterizam a vida
contemporânea, atendo-se às descontinuidades com as configurações culturais tradicionais e a expansão do que
ele denomina como reflexividade institucional adotada por indivíduos e grupos. Para o autor, a construção do eu
é parte de um projeto que implica necessariamente a incorporação reflexiva do conhecimento, o que por sua vez
tem um papel a se considerar nos processos de mudança social. Assim, a sexualidade, longe de ser um aspecto
essencial da privacidade e uma expressão biológica permanente, caracteriza-se cada vez mais por seu caráter
público e sua plasticidade. As buscas sexuais não estariam separadas das identidades públicas, tampouco das
aspirações de igualitarismo. Nesse sentido, a sexualidade moderna, ao desvincular-se das necessidades da
reprodução, supõe mudanças revolucionárias e profundas no domínio das relações interpessoais, as quais passam
a incorporar as aspirações democráticas da esfera pública (Giddens, 1993).
98
Os assexuais, assim como o movimento homossexual, possuem também uma bandeira que foi elaborada pela
AVEN mediante uma pesquisa realizada com os membros da rede. Assim como a bandeira do arco-íris hoje
empunhada por diversos ativistas sexuais, a bandeira possui listras horizontais com quatro cores diferentes,
buscando representar o espectro assexual. A primeira faixa, de cor preta, simboliza os assexuais; abaixo vem a
faixa cinza, indicando os assexuais que se encontrariam em uma zona cinza, como os que estão em dúvida e os
“demisexuais” (só sentem atração sexual quando existe um forte laço emocional, afetivo ou intelectual por outra
pessoa); a listra branca representa os “allies” (aliados dos assexuais) e por fim a roxa aludindo à comunidade
assexual como um todo. Há igualmente o dia orgulho assexual, dia 26 de novembro. O perfil de ativismo nota-se
ainda no recurso às campanhas e mobilizações coletivas (Cf. por exemplo, o site Assexual Wareness Week:
http://asexualawarenessweek.com/about.html).
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A esse respeito, cabem algumas breves observações sobre o emprego da noção de
“Coming Out” no contexto da emergência da assexualidade. Ela é fundamental para sublinhar
como entre seu sentido adjetivado e sua produção substantivada opera um verbo, um ato: o
“tornar-se assexual”. Nos relatos dados em fóruns e comunidades assexuais, a palavra
“descoberta” é frequentemente empregada para definir o momento de aproximação com as
comunidades assexuais. Para a maioria, a primeira vez que leram ou ouviram sobre a
assexualidade foi como uma revelação, como se tivessem vivido um insight: “descobri que não
sou o único” ou “naquele momento tudo passou a ter sentido”. Encontrar a referência à
assexualidade e “descobrir-se como assexual” é geralmente descrito nos depoimentos como
uma experiência crucial e libertadora. A semelhança entre as narrativas parecem indicar não só
experiências afins, mas também um script ou roteiro segundo o qual os sujeitos podem
organizam sua experiência e vida (a)sexual. Embora se tratem de descrições individuais, o que
se nota é uma narrativa padronizada do coming out: busca na Internet, menção à assexualidade,
identificação com uma forma particular de sentir as experiências na adolescência e no colégio,
a pressão do grupo de pares, tentativas de ser sexual, angústia de se perceber diferente ou
inadequado, questionamento dos valores e normas sociais e, por fim, necessidade de expressar
publicamente sua experiência. Apresento alguns relatos extraídos do site da AVEN que me
parecem típicos deste momento:
I was 21 when I found out I was asexual, and it changed everything in my
life – my perception of myself, my expectations for the future, my
understanding of the world. In a way, it more than changed my life;
nothing was ever the same after that discovery, and I often say that a new
life started for me then – that the person I became once I started identifying
as asexual and seeing the world through new eyes was so different from
the one I had been until then that it could not be the same person at all. It
was a new me – someone with a new view of the world, different hopes,
and far more possibilities.99
It’s great to have so many new members and to see their responses to
finding AVEN. My response had been one of, ‘Oh! I’m not the only one!’
I’d heard the word ‘asexual’ prior to finding the site and a few friends had
even applied it to me, but I had no idea there were others. I had never been
bothered by not being interested in sex — it was a non-issue in my life, but
some others are quite upset by it and who can blame them? Our culture
tell us sex is one of the most important activities a human can engage in –
99

Disponível em: <http://www.asexuality.org/home/node/38>, acesso em 20 de abril de 2010.
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that if you don’t want it you’re not normal and need help in the form of
psychotherapy or drugs. We think sex is very important, as well, as long
as the people involved are consenting adults.100

A categoria assexualidade surge frequentemente como uma alternativa para pensar a si
mesmo e faz sentido inclusive para as pessoas que convivem com outras desinteressadas pelo
sexo. Destaco outro exemplo extraído do trabalho de campo. A revista on-line New Scientist
publicou em 2010 uma reportagem sobre o surgimento dos assexuais, com o título Glad to be
asexual. O artigo recebeu mais de 60 comentários. Um deles, assinado por Jenn, revela como a
assexualidade pode representar uma possibilidade de significação para alguém que nunca se
interessou por sexo. Na sequência, seu comentário recebe a resposta de Grem, que até aquele
momento não tinha as respostas para entender o comportamento de seu parceiro que sempre
evitou o sexo, mas que pôde enfim encontrá-las ao ler o fórum.
Found At Last! I´m Asexual
Sun Dec 09 05:55:11 GMT 2007 by Jenn

“I'm 49 years old and thought I'd never be with anyone again because I
have no interest in sex. Finding out about Asexuality has given me new
hope! I thought I was a freak. Though I don't know how or where to meet
someone.”
Found At Last! I´m Asexual
Mon Mar 31 13:14:55 BST 2008 by Grem

“You need to meet my partner...or someone like him. He is definitely
uncomfortable about having sex & mostly avoids it. It has put a strain on
our relationship as I wasn't aware there was such a thing. He doesn't
respond to any intimacy, unfortunately… but says he loves me. Until I read
this forum I didn't have any answers, now I do !!”101
Nos exemplos citados, as respostas aos dilemas e dramas enfrentados pelas pessoas
foram encontradas graças à existência da Internet, o que contribuiu para a conformação da rede
de comunidades e blogs de assexuais. As condições oferecidas pelo espaço virtual foram
essenciais para a conexão de todas essas pessoas, para as quais a proposição da categoria
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Relato extraído do site da AVEN, na seção Asexual Perspective. Disponível em:
<http://www.asexuality.org/home/node/23>, acesso em 14 de maio de 2010.
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Disponível em: <http://www.newscientist.com/commenting/browse?id=dn6533&page=2>, acesso em 12 de
março de 2010.
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assexualidade conferia sentido a suas vidas. Curiosamente, trata-se de um exemplo de
sociabilidade gerado em função das inquietudes em torno à condição de desinteresse pelo sexo.
Em redes ou comunidades como a AVEN, as pessoas expressam e compartilham suas
experiências; lá tiram dúvidas, recebem e dão apoio. Como em outros casos de sociabilidade na
web, a solidariedade se dá com base em um determinado sentido de diferença e identidade. 102
Os depoimentos apresentados importam nessa descrição etnográfica não exatamente porque
permitem sublinhar os efeitos dessas formações discursivas na construção de si, mas como parte
de uma engrenagem implicada na consolidação mesma de uma nova categoria de pensamento.
Desentronizando o sexo?
É importante ressaltar que a proposta dos assexuais contém um paradoxo e este se
evidencia na forma como simultaneamente afirmam e rechaçam a centralidade da sexualidade
na vida como um todo. Ainda que construam uma crítica aos valores sociais e reivindiquem a
legitimidade de uma vida em que as relações não estejam mediadas pelo sexo, os assexuais
terminam envolvidos na falação contemporânea sobre o sexo. Sugerem que estão expostos a
uma ordem social que pretende torná-los sexuais, mas que esta não teve êxito em sujeitá-los.
Mesmo que através da negação, o sexo se torna em suas narrativas um tema central. Inclusive
a categoria identitária que utilizam remete ao vocábulo 'sexo', mesmo que acompanhado por
um prefixo de negação. Sua identidade está atrelada ao discurso que propõem como dominante,
pois, apesar da crítica, são “assexuais” e não outra coisa. Parece não haver elementos para
descrever sua existência por fora desse axioma, ainda que rechacem e resistam à concepção de
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Os assexuais e as feministas não são os únicos que estão reformulando ou buscando substituir e questionar os
esquemas conceituais e práticas dos especialistas em geral. Contra o discurso hegemônico da psiquiatria, um caso
interessante de resistência é o empreendido pelo Hearing Voice Movement. Segundo informações disponíveis em
sua página web e no site de Wikipedia, o movimento foi criado em 1987 na Holanda como uma organização de
“escutadores de vozes” e outros interessados neste fenômeno. Anos depois, uma rede de escutadores de vozes se
estabeleceu, integrando membros de vários países da Europa e da Ásia. Os Estados Unidos ingressaram na rede
em 2006. A rede mais ampla, batizada de INTERVOICE (The International Network for Trainning Education and
Research into Hearing Voices) coordena várias ações, entre elas reuniões de intercâmbio internacional, tradução
e publicação de livros e textos sobre o tema. O movimento assume uma posição crítica à psiquiatria tradicional
pela forma como seus profissionais concebem e tratam as pessoas que escutam vozes. Acreditam que este evento
é um aspecto como outros da diferenciação humana, mais que um problema de saúde mental. Os participantes do
movimento mencionam que a homossexualidade também foi por vários anos considerada uma doença. Para eles,
escutar vozes não é um sinal de enfermidade e, à revelia do modelo médico e das práticas assumidas nos serviços
de saúde mental, buscam formas alternativas de interpretar e tratar sua condição, geradora de angústia, como o
fazem os assexuais. A particularidade em relação aos assexuais é, de certo modo, que reconhecem que sua condição
está relacionada a problemas na sua trajetória biográfica e contam com um apoio de um grupo maior de
profissionais e especialistas que respaldam e integram o movimento. Disponível em:
<http://en.wikipedia.org/wiki/Hearing_Voices_Movement>, <http://www.hearing-voices.org>, acesso em 12 de
agosto de 2010.
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que o sexo e a sexualidade se empregam como princípio de inteligibilidade e de medida. Não
estão interessados em leis biológicas e psicológicas que expliquem sua experiência, não há afã
em desvendar a origem de sua condição.103 O desejo sexual ou nesse caso, sua ausência, segue
sendo um eixo da verdade do sujeito sobre si mesmo, algo que fala de seu eu interno e de sua
relação com o mundo.
O empreendimento político e de sociabilidade dos assexuais caracteriza-se por vários
esforços de contestação da sexualidade que, por sua vez, são produzidos pelo mesmo
dispositivo de incitação discursiva e vontade de saber de si apontado por Foucault (1977).
Manter este paradoxo em perspectiva tem me permitido identificar na aposta coletiva dos
assexuais tanto seus mecanismos de resistências à determinada ordem sexual, como, em certa
medida, de reprodução da mesma. Considero que este empreendimento só é possível dado à
extrema autonomização promovida historicamente em torno da sexualidade, de forma que no
nosso pensamento ela tenha se tornado uma dimensão particular, separada e que tem um
regimento próprio (Foucault, 1977; Weeks, 1998). Esta forma de entender está tanto no
pensamento erudito, como no popular. O antropólogo Luiz Fernando Dias Duarte vai identificar
nisso um processo histórico de “desentranhamento da sexualidade” (Duarte, 2004).
No caso da assexualidade, no momento em que um conjunto de pessoas se constroem
como uma classe sexual às avessas, elas confirmam esse processo histórico, mas com uma
especificidade: criam um novo domínio no reino da sexualidade, onde buscam fincar uma
bandeira de dissidência radical. Esta forma de se posicionar frente ao dispositivo da sexualidade
fica especialmente clara nas críticas trazidas pelas pessoas assexuais. Ao relativizar o peso
exagerado que usualmente é dado ao prazer sexual e demonstrar que o desinteresse pelo sexo
não é um reflexo de conflitos emocionais e dificuldades relacionais, os assexuais elaboram
vários argumentos sugestivos sobre a centralidade do prazer e sobre a importância do sexo na
interação conjugal.
Na discussão sobre o desinteresse pelo sexo, os assexuais questionam incisivamente as
convenções através das quais a sociedade – entenda-se, a ordem sexual dominante – posiciona
o prazer sexual por sobre todos os demais prazeres, especialmente aqueles que envolvem as
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Como veremos mais adiante, os vínculos criados com a ciência tampouco perseguem esse interesse, estando
voltados à necessidade de confirmar ou negar as presunções de que a assexualidade seria sinal de doença,
sofrimento ou inadequação social. O que está em jogo é a estigmatização que buscam transformar por meio da
ciência.
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sensações corporais. Em vários depoimentos registrados em vídeo, David Jay, o idealizador da
AVEN, põe em equivalência o prazer sexual e o prazer de desfrutar um bolo de chocolate.
Como se pode supor, ele afirma sua preferência pelo bolo. A frase “cake is better than sex” é
um bordão nos fóruns e depoimentos de assexuais. Entre outros símbolos que representam a
assexualidade (o triângulo invertido, as cartas Ás do baralho104 e a letra ‘a’ que tem um sentido
de negação ou ausência se usada como prefixo em inglês), o “cake” é um dos mais evocados.
A propósito, David Jay manifesta publicamente nunca ter feito sexo.
Para os que já se envolveram em alguma interação tida como sexual, é comum descrevêla em termos negativos. Entre os que contam nunca terem vivido uma experiência deste tipo,
até mesmo imaginá-la resulta desagradável, como sugere o comentário a seguir:
True Asexuality
Fri Dec 07 04:03:51 GMT 2007 by Constance

“I'm 33 years old. I am asexual. I find no pleasure in being with either sex.
To me, having sex with anyone stirs up negative emotions. Kind of like a
heterosexual having sex with a homosexual. The same repulsive feelings
abound in me about either sex. I don't consider it a bad thing at all. I love
the social and private interaction, but once it becomes intimate, I just lose
interest.”105
Mesmo sendo prescindível, parece que nem sempre o sexo é inevitável: alguns assexuais
continuam praticando-o, o que geralmente é justificado como um modo de agradar as pessoas
com quem se relacionam. De todo modo, está claro nos depoimentos destes sujeitos que não
sentem interesse sexual por seus parceiros. Neste conjunto de esforços para demonstrar a
contingência do interesse pelo sexo, alguns atos comumente entendidos sob uma dimensão
sexual ganham outra conotação, como os beijos, abraços e carícias. São descritos como atos
destituídos do sentido de erotismo. A masturbação também é um comportamento que para
alguns assexuais não tem qualquer sentido sexual, representando somente uma forma de obter
prazer com o próprio corpo ou relaxamento. A masturbação é um tema controverso e há poucos
assexuais que expressam interesse nesta prática. Mesmo assim, para aqueles que relatam
praticar a masturbação, uma especial retórica de ressignificações é exigida e acionada.

A palavra “Ace” designa em inglês as cartas Ás do baralho e é também a abreviatura de Assexual.
Disponível em: <http://www.newscientist.com/commenting/browse?id=dn6533&page=2>, acesso em 12 de
março de 2010.
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Como se pode supor, a importância do sexo nos relacionamentos afetivos é tratada como
um dos principais problemas para os assexuais, em particular para aqueles que se envolvem em
relacionamentos “românticos” ou “afetivos” com pessoas “sexuais” ou “não-assexuais”, para
usar os termos êmicos. A falta de sexo no casamento ou no namoro é vista como um fator de
conflito e angústia para muitos. Na seção de perguntas frequentes (FAQ) da página da AVEN,
há uma subseção exclusiva para questões relativas a relacionamentos. Lá encontram-se
respostas para três conjuntos de perguntas: as gerais, as de assexuais e as de sexuais. Ao ler as
diferentes perguntas e respostas, nota-se que, pelo menos na AVEN, não há uma apologia contra
os relacionamentos, ainda que exista o reconhecimento de que alguns assexuais não estão
interessados em envolver-se afetivamente. E para todas as possibilidades, novas subcategorias:
os assexuais podem ser divididos entre os “a-românticos” e “românticos”, de acordo ao desejo
de estabelecerem uma relação afetiva. Para os “românticos”, apesar das dificuldades
conjecturadas, as respostas dadas à questão do relacionamento afetivo ou conjugal sem sexo
são bastante encorajadoras.
Em uma de minhas primeiras incursões nesta seção do site, uma das FAQ me chamou a
atenção: “I just don't see how asexuals can be close to anyone. How can you have a relationship
without sex?” A pergunta põe em evidência uma perplexidade, calcada exatamente sobre a
dissociação operada pelos assexuais entre relacionamentos a dois e sexo. Destaco da resposta
dada a esta pergunta a ênfase que deram à noção de “intimidade”, um dos elementos que
justificariam a busca por um relacionamento:
“The possibilities for non-sexual intimacy are vast. Some asexuals enjoy
physical closeness, perhaps cuddling or stroking, with their partner. Some
asexuals express intimacy through talking, maybe sharing their innermost
fears and secrets or by making each other laugh. Some asexuals feel
intimacy with their partners by sharing common interests and activities or
by working together toward common goals. Others experience intimacy in
other deeply personal ways or by a combination of some, all or none of the
above.” 106
As respostas encontradas no site também dão dicas de como um assexual pode lidar com
as expectativas sexuais de um parceiro, assim como oferecem conselhos para as pessoas sexuais
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Disponível em: <http://www.asexuality.org/home/relationship.html>, acesso em 14 de julho de 2010.
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envolvidas com um companheiro ou companheira assexual. A estes conselhos registrados sob
a forma de respostas padrões, somam-se outros tantos trocados nos fóruns e chats.
Conforme indica a página da AVEN, alguns assexuais podem estabelecer
relacionamentos com pessoas sexuais e não formar expectativas de exclusividade com seu
parceiro ou parceira. Atestam que para aqueles que se sentem cômodos de estabelecer
relacionamentos deste tipo, isso pode evitar uma grande fonte de tensão e representa uma forma
de que seus parceiros sexuais tenham suas necessidades respondidas. Relacionar-se
afetivamente com outra pessoa assexual também se menciona como uma forma de estabelecer
relacionamentos em que o desinteresse pelo sexo não se imponha como um problema. Na rede
virtual de assexuais cheguei a registrar seis sites de relacionamentos para que as pessoas façam
amigos ou conheçam um parceiro para quem o sexo não importa.107
Estes exemplos trazidos do material obtido com o trabalho de campo propõem o caráter
contingente de pensar o sexo como prática central de interação e prazer.

Definindo a assexualidade: continuidades e rupturas com o conhecimento especializado
A AVEN define a assexualidade como uma orientação sexual, entendendo-a como uma
condição intrínseca das pessoas. As experiências dos sujeitos, expressas nos vários
depoimentos, constituem o fundamento mais evidente, senão o mais importante, de sua
argumentação. Observando a promoção do tema na Internet, constato que os depoimentos são,
por excelência, o formato empregado para promover o discurso assexual. A numerosa
quantidade de blogs (em contraste com o menor número de sites comunitários) e os muitos
depoimentos gravados e postados em sites de compartilhamento de vídeos, além do espaço
privilegiado nas comunidades virtuais para os fóruns e a publicação de histórias de vida,
evidenciam o acentuado valor dado às experiências pessoais na formulação dos argumentos
derivados desse universo social. Aqui a prática confessional, tão fundamental nas ciências
humanas em geral, e na sexologia em particular, assume também sua centralidade na produção
de verdades sobre o sexo e sobre uma dimensão particular da experiência humana.

107

Cf.: <http://www.ace-book.net>, <http://www.affectionatefriends.com>, <http://www.asexualpals.com>,
<http://www.asexualitic.com>, <http://celibatepassions.com>, <https://www.platonicpartners.co.uk>
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A definição de assexual que consta no site da AVEN, assim como em outros, é bem
curta: “pessoa que não experimenta atração sexual”. A sentença é simples e comporta boa dose
de plasticidade, permitindo diferentes entendimentos. Entretanto, esse aspecto não subtrai a
potência de tal definição; ao contrário, parece facilitar diferentes possibilidades de identificação
com ela e consequentemente amplia seu raio de alcance e sua replicação. Mais que interpretála, dirijo o olhar etnográfico para os efeitos de tal produção discursiva.
Os depoimentos analisados enfatizam experiências de pessoas que nunca se sentiram
interessadas por outra em um sentido sexual, ou que o experimentaram apenas em uma etapa
da vida e depois não voltaram a senti-lo; outras expressam sentir habitualmente interesse de
tipo romântico, sem qualquer conotação que se entenda como sexual, mas há quem não se
interesse por relacionamentos românticos em absoluto; alguns tentaram experimentar contatos
sexuais, outros o praticam regularmente, sem um desejo especial, e há também os que relatam
jamais terem feito sexo. Em meio a essa diversidade interna, o sentido de comunidade é
garantido por meio de metáforas como “espectro” e “gradações”. Assim, a generalidade da
definição não compromete sua consistência; antes, pesa mais a favor de seu poder de conferir
significados a experiências diversas. O aspecto amplo e a linguagem clara que primam nas
explicações encontradas no site da AVEN e de outras páginas parecem favorecer que seus
diferentes integrantes possam encontrar sentido e lógica nas definições dadas, fortalecendo, a
propósito, a imagem de um grande contingente de pessoas que compartem essa condição. Os
aspectos que ficam subentendidos na definição geral ganham contornos mais específicos e
detalhados exatamente através dos relatos constantes dos depoimentos, dos chats e fóruns. As
narrativas em primeira pessoa exemplificam e, simultaneamente, complementam a definição.
Em função disso, a categoria assexual abarca efetivamente uma grande diversidade em seu
interior. Isto pode se notar na página web da AVEN (e em tantas outras):
“An asexual person does not experience sexual attraction – they are not
drawn to people sexually and do not desire to act upon attraction to others
in a sexual way. Unlike celibacy, which is a choice to abstain from sexual
activity, asexuality is an intrinsic part of who we are, just like other sexual
orientations. Asexuality does not make our lives any worse or better; we
just face a different set of needs and challenges than most sexual people
do. There is considerable diversity among the asexual community in the
needs and experiences often associated with sexuality including
relationships, attraction, and arousal.” 108
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Extraído de: <https://www.asexuality.org/?q=overview.html>, acesso em 12 de agosto de 2018.
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Além das diferentes experiências que comporta, a assexualidade se define ainda por
oposição a experiências análogas, como as relacionadas com a ausência de prática sexual. Como
se nota na citação anterior, a definição se delimita a partir de uma diferenciação com o celibato,
considerado por eles como uma escolha racional do modo de gerir a vida.109 A assexualidade,
por sua vez, se define como uma condição que pressupõe uma ausência de controle dos sujeitos
sobre seu processo de constituição. Nesta medida, faz jus ao estatuto de “orientação sexual”, de
acordo com o seu sentido mais estrito empregado pelos especialistas, ou seja, uma inclinação
subjetiva que se desenvolve independente da volição individual. Para os assexuais, essa seria a
quarta orientação, e nesse sentido é defendida como tão válida e merecedora de aceitação como
a heterossexualidade, a homossexualidade, a bissexualidade. O esclarecimento da diferença
com o celibato deixa em aberto a possibilidade de presumir que algumas noções são empregadas
pelos assexuais no sentido mais ilustrado, mesmo sem referências explícitas a obras
acadêmicas.
Se por um lado a assexualidade é uma condição, e não uma escolha, por outro a
avaliação sobre assumir tal identidade como adequada para si depende exclusivamente de uma
avaliação individual. No site da AVEN, na sessão FAQ, o primeiro item que aparece remete a
questões relativas à identificação da assexualidade. Em várias das respostas oferecidas, a
orientação é a de que somente o próprio sujeito, a partir da explicação geral, pode avaliar se é
ou não assexual.
“Am I asexual?
This is a question that ultimately only you can answer. The definition of an
asexual is “someone who does not experience sexual attraction or an
intrinsic desire to have sexual relationships.” Only you can decide which
label best suits you. Reading this FAQ and the rest of the material on this
site may help you decide whether or not you’re asexual. It is encouraged
that you explore this with other people who may be able to provide
insight.” 110
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O sentido de celibato adotado é o de um estado de uma pessoa que se abstém de ter relações sexuais; não
exatamente alguém solteiro. Isso se pode deduzir pelos argumentos dados de que haveria interesse sexual entre os
celibatários e que tal desejo seria submetidos a um controle, visando à abstinência. A ênfase é dada ao aspecto
sexual e não conjugal.
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Extraído de: <https://www.asexuality.org/?q=general.html>, acesso em 08 de setembro de 2018.
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É interessante sublinhar o grau de eloquência em seus discursos. Os termos empregados
são articulados de modo bem preciso. O estilo usualmente adotado nos sites, especialmente o
da AVEN, pode eventualmente confundir-se com aqueles que encontramos usualmente no
contexto acadêmico, mesmo que as definições pareçam mais fluidas e amplas. Há claramente
uma preocupação com a singularidade conceitual. Um dos traços do estilo usual que observo
na promoção dessa nova orientação sexual é o recurso retórico de defini-la a partir do que ela
não é. Em outras palavras, a construção do que vem a ser a assexualidade se realiza por meio
de um elaborado trabalho de diferenciação do conceito frente a outros. Nos blogs, por exemplo,
as pessoas narram como foi “descobrir-se assexual” descrevendo todo um itinerário de busca
identitária, ou seja, depois de considerarem outras explicações e classificações disponíveis, que
por sua vez não pareciam ser razoáveis o suficiente para sintetizar suas experiências.
Cabe assinar que a própria categoria “orientação sexual” - cuja construção histórica é
tributária da interpelação especializada sobre o sexo e de sua utilização por parte dos
movimentos socais ligados à sexualidade - tem seus sentidos alargados a partir de apropriação
que dela fazem os assexuais.
Neste mesmo sentido, é oportuno descrever aqui uma passagem do trabalho de campo
ilustrativa da linguagem empregada pelos assexuais e de seu efeito de ressignificar as formas
de entender o desinteresse pelo sexo. Em uma das poucas vezes que ingressei no chat da AVEN,
logo que conheci o site, passei por uma experiência inusitada. Havia três pessoas conversando
e quando entrei me cumprimentaram cordialmente. Conversávamos em inglês e bem ao início
lhes pedi desculpas, caso escrevesse algo de maneira errada ou incompreensível, dado meus
limites de escrever nessa língua. Disseram-me que não me preocupasse, pois achavam que eu
me expressava bem e elogiavam meu esforço. Entre as perguntas que me fizeram, uma me
causou especial estranheza, e não foi exatamente por uma dificuldade idiomática e sim pelo que
sua formulação me desafiava a decodificar. A pergunta foi:
– Are you sexual?
Eu nunca havia pensado naqueles termos, ainda que já tivesse encontrado na página da
AVEN esse esquema binário de divisão entre sexuais e assexuais. A pergunta, mais que fazer
pensar nos significados da assexualidade, impôs que eu me posicionasse de um ou outro lado
de uma fronteira estranha. Através de tal questionamento percebi que tal divisão, proposta de
modo tão simples, sintetizava uma operação lógica que rompia radicalmente com a
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inteligibilidade convencional sobre o tema. Efetivamente, tal binarismo trazido pelos assexuais
ficou totalmente claro para mim a partir daquela pergunta. A construção da figura do “assexual”
implicava também a do “sexual”. Ademais, situavam nessa fronteira uma zona de indefinição,
denominada de área cinza.
Se por um lado a noção de “orientação sexual” reproduzida pelos assexuais indica
continuidade com o discurso dos especialistas, por outro a divisão binária entre “assexuais” e
“sexuais” marcaria uma ruptura com as concepções convencionais e especializadas a respeito
do sexo. Assim, a relação entre a emergência da assexualidade e o saber especializado está
marcada tanto por continuidades como por rupturas, as quais passo a descrever a seguir. Ao
longo do acompanhamento dos sites e as demais produções dos assexuais, encontro uma
operação discursiva que toma noções usualmente empregadas no discurso especializado sobre
o sexo e as decompõem em novas categorias. O procedimento pressupõe reflexividade e
considerável acuidade na elaboração escrita. Um importante exemplo neste sentido se verifica
com a noção de “atração”. Os assexuais elaboram uma nova tipologia para esse sentimento,
apresentando de forma discriminada o que usualmente se pensa como um todo integrado.
“Attraction
Many asexual people may experience forms of attraction that can be
romantic, aesthetic, or sensual in nature but do not lead to a need to act
out on that attraction sexually. Instead, we may get fulfillment from
relationships without sex, but based on other types of attraction. Romantic
attraction is the desire to be romantically involved with another person.
Aesthetic attraction is appreciation for a person’s appearance. Sensual
attraction is the desire to engage in sensual (but not sexual) activities with
a person, such as cuddling, hugging, or kissing. Asexual people who
experience these other forms of attraction will often be attracted to
particular gender. These people may still identify as lesbian, gay, bi, or
straight.”111
De modo tácito, tanto no conhecimento especializado como na linguagem cotidiana, a
atração é entendida como um sentimento que dificilmente exclui um componente sexual.
Inclusive, a orientação sexual é identificada segundo o reconhecimento dessa atração, seja ela
por homens, mulheres ou por ambos. Segundo a formulação dos assexuais, a atração existe, ela
somente não é de tipo sexual, podendo ser estética, afetiva ou de outra ordem. A atração sexual
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Extraído de: <http://www.asexuality.org/home/overview.html>, acesso em 14 de junho de 2010.
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seria uma modalidade particular, em vez de ser tomada como uma noção que engloba e
determina o interesse por alguém.
Conforme este entendimento, nem a atração nem a orientação dependeriam
exclusivamente de um sentido sexual. Para os assexuais, o afeto por um parceiro não está
vinculado ao sexo, ou seja, esse afeto está grosso modo destituído do desejo sexual ou não se
expressa sexualmente. Assim, a assexualidade dá cabimento a híbridos interessantes como
“homoafetivo”, “heteroafetivo”, “biafetivo” etc. Nessas combinações, os assexuais operam uma
cisão na definição usual de orientação sexual: para seu entendimento, excluem seu aspecto
sexual, mas preservam um componente afetivo que varia segundo o gênero da outra pessoa. A
inclinação de um assexual por alguém não seria sexual, mas pode ser, digo eu, afetivamente
generificada. Assim, não seria nem o desejo sexual, nem qualquer outro elemento de natureza
sexual a conectá-los com seus parceiros, abrindo novas nuances e porosidades entre o que se
convenciona ser relações de amizade e de casal. Aqui, as referências simbólicas usuais são
deslocadas. Os diferentes tipos de “atração” apresentados destronam explicitamente o desejo
sexual como componente ideal da afinidade entre um casal. Como se pode inferir, a atração
sexual não seria necessariamente a modalidade preponderante ou englobadora das demais na
base da constituição de uma relação a dois ou da conjugalidade. Na lógica apresentada pelos
assexuais, a qualificação de “sexual” geralmente acoplada à noção de “atração” torna-se
contingente.
Além da “atração”, o conceito de “excitação”, tão caro às teorias sobre a “resposta
sexual humana” propalada pelos especialistas do sexo, também é revisto nas proposições dos
assexuais. A apreensão a respeito denota o mesmo procedimento de especificação apontado
antes: dissocia, em parte, a excitação de seu conteúdo sexual e sublinha que ela pode ser uma
reação estritamente fisiológica.
“Arousal
For some asexual people, arousal (sometimes interchanged with
“libido” [link] in asexual dialogue) is a fairly regular occurrence,
though it is not associated with a desire to find a sexual partner or
partners. This could include, but is not limited to, arousal from
hormone variation in a person’s menstrual cycle, or erections at certain
times of the day. Some may occasionally masturbate, but feel no desire
for partnered sex. Other asexual people may experience little or no
arousal, often called non-libidoist [link] asexuals. Both types are
equally valid in identifying as asexual, as sexual orientation is about
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attraction and desire towards other people, rather than strictly
physiological reactions.
Because we don’t have an intrinsic need for sex, asexual people
generally do not see a lack of sexual arousal as a problem to be
corrected, and if they do have a libido or experience arousal, they do
not feel needs are unmet by a lack of sexual activity. 112
É importante descrever ainda a diferenciação operada entre a atração sexual e o desejo
sexual. O tema é relativamente pouco abordado, talvez pelas potenciais controvérsias que
suscite. Não há uma explicação no site da AVEN a respeito, somente um vínculo através do
termo “libido” que nos leva a um glossário da AVENWiki. Nesse verbete, esclarece-se que
alguns assexuais podem ter o “desejo de sentir prazer sexual”, mas que este seria uma espécie
de “impulso sexual não direcionado”, uma vez que não seria dirigido a alguém. A explicação é
acionada também para justificar a prática ocasional da masturbação entre assexuais.
“A libido (sex drive) is a desire to feel sexual pleasure. Libido is separate
from sexual attraction [link]. It is not exclusive to sexuals, just as nonlibido [link] is not exclusive to asexuals.
In the context of asexuality, sex drive is an important concept because
some asexuals have a libido but lack sexual attraction - an undirected sex
drive - while others have little or no sex drive. This is the main reason
some asexuals marturbate [link] and some do not, and can confuse people
who either do not fully understand the definition of asexuality, or do not
see sex drive and sexual attraction as different things.” 113
A masturbação, no sentido de um autoerotismo, é uma prática controversa nos fóruns
assexuais, gerando muitos debates. Questiona-se se ela seria compatível com a definição de
assexualidade e em que termos. Ainda que sobre ela também seja operado um procedimento de
dessexualização, reconhece-se a possibilidade de que para alguns assexuais ela tenha um
sentido sexual. Argumenta-se, nesses casos, que seria uma sexualidade voltada para si mesmo.
Isso não implica absolutamente que o autoerotismo seja enaltecido e valorizado nas
comunidades assexuais. Não há definitivamente um consenso a respeito. O tema mereceria
ainda uma análise mais detida, que não realizarei aqui. Restrinjo-me somente a indicar que a
masturbação tem me parecido a prática mais difícil de dessexualizar para os assexuais.

112
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Extraído de: <https://www.asexuality.org/?q=overview.html>, acesso em 14 de agosto de 2018.
Extraído de: <http://wiki.asexuality.org/Libido>, acesso em 15 de agosto de 2018.
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Nas definições tecidas ao redor da assexualidade, encontro outra ruptura; dessa vez com
a ideia corrente para os especialistas de que a prática sexual é uma expressão de uma vida
saudável. A argumentação dos assexuais localiza a assexualidade por fora do conjunto de
disfunções sexuais, justificando que se a falta de desejo não constitui um problema para os
sujeitos, não haveria razão para buscar sua causa, tampouco sua cura. No entanto, seus discursos
não pretendem desacreditar a existência de problemas relacionados ao desinteresse pelo sexo
que exijam a consulta a um médico ou terapeuta. O que fazem, mais precisamente, é enfatizar
a diferença desses casos com a assexualidade.114

It is important to note that asexuality is different from medical conditions
such as Hypoactive Sexual Desire Disorder (HSDD). HSDD is listed in
the DSM-V, while asexuality is not. In cases of HSDD, there are
underlying sexual needs that are not being met, to the point of personal
distress. If not experiencing arousal or suddenly losing interest in sex is
distressing, it is advisable to discuss this with a medical professional to
get a diagnosis.115
As descrições referentes às formulações dos assexuais apresentadas acima destacam seu
aspecto mais característico, a meu ver, o trabalho de dessexualização da experiência humana,
que parece não poupar nenhuma de suas dimensões. O que é mais interessante é que não há
uma crítica ou questionamento ao essencialismo subjacente à ideia de libido. Tal concepção
permanece intacta. O que importa para os assexuais é a concepção de sexualidade ou erotismo
como elemento central de aliança. A forma de entendimento do que vem a ser libido e atração
sexual, ou ainda o descolamento que operam entre vontade de sentir prazer sexual e prazer
sexual com outro parecem atestar isso. É somente por essa via indireta, abalando os princípios
que fundam modernamente a noção de sexualidade que a proposta dos assexuais atinge a
biopolítica que rege a vida dos sujeitos.
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Não é possível afirmar que a relação estabelecida pelos assexuais com a ciência seja marcada por uma crítica
ferrenha contra a medicalização da sexualidade. Trata-se de uma crítica de outra ordem. Não negam a importância
e validade da medicalização da sexualidade, mas criam um âmbito de exceção a seu interior, concorrendo com ele.
Não negam a possibilidade de que o desinteresse possa ser a expressão de um problema de saúde, mas abrem um
precedente lógico particular que concorre simbolicamente com o saber biomédico, implicando um recurso de
interpretação alternativo do problema. Talvez aí resida a especificidade dos assexuais.
115
Extraído de: <https://www.asexuality.org/?q=overview.html>, acesso em 14 de agosto de 2018.
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Desterritorialização e reterritorialização de conceitos e procedimentos
O termo “assexualidade” e as menções à biologia e a Kinsey
Como venho argumentando, a assexualidade é uma categoria formulada pelos próprios
assexuais. Seria errôneo, porém, imputar a eles sua autoria de forma absoluta. Decerto, a busca
pela origem de uma ideia ou conceito é tarefa bem mais complexa e menos linear do que se
pode ingenuamente supor. Os conceitos são derivados de uma multiplicidade de influências e
forças, em tempos diversos. Atribuir-lhes uma autoria única ou definitiva seria negligenciar um
trabalho extenso de correlações. Esta perspectiva deriva do pensamento de Deleuze e Guattari
(1995) e pode sintetizar-se bem na afirmação de que um autor é sempre vários autores. Na
criação de um conceito, como em qualquer processo de ideação, somos sempre herdeiros e
cooptados; e logo seremos multiplicados. Assim, a proposição da categoria “assexualidade” é
mais interessante de ser pensada em um circuito de coisas, movimentos e ideias que não se
esgota entre os assexuais. As informações etnográficas que trago são úteis para posicionar os
assexuais como integrantes desse circuito, o que não significa, no entanto, ignorar seu
protagonismo na definição da assexualidade como um substantivo. Busco, mais precisamente,
mostrar como tal categoria ocupa um lugar de interface entre movimentos de politização da
sexualidade e a produção do conhecimento científico-especializado. Feitas essas considerações,
retomo então a descrição etnográfica.
Lembro-me de que nas primeiras vezes em que acessei a página da AVEN foi interessante
perceber a eloquência com que a assexualidade era apresentada como uma “orientação sexual”,
sem recorrer a referências acadêmicas. O modo como são tratados ali termos como “atração”,
“excitação”, “sexualidade” denota conhecimento de debates acadêmicos sobre o tema, mesmo
que à primeira vista não se identifique o peso do jargão especializado e tampouco emprego de
referências bibliográficas. Um exemplo, entre outros, seria a precisão com que argumentavam
a diferença entre prática sexual e identidade, de modo a justificar porque ser assexual não seria
incompatível com praticar sexo. De fato, a referência à produção especializada e científica é
praticamente nula, tanto na AVEN como em outros sites relacionados, à exceção de um deles,
destinado a divulgar as pesquisas e publicações a respeito da assexualidade. No entanto, embora
as explicações disponíveis e propagadas virtualmente não façam referências explícitas a
conhecimentos científicos e conceitos referendados por especialistas, suas formulações têm a
potencialidade de dialogar com o discurso especializado, exatamente por sua proximidade com
a linguagem acadêmica e alguns de seus posicionamentos.
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Uma das categorias advindas do discurso especializado e incorporadas pelos
administradores da AVEN é a de “ameba”. Proveniente do léxico da biologia, o termo é
comumente mencionado nos primeiros blogs de assexuais e foi originalmente evocado como
um dos símbolos da assexualidade. A ameba, por sua forma de reprodução, é caracterizada
cientificamente como um ser assexual. Assim, no final dos anos 90 foi empregado em textos de
alguns blogs e circulava na Internet previamente à formação das redes virtuais de assexuais, e
logo depois, no ano 2000, serviu para nomear uma das primeiras comunidades de assexuais, a
Haven for the Human Amoeba, criada no Yahoo Group. Este fato é interessante por indicar que
as formulações seminais realizadas por assexuais guardam vínculos com o léxico da biologia,
ainda que aqui tenha claramente um sentido metafórico e uma intenção jocosa.
Neste mesmo sentido, há sites como o AvenWiki e blogs assexuais que empregam como
referência para sua argumentação os estudos de Alfred Kinsey, em especial aqueles apoiados
por um instrumento usado por esse sexólogo e sua equipe para medir a orientação sexual,
conhecido como “Escala Kinsey”. Formulados no final da década de 40 do século XX, esses
estudos estavam orientados pela premissa de que a homossexualidade, a heterossexualidade e
a bissexualidade não seriam categorias discretas. A escala era condizente com uma visão mais
fluida das orientações sexuais e considerava uma gradação entre elas. Em sua aplicação,
solicitava-se que os respondentes se posicionassem em algum ponto entre o polo
exclusivamente heterossexual e o exclusivamente homossexual, escolhendo entre as opções
dadas aquela que melhor correspondesse a suas práticas e interesses. Quem não se posicionasse
em nenhum ponto da escala, em uma gradação de zero a seis, não poderia ser classificado pelo
instrumento, sendo considerado “assexual”. A rigor, na formulação de Kinsey e seus
colaboradores, o termo não indicava uma orientação sexual, o que diverge da formulação
defendida pelos assexuais, tratando-se somente de uma categoria residual. Não havia nesses
estudos uma conceitualização a respeito, ocupando um lugar periférico em tal produção
sexológica. Nos resultados das pesquisas de Kinsey e seus colaboradores, estimava-se que 1%
da população poderia classificar-se como assexual. Ao fazer referência a estes dados, opera-se
nesses sites uma espécie de isonomia entre a noção empregada por esses estudos e a que se
sustenta nas comunidades atuais de assexuais, não obstante suas diferenças. Cabe especificar
que, se por um lado, para os assexuais a categoria tem conteúdo, um estatuto próprio; por outro
lado, a ideia de gradação e fluidez verificada na lógica dos especialistas é também empregada
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na retórica assexual, mas neste caso implica a inclusão da assexualidade entre as orientações
sexuais.
No argumento dos assexuais não são citados estudos de outros especialistas.116 É muito
significativo que Kinsey seja a única referência científica evocada para os esforços de
consolidação da categoria assexualidade. Não havia em seu trabalho pretensões clínicas, seu
interesse era a pesquisa empírica e seus esforços por documentar as expressões da sexualidade
denotavam a intenção primária de demonstrar a variabilidade da conduta sexual humana, em
claro diálogo com a moralidade e as visões sociais vigentes. Nos estudos de Kinsey sobre
orientação sexual, os assexuais encontram um precedente científico valioso para a construção
de seu argumento de que a assexualidade representava uma dessas variações (ao invés de um
distúrbio), sendo mais uma das orientações sexuais humanas e cuja proporção estatística
estimava-se em 1% da população. Desse modo, reivindicam a falta de interesse por sexo como
uma diferença, sem o sentido moral que comumente lhe é atribuído.

A promoção da assexualidade no universo científico
Com relação à AVEN, sua criação pautou-se em função de dois objetivos principais.
Conforme consta no site, o primeiro intuito foi promover a aceitação e a discussão pública da
assexualidade e, o segundo, facilitar o crescimento da comunidade assexual. Segundo essa rede,
a visibilidade vem a ser uma das condições para alcançar estes objetivos. Mas tal visibilidade
parece ser também condição de um objetivo correlato, nesse caso de caráter implícito, o de
atestar a existência da assexualidade.
A busca por visibilidade social é um recurso chave para a rede de assexuais, sendo esse
mais um traço que os vincula a outros movimentos de luta contra determinadas hegemonias
sexuais. No caso da comunidade AVEN, a proposta de ganhar visibilidade vem sendo alcançada
116

De fato, o emprego do termo não é novo na literatura especializada. A sexóloga Helen Kaplan menciona de
forma pontual as palavras “assexualidade” e “assexuados” em seu livro sobre o desejo sexual. No entanto, seu uso
tinha um sentido meramente adjetivo, indicando apenas um estado de ausência de desejo sexual e não uma
condição específica; menos ainda uma orientação sexual (KAPLAN, 1983 [1979]). Em artigos gerontológicos
sobre velhice e sexualidade, o termo aparece desde os anos 80 com relativa frequência, também como qualificativo,
por meio da expressão: “velhice assexual”. Como demonstrei no capítulo anterior, a literatura gerontológica
considerava “preconceituosa” e “mítica” a visão reproduzida socialmente das pessoas idosas como apáticas ao
sexo. As evidências empíricas de baixa frequência de atividade sexual entre grupos mais velhos não são
interpretadas por esses especialistas como desinteresse, o que se cogita é a existência de uma interdição simbólica
que impediria a expressão ou experiência sexual nas etapas mais avançadas da vida. Neste sentido, a tarefa dos
especialistas seria exatamente libertá-las dessa representação que resultava em um obstáculo para uma “velhice
bem-sucedida”.
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de diferentes formas. Uma delas é através da disponibilização e disseminação de informações
através da Internet, aproveitando sua diversidade de recursos e possibilidades de reprodução.
Busca-se também visibilidade através da mídia, geralmente ávida por temas relacionados a
sexo, especialmente os mais controversos ou curiosos. Os assexuais vêm sabendo aproveitar
esse interesse da mídia para atingir seus propósitos, sendo geralmente bem-sucedidos na missão
de que as matérias expressem fielmente seus pontos de vista. Ao revisar programas de televisão,
de rádio, jornais e revistas, em diferentes ocasiões encontrei colaboradores que representavam
a AVEN, especialmente David Jay. As aparições na televisão parecem privilegiar programas
de grande audiência dos canais americanos e ingleses, exibidos internacionalmente através da
TV a cabo. É também interessante observar a recorrência de menções dos assexuais na mídia
impressa. Os assexuais também têm registrado sua participação em eventos públicos como as
marchas do orgulho gay, lésbico, transgênero e de outros coletivos. De todo modo, a internet
parece ainda ser o veículo principal de promoção da assexualidade, funcionando também como
lugar de interação de pessoas interessadas no tema.
Na rede AVEN, todas as atividades relacionadas com a visibilidade são previamente
coordenadas. As ações privilegiadas são aquelas capazes de gerar grande repercussão ao tema,
como entrevistas aos meios de comunicação, palestras e workshops em universidades, ou
mesmo a participação em atos públicos em defesa de grupos sexualmente marginalizados.
Segundo consta da página web dessa rede, há uma equipe dedicada a organizar as ações de
visibilidade, cumprindo o papel de mediadores: recebe, seleciona e divulga as oportunidades
para que membros possam voluntariamente colaborar com as solicitações da mídia ou outros
interessados. Essa equipe coordena também as convocatórias para as ações internas da rede. Na
página web da AVEN todas essas ações de visibilidade eram até há pouco tempo
complementadas com a venda de roupas e assessórios com símbolos e mensagens alusivas ao
“universo assexual”.

Reproduzo a seguir a imagem de alguns destes produtos a seguir

veiculados na página pelo menos até 2013.
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Figura 32. Produtos vendidos pelo site da AVEN. (Fone: site da AVEN)

Entre as estratégias adotadas pelos assexuais para obter visibilidade – e simultaneamente
legitimidade – importa especialmente para os argumentos desta tese a construção da relação
com o universo acadêmico e dos especialistas. Frequentemente aparecem na AVEN avisos e
convocatórias para que membros da rede contribuam com pesquisas, respondendo questionários
ou concedendo entrevistas. As convocatórias solicitando voluntários para os estudos recebem
um lugar de destaque no site, aparecendo logo na página de abertura, no quadro “Digest”, em
um item próprio, o “Research”. Geralmente constam aí dados resumidos da pesquisa e um link
que conduz o membro ou o visitante da página para uma nova janela onde constam informações
detalhadas. Isto implica em um trabalho coordenado por uma equipe que recebe e encaminha
as solicitações de acadêmicos e cientistas que contatam a AVEN. O Project Team é a equipe
responsável pela mediação entre pesquisadores e a comunidade assexual, bem como pela
avaliação e julgamento dos pedidos de colaboração que receberão seu aval. Só serão publicadas
no site as convocatórias dos estudos avaliados e aprovados por essa equipe.
Essa relação de colaboração com o universo científico e acadêmico é mencionada em
outras duas partes do site da AVEN. A primeira consta na opção “About Aven”, do menu
principal, onde se explica que a rede pretende ser uma fonte de informações tanto para pessoas
em dúvida sobre sua sexualidade, para amigos, familiares, meios de comunicação e, também,
para pesquisadores. Todavia, a principal menção se encontra ao clicar-se sobre o ícone
“Contact”, também do menu principal. Ali, o direcionamento para contatos se subdivide
segundo setores ou grupos interessados: i) amigos familiares, companheiros românticos e
apoiadores de assexuais; ii) Membros com questões sobre os fóruns virtuais; iii) Interessados
em informação geral; iv) mídia e palestrantes e v) pesquisadores. Reproduzo a seguir o texto
básico destinado a pesquisadores:
“The AVEN Project Team is in charge of coordinating with researchers
wanting to conduct research on AVEN. If you would like use AVEN to
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recruit research participants or use data from the AVEN forums, please
read our polices [link] about this and email research@asexuality.org. We
also have a set of rules for students wanting to collect data for class papers
[link].”117
O link a respeito das políticas para os pesquisadores conduz a uma seção extensa e
bastante organizada. Nela constam os tópicos: “Sites para pesquisadores”, “Regras para
pesquisadores que queiram recrutar participantes da AVEN”, “Regras para pesquisadores que
queiram utilizar dados existentes nos fóruns da AVEN”, “Regras para estudantes que buscam
coletar dados para trabalhos escolares”, entre outros. A descrição dessas regras e dos cuidados
assumidos com a divulgação científica de informações sobre a assexualidade são bem
minuciosos, sugerindo um controle fino da relação com o mundo científico e do tipo de
conhecimento gerado a partir dela. Tal detalhamento indicou para mim desde o início da
pesquisa uma reflexividade especial sobre a importância da relação da ciência no sucesso das
ações comunitárias.
Os sites recomendados no primeiro tópico têm em comum o fato de atualizar e
sistematizar informação científica sobre assexualidade e servem de plataforma para auxiliar e
orientar os cientistas interessados no tema. Em um deles, o Asexual Studies, está o documento
“Open Letter to Researchers”, criado em março de 2011 como a política da AVEN para os
pesquisadores. Tal documento, insistentemente recomendado como leitura prévia ao contato
com a Project Team, reúne observações e recomendações metodológicas e conceituais para
“facilitar a pesquisa sobre assexualidade e ajudar aos pesquisadores a evitar equívocos em
que podem facilmente cair”.118 Uma das principais recomendações feitas aos pesquisadores é
que leiam atentamente os sites recomendados, bem como os conteúdos indicativos do que se
espera dessa relação de colaboração com a ciência. Para que a proposta seja revisada, o
documento adverte que é necessário enviar uma descrição básica do estudo e o termo de
consentimento, caso isso se aplique, ou uma garantia de proteção dos participantes e detalhes
sobre a devolução da informação aos colaboradores. Solicitam-se ainda cópias dos instrumentos
a serem utilizados, como os questionários ou roteiros de entrevista, ou um resumo destes.
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Extraído de: <http://www.asexuality.org/home/contact.html, acesso em 14 de setembro de 2012 (ao longo da
etnografia, houve poucas modificações no texto de apresentação dirigido aos pesquisadores).
118
Extraído de: <http://asexualitystudies.org/2011/11/27/open-letter-to-researchers/>, acesso em 11 de novembro
de 2012.
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A “Open Letter to Researchers” é o texto da AVEN em que a familiaridade com a
linguagem acadêmica e com seus procedimentos usuais se mostra de forma mais expressiva. A
menção ao “consentimento informado”, ressaltando preocupações referentes à ética na
pesquisa, é acompanhada de outros termos do vocabulário científico como “pesquisa
sistemática”, “validação de instrumentos”, “pesquisas comparativas”. Citam bibliografia (a
carta é um dos poucos lugares que o fazem), discutem questões conceituais envolvidas nos
termos adotadas nas entrevistas e sublinham os potenciais erros que se pode cometer no desenho
das pesquisas, como a definição operacional, o uso inadequado dos instrumentos, alcance das
comparações entre populações em função da sexualidade, premissas errôneas etc. O foco, em
seu conjunto, é apresentar indicações sobre como estudar a assexualidade.
A interação com os cientistas é dotada de grande formalização, fazendo com que a
função da equipe do Project Team se assemelhe a de um editor ou parecerista acadêmico.
Conforme mencionado, para apoiar o trabalho do pesquisador, exigem que a requisição de
autorização ou ajuda seja enviada juntamente com os documentos e informações sobre a
proposta de pesquisa. O formalismo se confirma também no modelo de respostas às solicitações
que são apresentadas no site: “Aprovado”, “revisar e voltar a submeter”, “enviar para os
moderadores da página”, “abster-se”, com esclarecimentos sobre cada uma delas. A equipe
analisa as propostas com um rigor típico do ethos científico.
“Approve: If the decision is to approve the study, a member of the PT
[Project Team] will inform the researcher(s), of the decision, along with
information relevant to posting the study. The researcher(s) will then
either have the option of posting it themselves, or requesting either a
member of the Admod [administradores e moderadores], or PT teams to
post it on their behalf.
Revise and Resubmit: If Admods are generally OK with the study, but have
certain concerns and reservations, Revise and Resubmit can be opted for.
Comments and specific recommendations for alterations are to be made
within the voting thread. If this option has the majority of votes, the Project
Team will then confer with each other, taking the recommendations of
Admods into account, to determine what changes will be requested, and to
draft a letter to the researcher(s), informing them of the alterations that
are required. If the study is resubmitted, the modified version of the study
will again be voted on by the Admod team.
Reject: This option should rarely be used. When it is used, the researcher
should be made aware of the reasons for the rejection.
Abstain: This option should only be used if any of the Admod team feels
unable to participate in the vote. Again, as with reject, this is an option
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that should be rarely used, as ideally the entire of the Admod and PT teams
should participate in the vote.” 119

Os administradores fazem a ressalva de que o habitual é que as propostas sejam
aprovadas e que os mecanismos de avaliação adotados não pretendem, em absoluto, dificultar
a aproximação de pesquisadores com os membros da rede. No entanto, advertem que, em casos
excepcionais, a avaliação pode resultar em algumas exigências de revisão ou recusa. Há ainda
outros casos em que reconhecem que a análise de certas propostas requer um escrutínio maior
por parte dos membros envolvidos na avaliação:
Heightened Scrutiny:
If a study is designated as requiring heightened scrutiny, one or more
members of the PT need to contact the researcher(s) to set up a time to
discuss with them the concerns that cause it to require heightened scrutiny.
In some instances, it may be necessary to contact other people at the
individual’s university as well. Once the PT member(s) has/have had a
chance to talk to the researcher(s), the PT member(s) who talked with the
researcher(s) will write a summary of their discussion, along with a
recommendation to approve; to approve pending revisions; or disapprove.
If the PT member has concerns, these should be made as additional
comments within the summary.120
Ao ressaltar a aliança de uma organização comunitária com pesquisadores e
acadêmicos, busco demonstrar os interesses políticos em jogo e como o conhecimento científico
se mostra útil para as causas do ativismo social. No entanto, este não é o único propósito deste
capítulo, talvez nem seja o primordial. Com a descrição apresentada, pretendo sublinhar uma
trama ainda mais densa na qual a ciência passa a ser condicionada nessa relação. Tal quadro de
interações é útil para reconhecer reconfigurações (ou novas variações) da interação entre ciência
e ativismo, sobretudo no que se refere à sexualidade. Trata-se de um tipo de vínculo que integra
antigas e novas táticas da politização da sexualidade e da política científica. O propósito aqui é
documentar empiricamente e analisar os agenciamentos em jogo.
Resgato, brevemente, duas pesquisas etnográficas cujas análises são úteis para a
reflexão sobre os modos como as políticas do ativismo e da ciência têm se vinculado e
potencializado nas últimas décadas. A primeira, denominada Ciência, Poder e Acção, foi
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Extraído de <https://www.asexuality.org/?q=research.html#def3>, acesso em 13 de agosto de 2018. Grifos
meus.
120
Extraído de <https://www.asexuality.org/?q=research.html#def3>, acesso em 13 de agosto de 2018.
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desenvolvida pela antropóloga portuguesa Cristiana Bastos no início dos anos 90 do século
passado, visando entender as respostas institucionais à emergente epidemia da Aids. Por meio
de uma abordagem multisituada, a autora privilegia em seus registros etnográficos as conexões,
os fluxos e as interações transnacionais de comunidades imaginárias múltiplas em torno à
edificação dessa problemática mundial. Entre suas questões-chave, estava a tentativa de
entender como o movimento social que emergiu em algumas cidades estadunidenses, em reação
à doença, exerceu impacto na concepção e implementação de políticas locais, nacionais e
transnacionais, bem como no desenvolvimento de terapêuticas e na pesquisa científica.
Argumenta ainda como esse ativismo reverberou mais além de suas origens e influenciou as
respostas à Aids em contextos mais ou menos distantes, destacando ecos, recortes, simetrias e
inversões que caracterizaram a organização e resposta social à epidemia no âmbito global. No
caso dos Estados Unidos, que ocupa até hoje um lugar central nos contextos de decisão política
internacional sobre a epidemia, o estudo mostra a interação e parceria entre o movimento social
e as instituições médicas, destacando certo grau de ingerência no universo da pesquisa
biomédica de então. Citando exemplos da segunda e terceira fases do ativismo de Aids em Nova
Iorque, a etnografia evidencia como seus atores lograram combinar intensa dinâmica de
sociabilidade e manifestações públicas, com conhecimentos técnicos sólidos sobre políticas
governamentais, outreach, campanhas de prevenção, assim como o complexo mundo das
pesquisas clínicas e farmacológicas em curso. Os esforços de especialização técnica e
compartilhamento de informações especializadas desses ativistas foi uma importante base do
surgimento de um “ativismo de tratamento” e caracterizou as ações de coletivos como o Act
UP e o Treatment and Action Group (Bastos, 2002).
Em etnografia realizada também na década de 90, publicada com o título French DNA:
trouble in purgatory, o antropólogo americano Paul Rabinow descreve detalhadamente as
alianças entre o Centre d'Etude du Polymorphisme Humain (CEPH) em Paris e a Association
Française contre les Myopathies (AFM). O primeiro, um centro internacional de pesquisas
genéticas dedicadas ao mapeamento do genoma humano, com sede em Paris; a outra, um
coletivo nacional cujos laços se constroem em função de uma experiência somática
compartilhada (as miopatias) e de um interesse em avanços científicos na área da biologia que
lhes acenassem com novas esperanças de vida que não estavam sendo oferecidas pela medicina.
O material etnográfico apresentado por Rabinow retrata não só os sucessos, mas os percalços
dessa colaboração entre associativismo comunitário e ciência, mostrando-se extremamente útil
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para sua tese sobre as formas particulares e locais que a biopolítica assume
contemporaneamente. Sua análise demonstra como as intervenções da AFM foram
determinantes para que a CEPH em 1993 saísse na frente na concorrência mundial pela
construção do primeiro mapa do genoma humano: campanhas de arrecadação de fundos,
mobilizações de doação de material biológico de doentes e seus familiares, advocacy com
políticos, além do encaminhamento de demandas específicas para a agenda de pesquisa. A
contrapartida era que o avanço dos estudos contribuísse para a identificação dos genes
responsáveis pelas doenças e síndromes. Assim como a etnografia de Cristiana Bastos, o
trabalho de Rabinow sublinha um tipo de articulação comunitária que nos informa sobre
políticas da esperança dirigidas ao desenvolvimento das ciências da vida e de suas tecnologias.
Marcada por ambivalências e contradições, em French DNA essa relação com a ciência é
pensada ainda em função dos conflitos gerados diante do anúncio de venda da CEPH para a
americana Millennium Pharmaceuticals, também uma instituição de pesquisa privada dedicada
ao desenvolvimento de biotecnologias, que passaria a ter direitos sobre o banco de material
genético doado por familiares e pacientes franceses. As tensões e os atravessamentos entre
interesses públicos e privados, doação e lucro, ciência e indústria/mercados financeiros, bem
como as moralidades de pesquisa associadas ao uso e propriedade de material genético são
discutidos pelo autor, oferecendo uma visão mais complexa do enraizamento social da pesquisa
na área genômica (Rabinow, 1999b).
As experiências etnográficas mencionadas revelam uma nova ordem de interação da
sociedade com a ciência, efetivamente mais orgânica, indo mais além das intervenções políticas
de contestação do domínio dos especialistas. A partir delas, um novo conjunto de explorações
antropológicas tem se dedicado a conhecer os efeitos desse acoplamento entre processos de
produção científico-tecnológica no contexto capitalista contemporâneo e um ativismo ou
modos de organização política calcados em experiências somáticas compartilhadas (Petryna,
2002; Nguyen, 2003; Heath, Rapp & Taussig, 2004; Bihel, 2007, entre outros). No movimento
empreendido pelos assexuais, a relação estabelecida com a ciência tampouco é marcada por um
caráter utilitarista e de exterioridade. Há uma crença em seus procedimentos e efeitos,
particularmente em seu potencial de revelação e confirmação da verdade sexual dos sujeitos. A
política da esperança que sustenta a emergência da assexualidade está vinculada não só ao
potencial de legitimação social das formulações provenientes das comunidades on-line, mas à
promessa de redenção da ciência, o que constitui ainda uma das facetas do seu ethos. Não se
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trata de uma fé cega nos desígnios científicos, mas uma adesão que se conjuga com uma atitude
vigilante sobre qualquer avanço científico que não professe esse ethos. A ciência é um dos
meios para tornar visíveis as linhas de experiência que definem sua identidade coletiva, bem
como demonstrar as estruturas e dinâmicas de desigualdade a que estão sujeitos e como são
ignorados socialmente. Sua particularidade, no entanto, está no grau de interferência ou
ingerência que operam sobre a produção do conhecimento científico, que parece esfumaçar em
certa medida as fronteiras entre ativismo e ciência.
Os agenciamentos em questão envolvem um ativismo cientificamente engajado e um ramo
científico interessado no novo terreno de questões inaugurado pelos assexuais. A ritualística
que usualmente rege a relação da AVEN com o universo acadêmico atesta como determinados
procedimentos e modos de construção de conhecimento migram do mundo da ciência e se
reatualizam no marco de movimentos de politização da sexualidade, reverberando em seguida
na própria produção científica. O que os assexuais demonstram, por exemplo, na “Open Letter
to Researchers” transcende as reticências com eventuais perigos éticos das pesquisas para os
membros da comunidade. Ao menos na organização comunitária da AVEN, seus membros
elevam a uma nova potência os modos de incorporação da ciência e a habilidade para aplicá-la
na vida prática. Daí a intenção de explorar as alianças que formam com o universo científico e
acadêmico como uma via de mão dupla, perseguindo a articulação desses enunciados sobre o
desinteresse pelo sexo e das categorias arroladas.
A abordagem dos cientistas
Conforme tenho argumentado, a emergência da assexualidade pressupõe vários
movimentos de desterritorialização e retorrialização de ideias, gerando um tipo de circuito em
que não é possível localizar um ponto definitivo de suas origens, nem no âmbito da ciência,
tampouco no universo das comunidades assexuais. Tampouco é possível traçar os itinerários de
tal circulação de ideias de modo linear. Diante disso, o trabalho de pesquisa buscou observar,
em cada um dos lócus abordados, as referências mútuas explícitas, assim como os argumentos
concomitantes, equivalentes e análogos. O produto da observação ofereceu pistas para entender
como esses universos se potencializavam mutuamente. Em outras palavras, ainda que a análise
tenha se debruçado sobre a coprodução discursiva em torno da assexualidade, a intenção era
entender os efeitos mobilizados em cada contexto.
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No tópico anterior, busquei demonstrar como conceitos e procedimentos típicos do universo
científico-especializado ganharam lugar nas formulações e modos de organização dos assexuais
e aí se reconfiguravam. A seguir, exploro como as ideações promovidas nas comunidades dos
assexuais, inclusive a noção mesma de assexualidade, foram se atualizando nas primeiras
pesquisas realizadas a respeito.
Ao longo da década de 2000, era comum que a narrativa dos assexuais enfatizasse a
importância de estudá-los, segundo a justificativa de que a assexualidade seria um tema pouco
abordado nas pesquisas sobre o sexo. De fato, quando iniciei a pesquisa não havia muitos
estudos a respeito, embora já se encontrassem alguns publicados sob a forma de artigos em
revistas acadêmicas, que foram se multiplicando paralelamente à consolidação e visibilidade
pública das comunidades de assexuais. Entre o surgimento da AVEN, em 2001, e a publicação
do primeiro estudo que menciona a assexualidade, do psicólogo e professor universitário
canadense Bogaert (2004),121 transcorreu somente um curto lapso de tempo. Até o final da
década, novos trabalhos surgiram, todos ecoando a assertiva de que o fenômeno, pouco
privilegiado até então, constituía-se uma frente de trabalho acadêmico ainda por explorar-se
(Bogaert, 2006; Prause & Graham, 2007; Brotto et al., 2008; Brotto & Yule, 2009; Brotto,
2009; Sherrer, 2008; Sherrer, 2010; entre outros). A autoatribuição de pioneirismo é um recurso
bastante valorizado pelos autores mencionados, todos de algum modo ressaltam algo de
originalidade na abordagem que fazem sobre o tema, seja pela discussão que estabelecem ou
pela perspectiva de análise.
O primeiro desses trabalhos, intitulado “Asexuality: Prevalence and Associated Factors in
a National Probability Sample” e publicado na Journal of Sex Research, é bastante
significativo, pois é o primeiro a estabelecer uma definição da assexualidade mais afim aos
termos propostos pelas redes de assexuais. Seu autor, Anthony Bogaert, tomando como ponto
de partida estudos psicológicos sobre a orientação sexual, analisa dados de uma amostra
nacional da Grã-Bretanha na qual uma das perguntas do questionário utilizado permite situar
os respondentes em um contínuo entre a heterossexualidade e a homossexualidade. Seguindo
121

Anthony Boegart é professor na Brock University, atuando nos departamentos de psicologia e saúde
comunitária. Tem sido membro de associações como a Canadian Sex Research Forum, a International
Academy of Sex Research e a Society for the Scientific Study of Sex Research. Por suas pesquisas sobre
assexualidade, tem recebido os seguintes reconhecimentos: Brock University Award for Distinguished
Research and Creative Activity e o Brock University Chancellor’s Chair for Research Excellence (Cf.
https://brocku.ca/applied-health-sciences/health-sciences/faculty-research/faculty-directory/anthony-fbogaert-phd/).
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essa tradição de estudos, a classificação “assexual” é definida pelo autor como uma
denominação para classificar aqueles que não se viam em nenhum dos pontos desse contínuo,
porém distancia-se dos trabalhos que o antecederam ao defender que a assexualidade vai além
de uma classificação residual.122 Importa sublinhar, ainda que brevemente, que seu trabalho não
versava sobre questões de identidade. Com o foco no tema da atração, o estudo se propunha a
identificar correlações entre um conjunto de variáveis e a atração sexual dos indivíduos,
independentemente se dirigida a um ou outro sexo ou por nenhum deles. As categorias
empregadas para tipificar a atração sexual dos participantes foram dadas previamente, ou seja,
não derivavam da autoavaliação dos sujeitos estudados. Destaca-se aqui um aspecto
interessante para a análise: ao analisar o artigo, que passou a ser reconhecido como pioneiro no
meio especializado e entre muitos assexuais, noto que na passagem entre a categorização dos
sujeitos da amostra e a discussão dos dados é realizada uma operação crucial para a construção
da assexualidade como um fato científico. De uma etapa a outra do processo de pesquisa
descrito, ocorre uma espécie de transcrição da definição operacional “assexual” que, associada
a um conjunto de dados empíricos, enseja a proposição de uma condição inerente aos
sujeitos.123 Esse artigo de Bogaert abre as portas para que, nos estudos seguintes dedicados ao
tema, a assexualidade deixe de ser um adjetivo, ou uma definição operacional para sistematizar
as expressões da orientação sexual, e assuma um caráter substantivado. Antes uma
denominação da tipificação científica, agora uma condição específica que pode ser definida e
detalhada, capaz de explicar a experiência humana de renúncia ao sexo. Dessa forma, esse
trabalho de Bogaert se torna um precedente para que a assexualidade comece se consolidar
como objeto de estudo no meio científico.
Uma curiosidade dessa publicação é que é a única em que não é citado o surgimento das
comunidades de pessoas assexuais e tampouco são ali tecidas relações entre as proposições

“Asexuality, in contrast [com disfunções sexuais relativas ao desejo], can be defined as the absence of a
traditional sex orientation in with an individual would exhibit little or no sexual attraction to males or females.
One such model of asexuality was developed by Storms [psicólogo que teoriza sobre a orientação sexual]. Storms
classified heterosexuals as individuals who are highly attracted to the other sex (i.e., high in heteroeroticism),
homosexuals as individuals who are highly attracted to the same sex (i.e., high in homoeroeroticism), bisexuals
as individuals who are attracted to both sex (i.e., high in both heteroeroticism and homoeroeroticism) and asexuals
as individuals who are not attracted to either sex (i.e., low in both heteroeroticism and homoeroeroticism). In this
study I undertook the investigation of longlife asexuality defined as having no sexual attraction for either sex”
(Bogaert, 2004: 279).
123
Por razões de escopo da análise proposta, não aprofundarei tal discussão nesta tese.
122
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defendidas por tais redes e os resultados encontrados. Esse reconhecimento só é feito por
Bogaert em um seguinte artigo, publicado dois anos depois:
“Another argument in favor of the usefulness of categorizing asexuality as
a unique sexual orientation emerges less from arguments of the
definition(s) of sexual orientation and more from a practical point of view
and the need to be sensitive to societal trends. There is currently underway
a small social movement, perhaps akin to the gay rights movement of the
1960s and 1970s, which has brought together a diverse group of people
who identify as asexual.” (Bogaert, 2006: 247)

Mesmo sem mencioná-los, seu artigo de 2004 oferece uma importante contribuição para
os esforços de visibilidade dos assexuais: além de sustentar a assexualidade como uma
orientação sexual, confere-lhes uma existência estatística. A expressão numérica é apresentada
como uma evidência científica da assexualidade, um reflexo empírico dela, como se a mesma
fosse uma realidade predeterminada. Porém, ao olhar esse processo como parte da construção
de um fato científico, a assexualidade vem a ser, de fato, um resultado ou produto do trabalho
científico sobre esses dados empíricos.
“I used data from a national probability sample (N ˃ 18.000) of British
residents to investigate asexuality, defined as having no sexual attraction
to a partner of either sex. Approximately 1% (n = 195) of the sample
indicated they were asexual” (Bogaert, 2004: 279)
Entender as possibilidades de incorporação do tema da assexualidade no mundo
especializado exige localizar essas pesquisas iniciais no universo de produção de conhecimento
sobre o sexo, um contexto certamente heterogêneo e definido por uma série de clivagens
internas. Os autores e autoras dos primeiros artigos publicados pertenciam a instituições
acadêmicas e estavam situados em áreas como a psicologia social experimental, a psicologia
clínica, a terapia sexual, o serviço social e a sociologia (Bogaert, 2004; Bogaert, 2006; Prause
& Graham, 2007; Brotto et al., 2008; Brotto & Yule, 2009; Brotto, 2009; Sherrer, 2008; Sherrer,
2010; Poston & Baumle, 2010, entre outros). O perfil específico dessas primeiras abordagens
ao tema é ainda mais notável se observarmos o perfil editorial das revistas e periódicos em que
os estudos foram divulgados para a comunidade científica: Archives of Sexual Behavior, Annual
Review of Sex Research, The Journal of Sex Research, Review of General Psychology,
Sexualities, Journal of Gay & Lesbian Social Services, Demographic Research. Essa foi a
vertente desse campo científico-profissional afetada pelo interesse em explorar e edificar
cientificamente o tema.
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Nenhum dos estudos mencionados e tampouco os que foram publicados depois de 2010
pertenciam à área da medicina sexual e da psiquiatria,124 o que é já sugestivo de certa autonomia
epistemológica para conceber o desinteresse pelo sexo por fora dos registros da psicopatologia,
mesmo que houvesse entre seus autores especialistas na área da sexologia clínica, como é o
caso de Lori Brotto.125 Efetivamente, um traço comum dos trabalhos analisados é o esforço em
sustentar a assexualidade como um fenômeno irredutível a qualquer classificação oficial dos
transtornos associados ao desejo sexual, o que marca seu caráter particular nesse contexto de
produção científica. Igualmente, esses trabalhos se caracterizam por um alinhamento com as
definições encontradas nas comunidades assexuais. Reproduzo, como exemplo, o parágrafo
inicial do primeiro artigo publicado sobre o tema:
“Asexuality, the state of having no sexual attraction for either sex, has
been studied only sparingly. Related issues are sexual aversion disorder
and hypoactive sexual desire disorder (HSDD), which have been studied
more frequently in recent years (e.g. Beck, 1995; Rosen and Leiblum,
1995). In both sexual aversion disorder and HSDD, there usually is or was
a sexual orientation toward partners of either or both genders, but there
is either an aversion for genital contact with these partners (e.g. extreme
anxiety when a sexual encounter presents itself) or a low sexual desire for
these partners (…). Asexuality, in contrast can be defined as the absence
of a traditional sexual orientation, in which would exhibit little or no
sexual attraction to male to female.” (Bogaert, 2004: 279)
Nessa mesma linha argumentam Prause & Graham (2007) e Brotto et al (2008):
“Implicit in the debate about what constitutes a “normal” level of sexual
desire is an assumption that some level of sexual desire is normative. A
person with no sexual desire seeking guidance from a clinician may be
diagnosed with hypoactive sexual desire disorder or sexual aversion
disorder, or may be referred for medical evaluation. Indeed, a decrease in
sexual desire can signal psychological or physiological disorders (e.g.,
depression, hypothyroidism), but is low or absent sexual desire necessarily
associated with pathology? “Pathologizing” has been defined as
assigning a diagnosis on the basis of cognitions or behaviors in the
124

Com base no acompanhamento que realizei da produção bibliográfica e das reuniões e congressos desses ramos
científico-profissionais, constato que o tema não lhes tem suscitado a atenção. Isto pode ser interpretado devido a
que a equação da assexualidade a respeito do desinteresse pelo sexo não seria afim a suas agendas de pesquisa e
reflexão.
125
Brotto é uma psicóloga canadense, doutora em psicologia clínica e desde 2005 é professora do Departamento
de Obstetrícia e Ginecologia da University of British Columbia. Ela é membro da International Academy of Sex
Research, da Society for Sex Therapy and Research, foi presidente da Canadian Sex Research Forum, e da
Canadian Psychological Association. Faz parte de comitês editoriais de revistas como Archives of Sexual
Behavior, Sexual and Relationship Therapy, Journal of Sex and Marital Therapy, Journal of Sex Research e
Canadian Journal of Human Sexuality. É conhecida especialmente por seu trabalho sobre o transtorno da excitação
sexual feminina (FSAD, na sigla em inglês).
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absence of substantive evidence that the cognitions or behaviors are
maladaptive (Rubin, 2000). Currently, evidence does not suggest that
cognitions and behaviors associated with asexuality necessarily signal a
problem. All subsequent use of the term “asexual” in this article refers to
those who identify as asexual.” (Prause & Graham, 2007: 342)
“The goal of Study 01 was to examine relationship characteristics,
frequency of sexual behaviors, sexual difficulties and distress,
psychopathology, interpersonal functioning, and alexithymia in 187
asexuals recruited from the Asexuality Visibility and Education Network
(AVEN). Asexual men (n = 54) and women (n = 133) completed validated
questionnaires online. (…). Study 02 was designed to expand upon these
quantitative findings with 15 asexuals from Study 01 through in-depth
telephone interviews. The findings suggest that asexuality is best
conceptualized as a lack of sexual attraction. (…) There were not higher
rates of psychopathology among asexuals (...).There was also strong
opposition to viewing asexuality as an extreme case of sexual desire
disorder. Finally, asexuals were very motivated to liaise with sex
researchers to further the scientific study of asexuality.” (Brotto et al,
2008:1).
Conforme indicam esses fragmentos, os autores citados buscam responder ao desafio de
“operacionalizar” a assexualidade em pesquisas empíricas adotando como primeiro passo uma
diferenciação de outras condições humanas já identificadas no discurso científicoespecializado. É consensual em suas narrativas o critério técnico de que para configurar-se
como um transtorno seria necessário haver um mal-estar individual com relação à falta de
interesse por sexo (“personal distress”), o que definiria a assexualidade como um fenômeno de
outra ordem. Suas reflexões e dados empíricos reiteram a assexualidade como um domínio à
parte da discussão sobre disfunções sexuais e, neste sentido, jamais se cogita qualquer tipo de
intervenção ou tecnologias para lidar com os assexuais, exceto o apoio para a experiência de
discriminação que eventualmente sofram.
“Modern medical and psychological approaches often limit sexual
pathology/dysfunction (and the need for treatment) to when these
inclinations entail “…marked distress or interpersonal difficulty”
(American Psychiatric Association, 2000, p. 539). These are the criteria
— distress or interpersonal difficulty — I use to determine whether
asexuality should be considered pathological.” (Bogaert, 2006: 247)
Na

medida em

que

a classificação médico-psiquiátrica é

um

fator de

estigma/discriminação, a produção científica referida tem um valor simbólico expressivo.
Realmente é uma chancela social para um dos argumentos-chave das pessoas que se
denominam assexuais. Através das narrativas construídas pelos especialistas, passa a haver
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evidências empíricas não só de suas existências, mas uma de uma existência socialmente
aceitável e logicamente compreensível.
Como se pode perceber, apesar de sua reduzida expressividade numérica, essa produção
inicial traz dados importantes para ampliar a compreensão acerca dos fluxos que tenho
mencionado. Os trabalhos de pesquisa cujos dados são os relatos diretos dos assexuais
contatados através da AVEN são ainda significativos neste sentido. É através das páginas desses
artigos publicados em revistas especializadas que a experiência assexual e suas ideações são
decodificadas para o registro científico. Dois aspectos chamam a atenção. O primeiro é própria
mobilização de pesquisadores em torno de um assunto que rompe esquemas e ideias
convencionais sobre o tema do desinteresse pelo sexo. E o segundo é o caráter dessa
decodificação. Sobre este ponto, a produção revisada replica vários conteúdos do que foi
encontrado nas redes de assexuais. Tomando de empréstimo a noção de inscrição literária dos
dados de pesquisa proposto por Latour & Woolgar (1997), a decodificação do registro empírico
se resume muitas vezes a confirmar a proposta dos assexuais.
“There was a consistent theme to how asexuals defined asexuality. A ‘‘lack
of sexual attraction’’ was evident in nearly all interviews, and individuals
distinguished this lack of attraction from other aspects of sexual response
which may still have been present, such as sexual desire. If sexual desire
or arousal were present, asexuals argued that they were not ‘‘directed’’
at anyone. This persistent or lifelong lack of sexual attraction was
differentiated from the normative decline in sexual attraction that takes
place with relationship duration:
“I have a sexual drive that comes up regularly through myhormonal cycle,
before I menstruate, there are times when I feel aroused, but it is not
directed towards any individual”.” (Participant 8) (Brotto et all, 2008: 1112)
“As with other sexual identities, the meaning of an asexual identity varies.
The most common description of an asexual identity closely mirrors the
definition given on AVEN’s website, of asexuality as ‘a person who does
not experience sexual attraction’ (AVEN, 2007). Of the 89 participants
who responded to the question ‘what does this identity mean to you?’, 39
(44 %) of participants said that their asexual identity means that they do
not experience sexual attraction or sexual desire. AVEN’s role in
providing one possible meaning of an asexual identity is evidenced by
Natalie, a 26-year-old white woman who describes what her asexuality
means to her by saying, ‘I follow AVEN’s description of asexuality’. For
Natalie, her internalized meaning of asexuality is hard to separate from
AVEN’s own conception of asexuality.” (Scherrer, 2008: 626).
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Todas as publicações desse período não só reverberam a narrativa comumente
encontrada nas comunidades on-line, ecoando a produção discursiva em torno dela, como
também parece reproduzir algumas de suas apreciações sobre a própria abordagem científica
sobre o tema. Assim como no site da AVEN, nesses artigos afirma-se que a assexualidade não
é uma questão totalmente nova para a ciência, sendo apenas um tema que ficou à margem dos
interesses de pesquisa. Vários de seus autores buscam rastrear - como o fazem os assexuais - os
diferentes empregos que a palavra “assexualidade” recebe nas publicações acadêmicas,
inclusive em períodos anteriores ao surgimento das comunidades assexuais. Mesmo quando
reconhecem em suas revisões os diferentes sentidos a respeito do termo, a noção de
assexualidade por fim reiterada é aquela promovida e assumida pelos assexuais. Seja tratando
o tema pela via da expressão do desejo sexual ou através das questões de identidade, os estudos
convergem na confirmação de que a assexualidade é uma categoria útil para a discussão
acadêmica, mas que tem sido negligenciada. Se no contexto da AVEN temos uma mensagem
dos assexuais para os pesquisadores, nos artigos, a mensagem é, prioritariamente, de cientistas
para cientistas. No primeiro caso, temos os assexuais acenando para os pesquisadores e
indicando um tema com grande valor no universo científico, dado sua potencialidade de gerar
conhecimento original. No segundo caso, vemos como a previsão se cumpre: a assexualidade
sendo cientificamente definida como uma orientação sexual e como um novo domínio da
sexualidade humana. Ao tratar de um tema novo e, como fizeram ver os assexuais,
historicamente negligenciado pelos cientistas, estas pesquisas ganham um status especial de
originalidade, apresentam-se como inovadoras e ganham os créditos de assentar as bases para
futuros estudos. Fica subentendido que estes mesmos trabalhos se afirmam como pioneiros ao
trazer o tema para a pauta da discussão acadêmica, o que aumenta seu valor segundo as regras
do universo científico. Com essa reflexão, busco enfatizar como na emergência da
assexualidade concorrem interesses mútuos entre determinadas correntes do trabalho científico
e os próprios assexuais. O tema vem sendo pouco a pouco explorado academicamente, segundo
os propósitos científicos de expansão ou ampliação e, ao mesmo tempo, especialização (Latour,
1997), embalado pelas formulações que os assexuais promoveram. Os interesses de ambas as
partes são particulares, mas convergem no que tange à construção da assexualidade como um
dado ou um fato científico.
Tal construção não se esgota somente na atuação de pesquisadores que são incitados a
estudar e publicar sobre o tema. Como descrevo a seguir, soma-se a esse processo membros das
redes de assexuais que se lançam a produzir e publicar de artigos em revistas acadêmicas.
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Um assexual no devir especialista do sexo
As colaborações mútuas entre as redes de assexuais e o universo científico poderia induzir
apressadamente a conclusão de que as trocas e os benefícios em jogo são de ordens distintas e
complementares. A princípio, o apoio da AVEN às investidas de pesquisadores, motivado pelo
interesse por conquistar legitimidade de suas formulações no campo científico, viria a ser a
contrapartida para esses pesquisadores, que por sua vez estão à procura de inovação e ampliação
do conhecimento sobre a sexualidade. No entanto, esse esquema de análise não seria o mais
apropriado, uma vez que se baseia em um suposto a ser questionado, o de que o campo científico
deteria com exclusividade os modos/meios de produção do conhecimento sobre essa dimensão
da vida.
A emergência da assexualidade, como tenho argumentado, deriva de uma complexa
mobilização coletiva, a qual inclui também a produção científico-especializada. Ao
acompanhar etnograficamente a afirmação social dessa nova categoria, nota-se que membros
das comunidades assexuais e especialistas compartilham um traço do ethos científico que tem
sido reificado no campo de estudos sobre sexualidade e que denomino aqui como seu potencial
de redenção. A elaboração de conhecimento científico sobre a assexualidade é guiada por esse
ethos redentor, ou seja, por sua possibilidade de resgatar essa condição humana do
desconhecimento generalizado e de contribuir para a emancipação de grupos socialmente
(sexualmente) oprimidos. E, para alguns membros da AVEN, esse valor tem impulsionado
inclusive movimentos de participação mais direta na produção científica sobre o tema, a tal
ponto que a oposição usual entre leigos e especialistas só se sustenta aqui por meio de certa
relativização. Tendo em vista os dados etnográficos apresentados, é possível argumentar que a
maneira como conhecimentos e procedimentos do universo científico orientam a narrativa e
prática dos assexuais embaralha qualquer perspectiva tradicional de oposição entre leigos e
especialistas. Mesmo que se possa considerar que os assexuais sejam, grosso modo, leigos no
contraste com estudiosos sobre a sexualidade, é inegável a familiaridade de membros das
comunidades assexuais com o discurso e o ritualismo acadêmico. A rigorosidade com que
replicam os procedimentos característicos do fazer científico e a habilidade de manejo de alguns
de seus conceitos nos sugerem novas formas de pensar onde antes considerávamos só oposições
entre leigos e especialistas; ciência e ativismo.
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Um traço sugestivo da porosidade dessas fronteiras ficou evidente para mim desde o início
do trabalho de campo com a realização da AVEN Survey, uma espécie de censo da comunidade
assexual realizado anualmente pelo menos desde o ano de 2008. Nas palavras dos próprios
administradores da AVEN:
“The purpose of this survey is to measure various demographics of the
asexual community in order to create an annually updated database of
qualitative information which can be used for future asexual research.”
O trabalho é assumido por uma equipe especial, a AVEN Survey Team, que o conduz
sem apoio técnico ou consultoria de nenhum centro acadêmico ou de pesquisa especializado.
Entretanto, o desenho do censo e seu instrumento, a convocatória e orientações sobre seu
preenchimento on-line, análise estatística e sistematização, e redação dos resultados não
parecem ser realizados de forma amadora ou rudimentar. Ao longo do tempo, os censos foram
se tornando progressivamente mais sofisticados e envolvendo uma equipe maior de integrantes,
inclusive uma página web específica.126 Observando os relatórios disponíveis, percebe-se,
especialmente a partir de 2014, um aumento do tamanho da amostra e um incremento dos temas
abordados na pesquisa. Nos censos realizados nos últimos quatro anos, o questionário
empregado está conformado por 91 questões (sete delas de tipo aberta, as restantes com
respostas de múltipla opção), em inglês, abordando temas diversos: caracterização
sociodemográfica, identidade de gênero, orientação sexual, identidade e trajetória assexual,
relacionamentos, experiência sexual, saúde e uso de substâncias, experiência em comunidades
de assexuais, experiência de violência, atitudes em relação ao sexo, entre outras. O relatório de
2015, por exemplo, possui 57 páginas e envolveu uma equipe de 10 integrantes. A amostra teve
9.191 respondentes, sendo 8.663 assexuais e 498 não assexuais, consultados on-line. Os
cuidados identificados na abordagem temática são verificados também no modo de tratamento
e discussão dos dados, bem como na apresentação mesma do relatório. Emprega-se, sobretudo,
análises de frequência e os dados são apresentadas em diferentes tabelas e gráficos (Bauer et
al, 2017).
Outro exemplo similar e que merece uma descrição especial é o site Asexual
Explorations, integrado à AVEN.127 A começar pela definição de seu objetivo, informa-se ali
explicitamente que sua finalidade é apoiar a promoção de estudos sobre a assexualidade. Seu
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Cf.: https://asexualcensus.files.wordpress.com
Cf.: http://www.asexualexplorations.net/home
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autor esclarece que o conteúdo está dirigido para diferentes públicos, sejam pesquisadores e
acadêmicos interessados em desenvolver estudos e em escrever artigos sobre assexualidade,
bem como pessoas que busquem uma maior compreensão a respeito. Em uma das sessões desse
site, denominada “Existing Research”, há um listado extenso e sistematizado de referências
bibliográficas relativas a estudos sobre sexualidade e desejo sexual. Entre as recomendações de
leitura, incluem-se livros e artigos publicados em revistas especializadas da área médica e
psicológica, cuja variedade vai de obras antigas e clássicas até textos mais recentes. 128 Essa
seção se apresenta no formato de uma bibliografia comentada, na qual todos os trabalhos estão
acompanhados de seus resumos ou sínteses elaborados pelo próprio autor. Na seção
“Background Information”, o site orienta os visitantes sobre fontes de informação empírica
sobre assexualidade, sobretudo as que oferecem narrativas em primeira pessoa (sites, blogs e
comunidades on-line). A primeira impressão que tive ao conhecer este site foi a de que as
indicações bibliográficas apresentadas tivessem sido levantadas e sistematizadas por uma
pessoa com treinamento acadêmico, isso devido à forma como as referências estavam
organizadas segundo tópicos específicos e, especialmente, em função dos resumos e
comentários que acompanhavam os textos ou conjunto de textos.
A construção desse site remonta a junho de 2008, quando seu autor lançou um blog,
inicialmente chamado de “Musings on an Asexy Theme”, logo depois renomeado como
“Asexual Explorations” e por fim “Asexual Explorations Blog”. O site foi montado
paralelamente e nele hospedava parte do conteúdo do blog, que era constantemente atualizado
e ampliado com análises pessoais sobre a assexualidade e comentários sobre novas pesquisas e
publicações. Embora com nomes e objetivos análogos, e parte de seu conteúdo compartilhado,
o blog privilegiava mais as reflexões e comentários do próprio autor e parecia se dirigir a
leitores assexuais interessados nos aspectos conceituais e estudos especializados sobre o tema.
O site, por sua vez, se apresentava claramente como um suporte para aqueles interessados em
estudar a assexualidade, que podiam se beneficiar de suas dicas de pesquisa e indicações de
leitura. O site foi desativado em 2016. O blog ainda mantém seu domínio, mas sem novas
atualizações desde 2014.129
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Cabe notar que a pesquisa bibliográfica apresentada nesse site não inclui a produção intelectual de feministas
e estudiosas de gênero. Isso reflete a observação etnográfica mais geral de que o discurso dos assexuais não faz
referência aos debates de gênero.
129
Cf. www.asexystuff.blogspot.com
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Em ambos, primava uma linguagem que parecia com a usualmente empregada pelos
especialistas. A familiaridade com as regras e procedimentos acadêmicos fica especialmente
evidente na seção do site em que apresenta uma agenda com orientações minuciosas para quem
pretende desenvolver pesquisas qualitativas e quantitativas sobre a assexualidade e os
assexuais, muito afins às descritas na “Open Letter to Researchers”. Depreende-se facilmente
de sua leitura um considerável empreendimento de pesquisa e revisão bibliográfica e
documental. Textos recém-lançados eram mencionados e comentados no blog e logo postados
no site, em uma agilidade impressionante. Com frequência, em minha própria busca
bibliográfica, realizada constantemente em bases de dados, eu encontrava artigos que,
posteriormente eram mencionados em tal blog. Em várias ocasiões era através do próprio site
ou blog que eu me informava de uma publicação mais recente. Por estas características,
considerei a possibilidade de estar diante de um par acadêmico, apesar de não poder confirmar,
pois nesse momento nem o nome, nem as credenciais do autor estavam disponíveis.
Posteriormente, com as atualizações do site e ao cruzar as informações obtidas no trabalho de
campo, pude confirmar que o autor dessas páginas web, que se apresentava com o pseudônimo
Mandrewliter e também Lord Happy Toast, chamava-se Andrew Hinderliter, formado em
matemática e então estudante de doutorado em linguística da University of Illinois e membro
ativo da AVEN.130 Em sua apresentação no site, o autor deixa registrada a ressalva de que não
é um especialista:
“I have made this site as an asexual deeply interested in the future of the
subject in academic discourse. I am not an expert on human sexuality. I
have an MA in mathematics and am currently pursuing an advanced
degree in linguistics, but I endeavor to be an informed layperson on the
topics I write about. Much of my own writing can be found
on https://web.archive.org/web/20100316092242/http:/asexystuff.blogspot.com Also, I have
been a contributor to AVENues, the bi-monthly newsletter for AVEN.” 131
O empenho de Hinderliter em promover o estudo sobre a assexualidade não se restringe
somente aos procedimentos de busca e sistematização bibliográfica e documental. Ele também
fez parte, em algum momento, do Project Team da AVEN, equipe responsável pelos contatos
de colaboração com os pesquisadores.132 Além disso, sua contribuição para legitimar essa
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Hinderlinter concluiu sua tese de doutorado em linguística em 2016. Nela analisou o discurso sobre
assexualidade desde seu aparecimento nos anos 90, com base em um corpus de informação construído a partir de
dados disponíveis em comunidades virtuais e fóruns de assexuais.
131
Extraído de: ˂http://www.asexualexplorations.net/home/about.html˃, acesso em 16 de março de 2010.
132
Cf.: http://asexualnews.com/index.php/news/619-hinderliter-forms-new-asexual-studies-group
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categoria através do discurso científico-especializado é ainda mais notável em seus artigos
publicados em revistas de divulgação científico-especializada e disponibilizados também em
seu site na seção Hosted Articles.
Hinderliter teve em 2009 seu primeiro artigo publicado em um renomado periódico
especializado em sexualidade, o Arquives of Sexual Behaviour (Hinderliter, 2009) na seção
“Letter to the Editor”. Com o título “Methodological Issues for Studying Asexuality”, o objetivo
do texto é pautar determinadas questões metodológicas para o estudo da assexualidade. Está
mencionado no corpo do artigo que as discussões apresentadas foram tecidas à luz da própria
experiência do autor como um membro de uma comunidade assexual. No entanto, no espaço
reservado às credenciais, consta somente a indicação de pertencimento à instituição em que
realiza seu curso de doutorado. Ressalto essa observação para sublinhar a ambiguidade ou
hibridismo com que é apresentado no âmbito da produção especializada. Sobre o artigo, tratase de um texto curto, de três páginas, no qual Hinderliter analisa a produção científica sobre o
tema até então, discute as formas de definição da assexualidade pelos especialistas e estudiosos
e identifica problemas e limitações em suas abordagens. A linguagem acadêmica empregada
no texto não dista de outros artigos normalmente publicados neste e em outros periódicos
especializados. A escrita é objetiva e clara e demonstra uma preocupação na precisão dos
conceitos e no uso de citações. A familiaridade com o discurso acadêmico é evidente na
proposta de análise e no uso dos termos:
“To date, asexuality has received little research attention and
methodological issues for studying this population remain largely
unaddressed. Studies have drawn on existing approaches and instruments
and what asexuals themselves have learned in discoursing with each other
has not always been consistently taken into account in research designs. I
discuss operational definitions, sampling problems, and limitations of
existing instruments in light of my own experience with the asexual
community.” (Hinderliter, 2009: 619)
A crítica central derivada de sua análise é que as considerações construídas pelos
assexuais sobre suas especificidades não vêm sendo consideradas na formulação e condução
das pesquisas acadêmicas. O autor chama a atenção para uma menor fluidez encontrada nas
definições dadas pelos pesquisadores, tanto em relação ao modo estanque de conceitualizar a
assexualidade (em vez de uma definição mais gradiente), quanto em termos de sua
invariabilidade ao longo da vida. Hinderliter reúne uma série de argumentos sobre os
inconvenientes de empregar uma definição muito fechada sobre o que venha a ser a
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assexualidade. Seu posicionamento parece ser exatamente o de defesa de uma definição mais
ampla. O propósito do artigo é realmente dar sugestões para que os desenhos das pesquisas
possam ser mais hábeis em captar a fluidez e as nuances que envolvem a identidade assexual.
Conforme argumenta, seu artigo seria de cunho estritamente metodológico. Identifica os limites
dos instrumentos e procedimentos de seleção de participantes das pesquisas atuais
(quantitativas e qualitativas). Adicionalmente, reitera algumas reflexões metodológicas
derivadas dos estudos, como os limites de enquetes fundamentadas em questionários sobre
função e disfunção sexual, que a seu ver não seriam apropriadas para os assexuais; e o uso de
parâmetros sexuais normativos que subjazem a análise de alguns estudos.
Ainda sobre o artigo, é interessante observar a repercussão gerada no meio acadêmico.
Mesmo sendo sintético e seu autor apresentando-se como um membro de uma comunidade
assexual, o artigo recebeu comentários, sob a forma de um artigo de resposta no próprio Journal
of Sexual Behaviour. Neste texto, publicado por duas acadêmicas da Univesity of British
Columbia, do Canadá, ambas psicólogas, uma do departamento de ginecologia e outra do de
psicologia (Brotto & Yule, 2008), são tecidos alguns comentários críticos sobre a proposta de
Hinderliter, mas, em síntese, elogiam a perspectiva metodológica proposta por ele. 133
Nos anos seguintes, pelo menos outros quatro artigos foram publicados por Hinderliter
em revistas especializadas. Três deles foram aceitos em periódicos bastante conhecidos no
campo de estudos sobre sexo: Journal of Sex & Marital Therapy, Arquives of Sexual Behaviour
e Psychology & Sexuality. Outro aparece na Open Access Journal of Forensic Psychology.
Como em seu trabalho anterior, nesses artigos não se desenvolve uma reflexão propriamente
linguística, área de conhecimento do autor. A análise dessas quatro publicações se enfoca nas
definições dos transtornos mentais e seu caráter normalizador, abordando especialmente a
construção das categorias nosológicas relacionadas à sexualidade. Dois deles tratam sobre a
categoria parafilia, analisando sua definição em diferentes versões do DSM (Hinderliter, 2010a,
2010b), outro vem a ser um pequeno comentário crítico acerca de um artigo sobre
exibicionismo e voyeurismo na versão mais recente desse manual (Hinderliter, 2010c). E o
último integrou um dossiê temático sobre assexualidade, no qual busca estabelecer diferenças
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Uma das autoras, Lori Brotto, tem sido uma das pesquisadoras sobre a assexualidade mais comprometidas em
diferenciá-la de outros transtornos relativos ao desejo sexual. Seu posicionamento a respeito tem sido de grande
valia para a causa dos assexuais, considerando que essa profissional conformou um dos comitês científicos
envolvidos no processo de elaboração da quinta versão do DSM.

266

entre a assexualidade e o transtorno do desejo sexual hipoativo (Hinderliter, 2013). Toda essa
produção parece guardar uma relação com um processo técnico-científico que estava se
desenvolvendo no período, a elaboração, validação e publicação do DSM-V, lançado
definitivamente em maio de 2013.
A propósito de tal processo, Hinderliter e outro representante da AVEN, David Jay,
manifestaram em diferentes meios suas preocupações sobre a assexualidade vir a confundir-se
na construção da nova versão desse manual com uma disfunção sexual e lideraram ações no
sentido de influenciar a opinião pública e os profissionais integrantes dos grupos de trabalho
envolvidos com sua elaboração. Conforme indicado na página AVEN wiki:
“Beginning in summer 2008, some members of AVEN formed a small
group of people formed the "AVEN DSM Taskforce", a group aiming to
promote dialogue with experts in human sexuality regarding the
relationship between asexuality and HSDD and how (and if) means could
be taken to make DSM-5 more asexual friendly. Lord Happy Toast
[Codinome assumido por Hinderliter] was in charge of the background
research for this project and did much of the writing of the final report
that was submitted to the DSM-5 Sexual Dysfunctions Subworkgroup, a
project written about in Hypoactive Sexual Desire Disorder and the
Asexual Community [Link].”134
Hinderliter, assim como outros integrantes da AVEN, colaborou com a realização de
palestras em universidades de diferentes cidades dos Estados Unidos para abordar o tema do
diagnóstico do transtorno do desejo sexual hipoativo e reiterar a crítica contra a possibilidade
de diagnosticarem pessoas assexuais. Esses movimentos de conexão com o universo acadêmico
e dos especialistas contou ainda com o apoio de profissionais renomados na América do Norte
como a pesquisadora Lori Brotto.
O envolvimento crítico de Hinderliter com as investidas científicas sobre o tema do
desinteresse sexual levou com que ele e outros membros da AVEN liderassem também ações
de advocace com relação ao pedido de liberação do medicamento Flibanserin por parte do FDA.
Neste caso, lançaram a campanha #dontdrugshame e organizaram via Internet um abaixoassinado, reunindo 1729 apoiadores, acompanhado de uma petição a ser enviada ao comitê
responsável na agência reguladora. O fragmento a seguir, retirado da página web dessa
campanha, mostra como a atuação de Hinderliter na controvérsia em torno desse processo
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Extraído de: ˂http://wiki.asexuality.org/Lord_Happy_Toast˃, acesso em 26 de agosto de 2018.
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sociotécnico se deu por meio do que poderíamos chamar de um ativismo cientificamente
engajado:
We are writing on behalf of the asexual, grey-a and demisexual community
to urge you NOT to approve flibanserin, a repurposed antidepressant
currently being considered as a treatment for distress due to low sexual
desire. During a recent hearing on flibanserin, the FDA was familiarized
with this distress by flibanserin patients and other women diagnosed with
HSDD who eloquently described a deep sense of shame at their lack of
sexuality and a fear of losing the loving relationships that sustained them.
This is a form of distress with which many in our community are intimately
familiar. As individuals who experience little to no sexual attraction, many
of us are made to feel broken by a society which expects everyone to
experience a “normal” level of sexual desire and attraction. In a society
that equates intimacy with sexuality, many of us face a deep fear of being
alone, although this fear does not stop us from forming deeply intimate
relationships which rely on other forms of connection.135
***
A descrição etnográfica apresentada neste capítulo privilegiou as interfaces entre as
mobilizações de assexuais e o trabalho científico-especializado. O vínculo entre o ativismo de
grupos marginalizados sexualmente e a produção de conhecimento científico não pode ser
entendido como um fenômeno de desenvolvimento recente, se considerarmos sua reiterada
menção nas narrativas históricas sobre os saberes ilustrados que se desenvolveram em torno do
sexo. Seja ressaltando as tensões existentes, seja indicando a formação de alianças mais ou
menos diretas, diferentes análises têm ressaltado este aspecto ao tratar da relação entre
politização da sexualidade e ciência. É possível observá-lo, por exemplo, na constituição da
Liga Mundial para a Reforma Sexual, nos primórdios da ciência do sexo (Dose, 2003; Matte,
2005); é notória no processo de reformulação engendrado para a retirada da homossexualidade
do DSM-III no final dos anos 70 (Bayer, 1987) e fica evidente também na análise do impacto
do feminismo sobre a sexologia (Pollis, 1988). Segundo condições obviamente particulares,
tais eventos históricos nos remetem à importância desta relação, que importa, de certo, à
antropologia da ciência e, em particular, para a reflexão sobre a produção de conhecimento
especializado a respeito.
As redes de assexuais atualizam esse vínculo de modo sui generis, na medida em que
passam a informar a ciência sobre uma nova realidade e como devem entendê-la. Em especial,

Extraído de: ˂ https://www.change.org/p/the-food-and-drug-administration-tell-the-fda-disinterest-in-sexshouldn-t-be-treated-with-a-pill˃ , acesso em 19 de abril de 2016.
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o núcleo do Project Team da AVEN pode ser entendido como um espaço alterno de produção
de conhecimento sobre o sexo, apresentando-se como uma heterotopia (Foucault, 1967) com
relação à ciência. O diálogo que estabelecem com o universo acadêmico e as normas científicas
parece evidenciar maior simetria entre as partes e um certo apagamento sobre a autoridade
científica para abordar o assunto. E, em ambas as partes, compartilha-se da crença que a ciência
porta, potencialmente, um projeto de libertação das amarras morais sobre o sexo.
A emergência da assexualidade reúne, como tentei evidenciar, elementos históricos
sobre a construção de uma nova comunidade sexual que, embora tenha como sua principal
bandeira uma des-erotização ou desexualização da experiência humana, ensina-nos como a
politização em torno do sexo se configura no novo século. Os assexuais são produto de um
momento histórico que se consolidou em torno da imagem do cidadão sexual. Nas palavras de
Weeks, a cidadania sexual como fenômeno contemporâneo condensa uma gama de
entendimentos e práticas políticas e culturais, tais como as regras de controle sobre os corpos,
a legitimação de determinados sentimentos e de diversas experiências de gênero, as escolhas
identitárias e as demandas de reconhecimento. Os assexuais, assim como os demais cidadãos
sexuais, “...claim to transcendent the limits of the personal sphere by going public, but the going
public is, in a necessary but nevertheless paradoxical move, about protecting the possibilities
of private life and private choice in a more inclusive society.” (Weeks, 1998: 37).
A identidade assexual é uma potente criação cultural, beneficiada pela onda de intensa
politização da sexualidade que floresceu nas últimas décadas do século XX e fez ecoar uma
polifonia difusa sobre exclusão social e distribuição desigual de oportunidades e privilégios
segundo o cumprimento das ordens sexuais e de gênero hegemônicas. Integra uma narrativa
coletiva formulada para dar sentido às circunstâncias e possibilidades contemporâneas sobre os
limites de autonomia sobre os corpos, os prazeres e as fronteiras de gênero. Tal qual outras
reivindicações de cidadania sexual, a assexualidade é uma ficção que ajuda a lidar com as
exigências e problematizações que afrontam o status social dos sujeitos e os posicionam em
hierarquias que podem subtrair-lhes reconhecimento.
Embora os assexuais não demandem direitos no plano civil e legal, como o fazem outros
cidadãos sexuais, sua missão é também a de ampliar o escopo prévio da noção de cidadania, o
que exige uma reacomodação de categorias. A mais central delas é a do desejo sexual que, em
par com a noção de atração, são percebidas e descritas como contingentes. O fato de existirem
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pessoas capazes de ouvir suas narrativas e coletivos de pensamento para os quais elas fazem
sentido é o que garante a emergência dos assexuais e sua concepção sobre o desejo sexual.
Cabe ainda uma última anotação. Na relação entre o discurso dos assexuais e o dos
cientistas, encontro um fenômeno sugestivo para a análise das formas atuais de definições e da
interação entre leigos e peritos, o que tem sido observado em outros estudos etnográficos
(Bastos, 2002; Ferreira, 2012; entre outros). O fenômeno a que me refiro abarca as dinâmicas
de legitimação dos discursos de não especialistas, especialmente através de sua disseminação
na Internet. Como argumenta Almeida (2009a; 2009b), a Internet vem afetando o monopólio
do modo acadêmico de produzir conhecimento. Seguindo uma perspectiva dialética, o autor
observa que a horizontalidade e a democratização que se associa à produção de informações na
Internet são aspirações ideais e que a web também comporta hierarquias. Mesmo com ressalvas,
Almeida advoga por uma potencialidade subversiva das redes no que tange ao monopólio da
produção e do poder da informação. Segundo argumenta, as redes corporificam “inteligentes
coletivos” e através delas milhares de participantes contribuem para a definição de conceitos.
Podem competir com os sistemas dominantes, pois conjugam capacidade de processamento,
criação e armazenamento de informação de forma rápida, intensa e de baixo custo.
A atuação de certos membros da rede de assexuais na produção de conhecimentos não
pode ser considerada uma mera competição com o universo científico, cuja vitória seria
alcançar maior legitimidade para proferir verdades sobre o sexo. Tampouco a relação entre
assexuais e cientistas pode ser entendida exclusivamente como de caráter utilitarista de ambas
as partes. De fato, há interesses mútuos em jogo. Os cientistas que vêm estudando a
assexualidade não estão vinculados ao campo da medicina sexual e não compactuam
abertamente com a perspectiva biomédica de classificar o desinteresse por sexo como uma
disfunção e tampouco endossam a farmacologização como resposta. Seu interesse parece estar
associado ao que a assexualidade representa no universo científico: uma problemática que traz
questões novas e amplia o horizonte de trabalho acadêmico. E este vem a ser somente um dos
traços constitutivos do ethos científico clássico em jogo. Há que se considerar também que os
pesquisadores, ao estudarem os assexuais, concorrem pelos créditos de publicação sobre um
tema que se apresenta como relevante e ainda pouco tratado pela academia.
Por sua vez, os assexuais compartilham em certa medida desse ethos. É patente, na
observação do universo dos assexuais, a existência de uma crença na ciência, especialmente
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como força neutra e iluminadora da verdade. Conforme já apontara Rubin (1984), as pesquisas
empíricas sobre o sexo contribuíram para uma releitura, mais positiva, da variação sexual, além
de evidenciar publicamente informações detalhadas sobre as diferentes possibilidades sexuais.
Para essa autora, o suporte empírico seria favorável para uma teoria sobre sexualidade tendente
a caracterizar e denunciar as injustiças e a opressão relacionados com o domínio erótico. Ao
parecer, esta aposta na produção do conhecimento como via de validação da diversidade,
mesmo às avessas, parece permear a emergência da assexualidade. Neste sentido, os
procedimentos, códigos e artefatos científicos não seriam propriamente um meio para a
legitimação das elaborações dos assexuais, mas, sim, elementos que concorrem para a
construção mesma da assexualidade.
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Considerações finais
No jantar de encerramento e última noite do X Congresso da Sociedade LatinoAmericana de Medicina Sexual (SLAMS), fui um dos primeiros a chegar ao salão indicado na
programação. Tratava-se de um jantar de gala oferecido a todos os inscritos. Grandes mesas
redondas, com aproximadamente 10 cadeiras, espalhavam-se no ambiente com capacidade para
mais de 400 pessoas. Havia, em uma das extremidades, um palco onde os organizadores fariam
o balanço do evento e os agradecimentos finais. Em todas as mesas, arranjos de flores, taças,
pratos e talheres. Música ambiente e iluminação especial. O evento acontecia no Costão do
Santinho, um resort instalado em uma área de praia na cidade de Florianópolis, em Santa
Catarina. A observação dessa atividade me interessava pelo pronunciamento do presidente da
SLAMS, ao mesmo tempo em que eu poderia acompanhar as interações em um momento em
que a exigência de formalidade científica pudesse se afrouxar.
Não havia mesas menores e escolhi ocupar uma delas, aleatoriamente. Pouco a pouco, foram
chegando os participantes do congresso, a maioria de homens e suas esposas que o
acompanhavam no evento. Todos vestidos a rigor. Chegavam em grupos e ocupavam as mesas
vazias. Quando já poucas estavam disponíveis, um casal se aproximou e perguntou se poderia
se sentar comigo e logo vieram outros. A conversa amena rapidamente abriu passo para as
apresentações. Disseram seus nomes, especialidades e onde trabalhavam. Eram quatro
urologistas e suas esposas. Eu me mantive em silêncio até que o senhor a minha frente me
passou a palavra. Expliquei-lhes que não era médico, nem de outra profissão clínica, mas
antropólogo. Todos os olhares estavam postos sobre mim e de alguma parte surgiu a pergunta:
– E o que faz um antropólogo em um congresso de medicina sexual?
Tal indagação possui diferentes e relevantes implicações para os argumentos finais desta
tese. Ela expressa o caráter insólito da presença de um pesquisador em situações que envolvem
o cotidiano dos grupos ou coletivos que se busca estudar, o que é, como se sabe, um traço típico
da pesquisa de campo cara à antropologia. Este seria um sentido mais geral que se pode extrair
da pergunta. Ela comporta ainda uma dimensão particular que não corresponde somente à
excepcionalidade com que frequentemente se reveste a observação etnográfica. Para explicar o
que eu fazia ali, a resposta mais apropriada parecia ser contar-lhes os objetivos da pesquisa.
Afinal, para aqueles sujeitos – profissionais familiarizados com a linguagem, os procedimentos
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e as exigências envolvidas na produção do conhecimento –, minhas alegações acadêmicas
justificariam minha presença ali.
Embora fosse fácil explicar-lhes sobre a pesquisa, era um tanto complicado ser
suficientemente fiel a meus questionamentos sem denotar algum grau de problematização de
suas práticas. Queria de fato demonstrar uma curiosidade genuína sobre a maneira como eles
entendiam os transtornos relacionados ao desejo sexual, inclusive a produção de tecnologias
biomédicas para estimulá-lo, porém com cuidado para não levantar questões que soassem
valorativas sobre a relação com a indústria farmacêutica, por exemplo. Ao parecer, minha
tentativa foi exitosa. A reação foi tranquila, eles não expressaram incômodo com minha
presença e tampouco com a interpelação subjacente ao meu trabalho de pesquisa. O tema abriu
uma conversa animada entre eles. Citaram filósofos e historiadores, buscando dialogar com o
que supunham ser meus pontos de vista sobre aqueles assuntos. Entre vários comentários, um
me pareceu especialmente chamativo. Disse, um deles, que era preciso reconhecer limites à
expectativa de criar desejo sexual a partir de medicamentos, usando a expressão: “Não vamos
brincar de Deus, né?!”.
A direção para qual a conversa seguiu nos colocou em uma espécie de patamar comum.
Eles se interessavam pelo estudo da sexualidade, eu também, ainda que de outro modo. O fato
de sermos homens talvez importasse também neste jogo de identificações. De todo modo, nossa
diferença era patente e a pergunta não me deixava esquecer isso. Embora minhas concepções
sobre o tema, quaisquer que fossem, não tivessem sido questionadas, era claro entre todos que
suas práticas científico-profissionais e pontos de vista constituíam efetivamente o alvo de meu
estudo. Tendo em vista essa diferença entre nós, a pergunta me fazia pensar nos
constrangimentos e implicações dessa situação de pesquisa. Assim como eles, eu era também,
pelo menos naquela circunstância, um cientista ou especialista dedicado ao tema. Como se, nos
estudos sobre o sexo, fôssemos todos “nativos”, ainda que de linhagens diferentes.
De fato, além de termos em comum a familiaridade com certos procedimentos advindos
da prática de produção de conhecimento, nosso interesse de estudo sobre o sexo era mais um
traço compartilhado por nós. Este aspecto chama a atenção para a existência de uma
especificidade da abordagem etnográfica nos contextos de produção do conhecimento
científico-especializado sobre o sexo. A experiência do trabalho de campo envolvendo a
interação entre “cientistas” ou “especialistas” exige um esforço extra de reflexividade. Neste
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sentido, a escrita etnográfica desta tese envolveu uma vigilância constante das posições
assumidas ao descrever as práticas de sentido de outros cientistas, do lugar que ocupa a
antropologia em um enquadramento mais amplo das produções ilustradas sobre o sexo e,
consequentemente, das implicações potenciais de nossos textos para os coletivos e processos
estudados.
A partir das diferentes experiências do meu trabalho de campo, incluindo a análise de
fontes primárias, refleti sobre tal especificidade da abordagem antropológica. Afinal, o que faz
um antropólogo ao debruçar-se sobre a produção de conhecimento sobre o sexo? Em particular,
qual o sentido de descrever e analisar processos de produção de conhecimento sobre o desejo
sexual, envolvendo uma diversidade de agentes e disputas políticas?
O primeiro aspecto a ser esclarecido é que a intenção da abordagem antropológica da
ciência dista completamente das investidas anticientíficas que vêm se gestando nas últimas
décadas. Pode-se supor, a partir de uma avaliação rápida, que indagações como as realizadas
aqui se identifiquem com um questionamento da validade da ciência e seus métodos;
igualmente, que a demonstração dos modos plurais e historicamente contingentes de se definir
cientificamente um determinado fenômeno subtraia a credibilidade de seus empreendimentos.
Ao contrário da interpretação de que a análise social da ciência visa apontar suas fragilidades,
o que se faz efetivamente é demonstrar de onde vem sua força.
Na imaginação científica e nas criações técnicas que analisei, o desejo é uma força que
opera sobre os sujeitos, vinda de seu interior e sobre a qual se busca exercer controle. O que
tratei de apresentar ao longo deste trabalho foi uma mostra panorâmica, quiçá menos abrangente
do que eu gostaria e julgo necessário, de como a noção de desejo sexual pode ser entendida
como uma coprodução de políticas tecnocientíficas e politização do sexo, sempre dinâmicas e
circunstanciais. Daí a necessidade de descrever como se dá a produção de conhecimento sobre
essa categoria, situar esses empreendimentos temporal e espacialmente, interpretar os interesses
que os animam e apontar os desafios morais enfrentados e as normas de cientificidade às quais
deve atender. Ao se observar detalhadamente as instâncias de produção de conhecimento
tecnocientífico, é possível notar como o conceito de desejo sexual não é estático, tampouco
possui um sentido universal. Este e outros conceitos relativos à prática sexual são forjados e
ressignificados por lutas e esforços de coletivos que dele se apropriam. Somente ao demonstrar
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as conexões ativas e passivas que engendram a construção de sentidos a respeito, como ensinou
Fleck (2010[1935]), poderemos entender como lograram validade científica.
De modo geral, o desejo sexual é uma categoria curiosa. Parece emergir – ao menos nos
planos científico-especializados abordados – a partir de sua falta ou desbordamento. É tido
geralmente como um dado. Não visível e dificilmente mensurável, é tratado somente em sua
ausência ou, em casos mais específicos, quando excessivo. Somente nesses extremos de sua
expressão é que ganha lugar na narrativa dos especialistas. Embora o ponto de partida da
pesquisa que desenvolvi tenha sido a preocupação em estudar a noção de desejo sexual aos
moldes das análises das categorias do pensamento humano, seu resulte talvez alcance somente
algumas sugestões de como estudá-la.
A história difusa dessa categoria, mesmo delimitando-a ao universo das abordagens dos
especialistas e demais agentes que gravitam a seu redor e buscam conceitualizá-la, só pode ser
vista de uma perspectiva que considere também seu caráter descontínuo. Formulá-la segundo o
termo “nômade” me foi útil para lograr uma descrição que destacasse seu dinamismo, sem
recair, de modo rápido e acriticamente, em um quadro de desenvolvimento acumulativo e linear
de ideias. Privilegiei, ainda, os debates que os argumentos a respeito suscitam. Estes não se
solucionam ou se superam de modo definitivo; ao contrário, geram continuamente perguntas
que se abrem para novos posicionamentos e hibridização de ideias. Por fim, mantive em
perspectiva um olhar sobre os efeitos dessas formulações, em função de suas diversas
articulações com a vida social, inclusive orientando estratégias e intervenções.
Para apontar o caráter circunstancial da produção de conhecimento, busquei sublinhar a
variedade de aspectos em disputa quando se busca definir o que venha a ser o desejo sexual.
Mesmo diante da diversidade de versões a respeito, mantive-me vigilante para que a descrição
etnográfica não terminasse por conceder privilégio epistêmico a tal ou qual agente que
empreende tal tarefa. Ao invés disso, tratei de apontar que os entendimentos a respeito derivam
de lutas políticas na busca por hegemonia, fazendo com que, em meio a múltiplas vozes,
algumas se projetem mais amplamente que outras. Neste sentido, a narrativa antropológica que
realizei não pretendeu dizer sobre essas produções mais do que almejaram seus próprios
autores, tampouco oferecer uma leitura epistemologicamente superior ou transcendente a deles.
Minha expectativa, que espero ver realizada futuramente, é a de ter oferecido elementos capazes
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de multiplicar a intepretação desses textos e práticas e, consequentemente, das formas de
entendimento e emprego da noção de desejo sexual.
Quanto à pretensão de universalidade dos sentidos do desejo sexual, tampouco busquei
aqui colocar em questão esforços de cientistas, acadêmicos e seus críticos ou aliados do mundo
dos ativistas. Tal postura não preza por uma neutralidade, o que seria míope e ingênuo.
Certamente é necessário reconhecer os jogos de força e interesses próprios que compõem os
contextos nos quais essa noção se enraíza. No entanto, entendo que a especificidade da
abordagem antropológica seja outra: a de demonstrar a particularidade dos esforços por
universalização oriundos das práticas de produção de conhecimento.
No que tange ao desejo sexual, talvez seja mais apropriado entendê-lo como uma
entidade híbrida de significados sempre postiços (não no sentido de falso, mas de algo que se
põe e se tira). As disputas em torno de sua definição não fazem mais que afirmar as dificuldades
de enquadrá-lo segundo as grandes divisões da modernidade (natureza x cultura; sujeito x
objeto e da máxima do humano como medida de todas as coisas e com capacidade de domínio
sobre tudo o mais que habita o mundo). Ainda que esse conceito sempre tenha apresentado
características híbridas, os esforços de posicioná-lo segundo dualidades provavelmente
indiquem as promessas um mundo moderno que, conforme provoca Latour (1994), jamais
chegaremos a sê-lo em definitivo. Assim, o entendimento do desejo sexual requer, ainda, novas
indagações sobre os alcances dessas promessas e, ao mesmo tempo, sobre seu caráter produtivo.
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