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RESUMO – SUMMARY 
 



 

RESUMO 

RESSEL LB. Vivenciando a sexualidade na assistência de enfermagem: 
um estudo na perspectiva cultural. São Paulo; 2003. [Tese de Doutorado 
– Escola de Enfermagem da USP]. 
 

A sexualidade é uma condição humana presente em todas as fases de vida 
das pessoas. Neste estudo, objetivei compreender de que forma o tema 
sexualidade, condicionado culturalmente, é vivenciado na prática da 
assistência de enfermagem, pelas enfermeiras. Para tanto, adotei como 
opção conceitual a Antropologia Cultural, uma vez que ela apresenta uma 
concepção de sexualidade como construção histórica-social-cultural 
progressiva, singular, dinâmica, flexível e contextualizada, vale dizer, como 
uma elaboração própria de cada pessoa. A abordagem qualitativa adotada 
foi o método etnográfico e os dados foram obtidos por intermédio das 
técnicas do grupo focal e da entrevista semi-estruturada. Emergiram da 
análise dos dados os descritores culturais, que permitiram a identificação 
dos sub-temas: construções singulares, tornando-se enfermeira, vivenciando 
a sexualidade na assistência de enfermagem e desconstruções e 
reconstruções. Acrescentei, nessa análise o capítulo emergindo analogias, 
que contém um confronto entre a representação do eu-enfermeira e a 
simbolização das deusas gregas, refletindo a forma como as colaboradoras 
experenciam o tema da sexualidade no fazer enfermagem. Este estudo 
viabilizou a expressão dos significados particulares acerca da sexualidade, 
junto com cada colaboradora; possibilitou perceber que tais significados 
foram condicionados ao longo da socialização específica de cada uma delas; 
e mostrou que a vivência da sexualidade, na prática da assistência de 
enfermagem, tem sido singular a cada enfermeira. Isso tem oportunizado 
semelhanças e diferenças nas experiências, nas emoções e nas expressões 
vivenciadas no fazer enfermagem em relação a esta temática. Conclui-se ao 
final que, a interpretação cultural da sexualidade possibilita entender seus 
significados singulares e a que se relacionam; oportuniza a expressão das 
diferentes visões de mundo, no complexo contexto cultural da enfermagem; 
e permite aceitar o sincretismo, concorrendo para uma experiência 
qualitativamente mais significativa nessa prática e em relação a esse tema, 
tanto para a enfermeira, quanto para o sujeito do seu cuidado. 

 

Descritores: Sexualidade. Assistência de Enfermagem. Antropologia 
Cultural. 

 



 

SUMMARY  

RESSEL LB. Experiencing sexuality in nursing attendance: a study in 
the cultural perspective. São Paulo (BR); 2003. [Tese de Doutorado – 
Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, Brazil]. 
 

Sexuality is a human condition present in all phases of people’s life.In this 
study, I aimed at understanding how the theme sexuality, culturally 
conditioned, is experienced in the practice of nursing attendance by the 
nurses.For such, I have adopted as a conceptual option Cultural 
Anthropology, once it represents a conception of sexuality as historical-
social-cultural construction, progressive, singular, dynamic, flexible and 
contextualized. It is still worth mentioning that it is a person’s own 
elaboration. The qualitative approach adopted was the ethnographic method 
and the data was obtained via techniques of focal group and semi-structured 
interview. From the data analysis, emerged the cultural reporters, that 
permitted the identification of the sub-themes: singular constructions, 
becoming a nurse and experiencing sexuality in nursing attendance. I added, 
in this analysis the chapter emerging analogies, which contains a 
confrontation between the representations of the I-nurse and the 
symbolization of the greek-goddesses, reflecting the way how the 
collaborators experience the theme of sexuality in performing nursing. This 
study made viable the expression of the private meanings about sexuality, 
together with each collaborator;it made possible to perceive that such 
meanings were conditioned along the specific socialization of each of them 
and, it showed that the experience of sexuality in the practice of nursing 
attendance has been particular to each nurse.This has allowed the existence 
of similarities and differences in the experiences, in the emotions and in the 
expressions experienced in performing nursing concerning this theme. It is 
concluded that the cultural interpretation of sexuality makes possible the 
understanding of its singular meanings and what they relate to; it provides an 
opportunity for the expression of the different views of the world in the 
complex cultural context of nursing and, it allows for the acceptance of 
syncretism, running for a qualitatively more significant experience in this 
practice and, in relation to this theme,both for the nurse and for the person 
under his/her care. 

 

Descriptors: Sexuality. Nursing ateendance. Cultural anthropology 
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1 INTRODUÇÃO 
 



Introdução 

1.1 Motivando o Caminhar 

 

Inicio este estudo me apresentando como "Mulher - Raio de Sol", 

porque me sinto, neste momento, como uma energia, que aquece, que 

ilumina, que dá vida, e ainda se mantém independente. Nessa 

representação, procuro expressar meu lado cativante, que gosta de acolher, 

alegrar, apoiar, estimular e de cuidar das pessoas. É o lado provedor de 

ajuda. 

Penso em mim como um raio de sol menos pelo brilho e resplendor 

que ele emite, mais pela luz que contribui para a vida, para a alegria, para o 

bem-estar meu e de quem comigo convive. Isso me faz feliz, me traz alegria, 

me faz sentir o prazer do compartilhamento da vida. 

Gosto de sentir esse mesmo brilho nas relações interpessoais, mas 

nem sempre ele está presente. Às vezes, está encoberto por nuvens de 

apreensão e tristeza e, nesses momentos, sinto-me como um dia cinzento e 

frio, que convida ao recolhimento. 

Esses momentos me levam a refletir e a valorizar o tom brilhante, 

alegre e aquecedor desse raio de sol, que impulsiona minhas energias. 

Entendo a vida como uma grande oportunidade de evolução. Para 

mim, não existem erros nem acertos. Há a livre escolha individual e as lições 

que advém daí, cujos resultados colhemos a todo instante. Nesse sentido, 

procuro pautar meu cotidiano, meus relacionamentos e minhas ações. 

Essa visão de vida está alicerçada em minhas convicções –

resultantes não só de leituras de uma filosofia espiritualista –, mas também 

de um longo processo de amadurecimento pessoal. 

Estou completando quarenta anos, acredito que, esse momento, 

associado ao exercício da construção do doutoramento, inaugurou fortes 
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impulsos para uma série de revisões de conceitos, de valores e de 

sentimentos em minha vida. Numa dessas revisões, percebi o quanto o 

verbo "controlar" interfere em meu agir. Sou uma pessoa extremamente 

emotiva e sentimental, porém, ao mesmo tempo, "controlada", ou seja, sou 

contida ao expressar meus sentimentos. Se isso foi considerado uma 

qualidade em determinadas situações e condições, nesse momento, não 

tem me agradado. 

A vivência de hoje tem me oportunizado romper com as amarras de 

tal "controle", facultando a flexibilidade, a criatividade e a manifestação dos 

meus sentimentos, tanto no papel do eu-mulher, eu-mãe, eu-esposa, eu-

filha, eu-amiga, eu-patroa, eu-vizinha, eu-nora, eu-irmã quanto em uma série 

de outros papéis vividos em meu cotidiano no espaço acadêmico e/ou 

profissional. 

Sou descendente de uma família germânica, em que o valor ao 

trabalho, e o cuidado com a organização eram ensinados. O respeito e a 

obediência às regras e, ainda, o autocontrole eram exercitados. No entanto, 

a característica marcante da convivência foi sempre a união. A vida tratou de 

criar situações nas quais a união familiar conduziu nosso relacionamento e 

facultou o amadurecimento de cada um, desenvolvendo um forte sentimento 

de afeto entre todos. 

Minha mãe sempre foi a figura mais enérgica e prática da família; 

meu pai era mais afetivo e flexível. Havia bastante oportunidade de diálogo 

entre nós, assim como vontade para que o dizer fosse um exercício 

constante. No entanto, havia também controles e limitações, principalmente 

no que se referia à questão da sexualidade feminina, isto é, às filhas 

mulheres. Alguns anos mais tarde, esse mesmo controle não foi estendido 

ao filho homem. 

Entendo hoje que tal conduta se deu baseada na concepção de 

mundo que meus pais percebiam naquele momento, acho que foi pensando 

em fazer o melhor que assim eles procederam. 
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Atualmente, considero superada essa fase. Sou casada há 

dezesseis anos com um companheiro muito amoroso e espontâneo. Temos 

três filhos homens, em idades variáveis entre cinco e quinze anos, que se 

distinguem pela alegria, afetividade e parceria, qualidades presentes 

sempre. Adquiri com eles um grande suporte de luz, paz e força para o dia-

a-dia. 

No entanto percebo que, nesse momento, com o exercício desta 

tese e com o meu próprio amadurecimento pessoal, o controle de emoções 

e sentimentos, que já estava bem guardado, agora vem à tona e me 

desagrada, me inquieta. 

Exponho essas questões, porque é nesse sentido que se revela, no 

plano individual, minha opção por trabalhar o tema da sexualidade. Como 

investigo esta temática numa perspectiva cultural, se faz necessária a 

apresentação de um depoimento pessoal, uma vez que ele me individualiza, 

e justifica meu olhar singular sobre o tema. 

A partir de minha visão de mundo – quadro que o homem elabora 

das coisas, conforme GEERTZ (1989), ou seja, como elas são na sua 

realidade, a partir dos seus conceitos de natureza, de si mesmo e da 

sociedade –, específica ao meu viver, de acordo com meu ethos – são os 

aspectos morais e estéticos de cada cultura, são os elementos valorativos, 

segundo o mesmo autor –, a sexualidade tem uma relação muito próxima ao 

sentimento, ela se expressa através das emoções, da sensibilidade, do jeito 

se ser de cada um e da representação verbal e não-verbal dos corpos. 

Entendo que ela é parte da construção sócio-cultural de todas as pessoas, 

independentemente do querer ou não delas e se revela por meio dos 

sentimentos, das emoções, e das expressões corporais. Por isso, minha 

inquietude pessoal se manifesta no desejo de somar-se ao interesse 

acadêmico, tratando esse tema, sob um olhar específico. 

No plano acadêmico, a questão da sexualidade tem me preocupado, 

tanto pela vivência como professora – sou docente da disciplina 
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Enfermagem Materno-Infantil na Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM), onde assisto mulheres no Programa de Atenção Integral à Saúde 

das Mulheres (PAISM), em ações de pré-natal e planejamento familiar, de 

onde emergem grande quantidade de questões relativas à sexualidade 

feminina, que impulsionam minha constante reflexão sobre a vivência de ser 

mulher, quanto pelas tantas mulheres a quem assisto como enfermeira, que 

culturalmente são singulares. 

Tal preocupação me induziu, no mestrado em Extensão Rural, na 

UFSM, a realizar um trabalho de campo que vinculou a questão da cultura e 

da sexualidade da mulher rural e culminou na dissertação intitulada "A 

cultura como mediadora da sexualidade da mulher rural". 

Por outro lado, embora seja um tema bastante polêmico e esteja 

constantemente presente no cotidiano de quem trabalha na área da saúde, 

ainda se mantém afastado das discussões acadêmicas, por isso penso que 

seu ocultamento, por si só desvela, uma significação especial. 

Percebo que, por exemplo, embora vivenciada em todos os 

momentos do trabalho da enfermeira, a sexualidade é mantida a distância, 

denotando que ainda é um tabu no nosso meio. Tal fato é refletido na 

carência de estudos, de discussões e de reflexões em nível acadêmico e na 

própria prática profissional, já que, quando viabilizados os estudos e a 

prática, eles aparecem numa perspectiva patologizante vale dizer, limitada 

ao coito, ao ato sexual, como fonte de risco e não de prazer. 

Entendo, também, que a sexualidade fundamenta uma 

representação cultural, que transparece nos gestos, discursos, atitudes, 

posturas, olhares, silêncios, enfim, no comportamento de cada pessoa como 

um todo, que se reproduz constantemente na formação e na prática da 

enfermeira. 

Essas considerações traduzem minha preocupação em como está 

acontecendo a formação da enfermeira, justificando meu interesse em 
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desenvolver o tema do presente trabalho. Preocupa-me, como educadora 

em enfermagem, a possibilidade de estar reforçando o ocultamento e a 

invisibilidade da sexualidade, ou de a estar mantendo numa lacuna, 

perpetuando-a culturalmente como mecanismo de limitação da criatividade, 

da sensibilidade e da liberdade de expressão da enfermeira. 

 

 

1.2 Os Pressupostos deste Estudo 

 

Em face disso, apresento alguns pressupostos, fundamentados em 

autores e em teorias da área da Antropologia, das Ciências Sociais e da 

Enfermagem, que conduziram meus estudos no presente trabalho.  

São eles: 

1. Somos seres sócio-culturais, nosso modo de agir, pensar e sentir 

expressam nossos significados, de acordo com nossa visão de 

mundo. 

2. A sexualidade permeia nossa vida, em todas as fases, 

independentemente do nosso querer. 

3. A sexualidade, como um resultante sócio-cultural, é uma 

experiência pessoal, singular. 

4. A sexualidade pode ser entendida como fruto de uma construção 

cultural pois, está integrada a uma rede de significados instituídos 

por um grupo social específico, que condiciona que ela seja 

vivenciada dentro de determinados padrões. 

5. Individualmente, nos impregnamos, através da cultura, de valores 

e de concepções em relação à sexualidade, que são estendidos a 

nossa prática de assistir em enfermagem e se manifestam no 

desempenho de nosso papel como mulheres e homens. 

6. Na enfermagem existe historicamente uma concepção de "cuidar 

com naturalidade", ou seja, de seguir o modelo de enfermeira 
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assexuada, de paciente/cliente/sujeito do cuidado assexuado e, 

ainda, de que homens e mulheres são iguais sexualmente, para 

fins de cuidados.  

Esse modelo nos autoriza implicitamente a ver, tocar, manusear,  

expor o corpo do cliente,  sem expressar a nossa sexualidade e 

sem que ele também expresse a dele. 

7. Na prática de assistência de enfermagem, a sexualidade (nossa e 

do cliente) não deixa de ser vivenciada, porém a ela é dado 

outros nomes como, toque, atenção, proximidade, presença, 

contato pele-a-pele, ou afeto. 

8. A interpretação cultural da sexualidade, na prática de assistência 

de enfermagem, permite entender o que ela significa às 

enfermeiras, e a que símbolos ela se relaciona, não só 

oportunizando a expressão das diferenças, das singularidades, da 

complexidade cultural e do sincretismo cultural, como também  

possibilitando uma vivência qualitativamente mais significativa 

dessa prática, tanto à enfermeira, quanto ao sujeito cuidado. 

 

 

1.3 O Objetivo deste Estudo 

 

Finalizando esta apresentação defino o objetivo que pretendo 

alcançar neste estudo: 

Compreender de que forma a sexualidade, condicionada 

culturalmente, é vivenciada, na prática de assistência de enfermagem, 

pelas enfermeiras. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 O SUPORTE TEÓRICO 
 



O suporte teórico 

Ao trilhar este estudo dois conceitos estiveram presentes e foram 

focalizados em todo o caminho. São eles: a cultura e a sexualidade. 

Como fundamentos teóricos, tais conceitos podem ser interpretados 

e aplicados em inúmeras e diferentes perspectivas, de acordo com a visão 

de mundo do pesquisador e com a abrangência deles desenvolvidos nos 

trabalhos. 

Por ora, prendo minha ênfase apenas às leituras e aos autores que 

deram origem e substanciaram as reflexões deste estudo, não entro no 

mérito de discutir outras concepções, nem tampouco as desconsidero. 

Em relação à cultura, adianto que, atualmente, com o evento da 

globalização, houve uma resignificação de seu conceito. Para tratar de tal 

tema, amparei-me nos trabalhos de GEERTZ (1989), FEATHERSTONE 

(1997) e ROBERTSON (2000), autores que oferecem um novo caminho para 

o entendimento da cultura. 

Já, em relação à sexualidade, apresento dois momentos distintos de 

informação. No primeiro, destaco a fundamentação conceitual que está 

sustentada em estudos que apontam para uma concepção de sexualidade 

enquanto construção histórica, social e cultural progressiva, sem esquecer 

que tal construção é singular, dinâmica, flexível e contextualizada, ou seja, é 

uma elaboração própria de cada indivíduo. Os conceitos são baseados nos 

trabalhos de FOUCAULT (1990, 1999), PARKER (1991), VICTORA (1992), 

GIFFIN (1999), BARBOSA (1997), LOYOLA (1999), HEILBORN (1999, 

2000) e outros antropólogos e cientistas sociais; no segundo momento, 

reporto-me a trabalhos realizados na enfermagem, que dialogam com essa 

já citada temática, em uma mesma perspectiva, por isso foram fontes 

inspiradoras para meu estudo. 

A fundamentação teórica permite uma interpretação cultural do 

evento da sexualidade. Os trabalhos escolhidos para compor esse elenco de 

apoio, foram elaborados durante o período em que aconteceu o próprio 
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processo de mudança do paradigma científico. Essa nova conformação 

valoriza o indivíduo como sujeito de sua própria vivência, dá importância e 

contextualiza tal vivência na análise do fenômeno em estudo, possibilita a 

diversidade e ainda permite um olhar dialético sobre as questões. 

 

 

2.1 A Cultura e seu Significado no Contexto Atual 

 

O termo cultura tem abarcado variadas significações e, 

freqüentemente, refere-se ao “modo de vida de um povo”. Nesse sentido, ele 

abrange significações que padronizam e integram características 

significativas, que funcionam como a moldura de um quadro, ou seja, como 

o molde estabelecido do comportamento social, molde fixamente 

desenhado. Assim, cada sociedade é caracterizada como um todo singular, 

único. 

Atualmente, esse sentido integrador e de unicidade tem dado 

espaço a uma nova perspectiva de cultura, que corresponde a toda 

transformação social, cultural, política e econômica que vem se processando 

com a globalização do mundo. 

A globalização se refere ao processo pelo qual o mundo, cada vez 

mais, passa a ser visto pelo senso de finitude, como um só lugar, como 

comprimido num só espaço, onde todos os povos se avizinham, se inter-

relacionam e desenvolvem uma maior rede de contatos, onde a consciência 

de um todo infinitamente diverso, e de uma interdependência global está se 

intensificando, num ritmo acelerado, crescente e constante 

(FEATHERSTONE, 1997; ROBERTSON, 2000). 
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A globalização tem provocado, a partir desse panorama de 

compreensão do mundo, conseqüências diretas às pessoas, tanto no nível 

individual quanto no coletivo, pois elas estão cada vez mais sujeitas às 

pressões externas e internas, advindas da multiplicidade cultural dessas 

relações, que interferem nas condições de construção da identidade 

individual e da coletiva. Conseqüentemente, isso tornou a cultura um 

elemento altamente complexo e diversificado, que deve ser concebido sob 

uma nova perspectiva, que privilegie esse novo tom de significação. 

Em razão dessa estreiteza de vida, resultante do processo de 

globalização, a própria Antropologia tem recusado a visão de cultura como 

uma entidade de integração, de uniformização, de padronização de 

comportamento. No lugar dessa concepção, ela centra a interpretação dos 

significados da vida, das pessoas, das relações, numa perspectiva de 

diversidade, de pluralismo, de complexidade cultural, de sincretismo cultural. 

Isso significa entender a cultura numa nova ordem global, vale dizer, 

de forma mais ampla, dando espaço para as diferenças, inclusive para as 

antagônicas, se expressarem num mesmo tempo e lugar. Denota se opor à 

rigidez, ao reducionismo, à limitação que a própria estética da vida pode 

querer impor. Mostra aceitar uma composição cultural múltipla, oriunda de 

diferentes modelos de vida social, que podem trazer e trazem conflitos, e 

não harmonia na existência comum. Significa ainda uma fusão de diferentes 

elementos culturais, mantendo a natureza original de cada um 

(FEATHERSTONE, 1997; ROBERTSON, 2000). 

É pertinente salientar que isso exige uma postura de contemplação 

cuidadosa e de muito respeito às particularidades, que caminham no sentido 

de uma universalização, mas que mantêm suas essências. Tais 

particularidades podem até sofrer transformações, mas de nenhuma forma 

devem ser vistas generalizadamente, ou seja, a cultura não deve ser 

entendida numa perspectiva de elemento padronizador de construção e 

ordenação do mundo. A nova visão de cultura exige, portanto, uma releitura 

de todo o processo global em que vivemos. 
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FEATHERSTONE (1997) e ROBERTSON (2000) observam que a 

tendência da interpretação cultural é, a partir desse processo de 

globalização intenso, oportunizar a visão das diferenças culturais globais, 

nos permitindo enxergar, conscientemente, os novos níveis de diversidade 

cultural e o volume de sua abrangência, mesmo que isso gere um campo de 

entrechoques culturais e desorganize a ordem simbólica, que conduz as 

análises sociais para uma regra geral. 

Cabe dizer que a cultura vem tomando uma nova formação também 

no mundo acadêmico, onde a tendência tem sido de desenvolver estudos a 

partir de uma relação inter e trans-disciplinar, oportunizando diferentes 

leituras sobre o mesmo fenômeno, o que tem sido chamado de 

“rescentralização da cultura” por FEATHERSTONE (1997). 

Esse movimento tem favorecido um novo olhar sobre todas as 

questões, mas em especial, neste trabalho, para a questão da sexualidade, 

permitindo a descentralização do foco essencialista, que conduz suas 

explicações via interpretações puramente naturalizantes, patologizantes, 

normalizadoras e categorizadoras. 

Afinando as características atuais da cultura, apresentadas nos 

trabalhos de FEATHERSTONE (1997) e ROBERTSON (2000), GEERTZ 

(1989) a conceitua como um sistema de símbolos significantes, ou seja, 

como uma teia de símbolos que atribuem significado à existência humana. 

Ele argumenta que as pessoas são conduzidas por uma construção de 

produtos culturais e ressalta, ao mesmo tempo, como elas são 

extremamente variáveis, sujeitas a inúmeras influências, que se expressam 

através de símbolos e se organizam a partir de concepções e conceitos na 

busca de significados. 

Nesse sentido, o mesmo autor afirma que todos os acontecimentos 

têm significados específicos, ou seja, eles simplesmente não só acontecem, 

mas significam, e são esses significados que a Antropologia vai buscar. 

Dessa forma, GEERTZ (1989) entende a cultura como uma estrutura de 
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significados, através dos quais os homens dão forma a sua experiência e 

confirma considerações pautadas por FEATHERSTONE (1997) e 

ROBERTSON (2000). 

Os autores, aqui citados, apresentam uma nova concepção de 

cultura, que rejeita a visão integradora e unificadora, centrada na velha 

perspectiva de unidade cultural e de sociedade unitária, padronizada e 

integrada, que avança em perspectiva fluida e aponta para a desunidade do 

todo, para a desordem, para a particularidade, para o pluralismo, para o 

sincretismo, para a heterogeneidade, para a complexidade e para a 

diversidade cultural. Os mesmos autores expõem a descontinuidade e as 

diferenças, que devem ser mostradas nos trabalhos que trazem uma 

abordagem cultural, possibilitando a expressão de divergências. Valorizam o 

indivíduo como sujeito de sua própria vivência, e o contextualizam na análise 

do estudo, promovendo um olhar dinâmico, progressivo, que admite 

contestação e rupturas nos trabalhos. 

Finalizando, reforço que, atualmente, a cultura não só mostra, mas 

também salienta as diferenças, já que descortina as singularidades 

vivenciadas num mesmo espaço e tempo, permitindo a existência de 

conflitos e rejeições e fortalecendo as características locais. Trago como 

última referência a essa questão, um chamamento de GEERTZ (1989) aos 

pesquisadores. O autor alerta que cada indivíduo manifesta sua própria 

interpretação das coisas, dos acontecimentos. É preciso, na busca do 

entendimento cultural, descobrir o acesso a tal interpretação. 

 

 

2.2 Sexualidade: Delineando um Conceito 

 

A sexualidade como tema de estudo, permite inúmeras e singulares 

concepções. Ela pode ser abordada em diferentes ângulos, por isso sua 
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delimitação e conceituação vão variar de acordo com os esquemas 

conceituais utilizados. 

Em face disso, há um entendimento comum entre os pesquisadores 

sociais, que se refere à ausência de um conceito fixo e imutável quanto a ela 

(LOYOLA, 1999). 

Talvez essa multiplicidade conceitual tenha sua lógica relacionada à 

própria multiplicidade interpretativa e à forma como a sexualidade foi levada 

a objeto de estudo no percurso da história. 

PARKER e BARBOSA (1996) relatam que, durante a maior parte do 

século XX, a sexualidade esteve à margem dos espaços e estudos sobre o 

homem, na pesquisa social. Eles creditam isso à relação que a própria 

sexualidade tem com o corpo. Ambos, corpo e sexualidade, se expressam e 

se constituem a partir de representações culturalmente construídas, porém 

também estão intimamente relacionados com leis e características biológicas 

que fazem funcionar os corpos sexuados. 

Assim como o corpo, enquanto objeto de estudo, foi relegado pelas 

Ciências Sociais por um grande período, criando uma lacuna de 

desconhecimento a seu respeito em estudos nessa área, também foi banida 

a sexualidade (LOCK, 1993), estando ambos, até a década de 70, sob 

domínio das ciências básicas. 

Somente após o resgate do estudo do corpo pelas Ciências Sociais 

e sua conseqüente descentralização das básicas, diversos estudos foram 

desenvolvidos pela Antropologia (LOCK, 1993); a sexualidade, 

conseqüentemente, teve o mesmo tratamento. 

A sexualidade, apropriada pelas ciências biológicas e biomédicas, 

sob esta influência, recebeu uma interpretação essencialmente 

naturalizante, reprodutivista e determinista da espécie (BARBOSA, 1997), 

sendo classificada e normatizada com um significado de negação ou 

afirmação, ou seja, normal ou anormal. 
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Essa perspectiva relacionou a sexualidade com a genitália e com o 

ato sexual. Tal enfoque ainda é uma característica predominante nos 

estudos da área da saúde hoje. 

Vivenciando essa realidade, enfrento o desafio de trabalhar essa 

temática numa nova ótica, que possibilite a interpretação cultural. Por sua 

vez, tal perspectiva oportuniza compreender como se dá a socialização da 

sexualidade; a construção de seus significados e simbolizações; a produção 

e a reprodução dos valores e conceitos sobre ela; ainda, de que modo e a 

que estão vinculados, na rede social em que vivemos, esses valores e 

conceitos.  

É pertinente salientar que LOYOLA (1999) afirma que a Antropologia 

tem acumulado experiência no trato da diversidade social e cultural e no 

estudo de sistemas cognitivos e simbólicos, o que lhe proporciona, portanto, 

a vanguarda de ser a mais preparada ciência para tratar esse tema. 

Atualmente, decorrente dessa ciência, já existe uma tendência a 

compreender a sexualidade como uma manifestação humana, que sofre 

modificações quanto ao seu sentido, função e regulação, ancoradas em 

diferentes períodos históricos e contextos culturais, não como uma 

propriedade de um indivíduo isolado (ROMERO, 1995; BANDEIRA, 1999; 

GIFFIN, 1999; HEILBORN, 2000). 

De acordo com PARKER e BARBOSA (1996), a sexualidade voltou 

a ser foco de investigação e reflexão nas Ciências Sociais, com um maior 

vigor, nas últimas duas décadas, por intermédio da emergência de 

movimentos sociais como o das feministas, dos gays e das lésbicas. Esses 

movimentos funcionaram como forças políticas importantes para retomar o 

tema da sexualidade para a área de estudo social. 

Ao mesmo tempo, com o surgimento da AIDS, houve um 

exacerbado interesse internacional pela sexualidade. Os estudos se 

multiplicaram e foram conduzidos, em sua maioria, pela medicina preventiva 
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e epidemiologia, que enfocavam principalmente o comportamento e as 

práticas sexuais, denotando, novamente, uma noção de risco e de patologia 

a este tema (LOYOLA, 1999). 

Se, por um lado, isso foi negativo ao contribuir para reforçar uma 

concepção de sexualidade de cunho racional, redutora e biologizante, que 

alguns estudos históricos feministas estavam tentando desconstruir; por 

outro, abriram espaço para tratar de alguns aspectos da sexualidade, até 

então não privilegiados como, por exemplo, o prazer feminino, o direito dos 

homossexuais e de outras minorias (LOYOLA, 1999). Ao mesmo tempo, 

observaram a sexualidade como um campo de conhecimento possível de 

ser estudado cientificamente, o que possibilitou a transferência desse tema, 

do espaço privado para o público, permitindo desmontar uma série de mitos 

e preconceitos acerca do assunto (BARBOSA, 1997). 

A sexualidade, estudada contemporaneamente, é uma temática que 

se relaciona fortemente às questões de gênero. Inúmeros trabalhos nas 

Ciências Sociais e Antropologia trazem tal abordagem, justificando como ela 

permite a vivência de nosso papel como homens e mulheres no mundo. 

Estes dois campos teóricos se sobrepõem e mantêm uma relação conceitual 

similar quanto à perspectiva de poder. 

Dentro dessa abordagem, é possível entender que a corrente teórica 

mais indicada, que se alinha nessa conjunção tem sido a de Foucault. Nos 

trabalhos deste autor, a sexualidade é analisada com relação às forças 

econômicas, aos sistemas legais, às formas de produção e aos movimentos 

sociais. 

FOUCAULT (1999) desvela as representações instituídas sobre 

sexo e sexualidade, demonstrando que as práticas sexuais, assim como sua 

organização social, estão vinculadas a dispositivos de poder, específicos a 

determinadas épocas e certas sociedades. Ele centraliza sua análise na 

questão do poder que a sexualidade produz, e não nega a existência da 

proibição ou da repressão à sexualidade ao longo da história, mas mostra 
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como o foco de atenção sobre ela foi manipulado por meio de discursos, 

criando efeitos de poder, formas de saber e controle do prazer. 

Atualmente, os estudos sobre a sexualidade têm sido viabilizados, 

também, na dimensão do sistema erótico. Nessa perspectiva interpretativa 

PARKER (1991) explica que são ordenadas uma série de possibilidades 

para a organização da vida sexual. Este sistema enfoca o prazer que a 

sexualidade produz e reinterpreta os significados associados ao corpo, à 

excitação, ao desejo e às próprias práticas sexuais. O mesmo autor refere 

que essa dimensão deve ser compreendida, igualmente como uma 

construção social e cultural. 

No presente estudo, o enfoque central sobre esta temática, é na 

dimensão da sexualidade propriamente dita, muito embora possa ter 

decorrido argumentações que conduziram para explicações nas dimensões 

do sistema de gênero e do sistema erótico, que são independentes, mas 

permitem um religamento de ordem teórica-conceitual. 

A dimensão da sexualidade propriamente dita é basicamente 

normativa, de mediação social-cultural e nomeadora dos dispositivos que 

reconfiguram as representações de sexualidade nos relacionamentos 

sociais. Ela é concebida como o resultado de uma construção histórica-

social-cultural progressiva, singular, dinâmica, flexível e contextualizada, isto 

é, uma elaboração de cada indivíduo. 

Cito PARKER (1991); VICTORA (1992); VANCE (1995); ROMERO 

(1995); BARBOSA (1997); GIFFIN (1999); BANDEIRA (1999); LOYOLA 

(1999); e HEILBORN (1997, 1999, 2000), como alguns dos representantes 

dessa abordagem no Brasil. 

A percepção da sexualidade nesses trabalhos tem sido expressiva 

ao demonstrar um agir humano que não é fixo, nem estático por natureza, 

pois sua própria existência passa por uma simbolização, por uma construção 

cultural e social num contexto singular. Nesse sentido, os autores entendem 
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a sexualidade como um componente de nossa forma de vivenciar o mundo, 

o que garante a ela uma dimensão de construção. 

É preciso lembrar, nesse momento, o conceito de cultura dado por 

GEERTZ (1989, p.62), que afirma: “nossas idéias, valores, atos e até mesmo 

nossas emoções são produtos culturais”. Ele ainda refere que o homem 

(aqui expressado como ser humano) é um ser “simbolizante”, 

“conceptualizante” e “pesquisador de significados”, pois se expressa através 

de símbolos, ordena-se através de conceitos e busca os significados das 

atitudes, dos pensamentos, valores e ações. A partir daí, é possível entender 

que somos seres culturais. Nosso sentir, agir e pensar expressam nossos 

significados, dentro da nossa visão de mundo. 

Nessa direção, unindo esse sentido de produção cultural, referida 

por GEERTZ (1989), com construção cultural sobre sexualidade, presente 

nos trabalhos citados anteriormente, cabe dizer que a sexualidade atua  na 

maneira como pensamos, sentimos e agimos. Ela está relacionada a todos 

os aspectos de nossa vida, sendo entendida, portanto, como o resultado 

de uma construção histórica, social e cultural singular, que se integra e 

se manifesta através da rede de significados do grupo social 

específico, possibilitando toda a expressão relativa ao sexo. 

A sexualidade, como expressão humana é uma experiência pessoal, 

embora universal a todos os seres, pois é fruto de uma construção única a 

cada ser. A vivência sexual, na rede social, permite que cada 

indivíduo/sujeito, ou seja, conforme HEILBORN: “uma categoria entendida 

em sua acepção valorativa de entidade moral, e não aquela descritiva da 

unidade das espécies” (1991, p.24), estabeleça uma relação consigo mesmo 

e com o mundo, garantindo uma dimensão de construção dinâmica, flexível 

e contextualizada no tempo e no espaço-histórico em que vive. 
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2.3 A Sexualidade nos Estudos da Enfermagem 

 

A invisibilidade e o ocultamento de alguns temas trazem, por si só, 

uma significação especial. Isso acontece em relação à sexualidade na 

formação e na prática da enfermeira. 

Embora ela esteja presente em todos os momentos vividos pela 

enfermeira – através dos gestos, dos movimentos corporais e nas 

entrelinhas implícitas do que foi verbalizado ou não (RESSEL e SILVA, 

2001) –, ela ainda é mantida silenciosa, encoberta, ou na invisibilidade nos 

estudos, discussões e prática da enfermeira (SOBRAL, 1994; FIGUEIREDO 

e CARVALHO, 1999). 

A carência de estudos e reflexões em nível acadêmico, também no 

próprio cotidiano da enfermagem, é um sinal de que a sexualidade é ainda 

tratada como tabu, nesses meios (EGRY et al., 1990; SOBRAL, 1994; 

TEIXEIRA 1998; DIAZ e DIAZ, 1999; FIGUEIREDO e CARVALHO, 1999). 

Relacionando esses aspectos de carência e ausência de estudos 

acerca da sexualidade com a invisibilidade e o ocultamento dela, é possível 

desvelar outros sentidos. 

A sexualidade torna-se “invisível” quando não questionada sua 

possibilidade de existência em nosso cotidiano profissional. Não a vemos, 

não a tocamos, ela é totalmente subjetiva e abstrata, assim a 

desconhecemos e a ignoramos em nossa prática de enfermagem. 

O ocultamento é significante quando sabemos de sua existência. No 

entanto, por condições ímpares por vários motivos – aqui implícita nossa 

formação cultural –, a mantemos escondida, veladamente encoberta, 

procuramos (em vão) não a manifestar, e nem permitimos que os clientes a 

demonstrem. 
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FIGUEIREDO e CARVALHO (1999) apresentam em seu livro “O 

corpo da enfermeira como instrumento do cuidado”, um capítulo em que 

ilustram a questão da sexualidade ausente nas representações que a 

enfermeira faz de si mesma, refletindo o quadro de ausência e carência 

sobre essa temática em nosso meio literário. 

As autoras utilizam metáfora para expor a idéia: “A falta da 

lembrança preciosa de si mesma (....), pode ser traduzida por uma espécie 

de cortina de fumaça que oblitera a visão das enfermeiras para esta 

questão, e até impõe que as mesmas se desviem, deliberadamente, deste 

assunto, nas conversas entre elas mesmas e naquelas com seus clientes” 

(p. 60). 

Elas sustentam, nesse estudo, que a sexualidade das enfermeiras 

está presente no ato de cuidar, está presente no corpo delas, como 

instrumento de trabalho, porém as enfermeiras tendem a omitir 

(in)conscientemente essa presença. Com essa postura, desencadeiam uma 

forma de controle social e cultural. 

As reflexões de FIGUEIREDO e CARVALHO (1999) representam 

um alerta e abrem a possibilidade de tratar a questão da sexualidade numa 

outra abordagem, fortalecendo o anseio de exercitar mais uma vez o 

casamento desse tema com a perspectiva cultural. 

Anteriormente, no mestrado em Extensão Rural, numa área que me 

permitiu a acesso às Ciências Sociais e à Antropologia, realizei essa mesma 

conjunção no trabalho de dissertação intitulado “A cultura como mediadora 

da sexualidade da mulher rural” (RESSEL, 1995), executado em uma 

comunidade de origem italiana no interior do Rio Grande do Sul. 

Abordagem específica encontrei, algum tempo depois, no trabalho 

de CAVALCANTI (1998), na área de enfermagem, que estudou as 

representações da sexualidade rural no nordeste brasileiro. 
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Ambos os trabalhos tiveram como eixo condutor a perspectiva 

cultural para analisar e interpretar os dados. No entanto, cada um teve sua 

singularidade metodológica e um elenco de autores e referências 

bibliográficas de acordo com as disciplinas a que pertenciam. Esse encontro 

foi importante para reforçar a decisão de investigar a mesma temática na 

abordagem antropológica. 

Atualmente, na enfermagem brasileira, a abordagem cultural é uma 

via de interpretação presente nos trabalhos científicos e acadêmicos. Foi 

introduzida por ELSEN (1984), na Universidade Federal de Santa Catarina, 

que se tornou pólo promissor e reprodutor da perspectiva cultural em 

estudos da enfermagem. 

Na região sudeste, um dos trabalhos pioneiros foi de GUALDA 

(1993), que salientou a possibilidade dessa abordagem – através do 

conhecimento das pessoas inseridas em seu próprio contexto social e 

cultural –, poder propiciar o desenvolvimento do cuidado de enfermagem 

com melhor qualidade e mais humanização. É uma perspectiva que 

singulariza o sujeito do cuidado, o contextualiza no tempo e espaço, 

permitindo ao cuidador aceitar a expressão das diferenças. 

Estou pontuando, ao longo desta revisão, os estudos, que de uma 

maneira ou de outra, impulsionaram meu desejo por este trabalho, 

reforçaram minhas idéias e conduzindo-me teoricamente. 

Saliento que nem todos expõem uma abordagem teórica similar a 

minha opção. Muitos estabelecem um diálogo com a sexualidade numa 

dimensão de sistema de gênero ou de sistema erótico, no entanto todos 

foram faróis ao longo desta viagem chamada “doutoramento”. 

Um dos trabalhos, que considero de pertinência esclarecedora e 

motivadora de mudanças para a enfermagem, é a tese de SOBRAL (1994), 

que trata dos mecanismos de interdição da sexualidade feminina na 

formação da enfermeira. Ela reconstrói historicamente, por meio de 
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depoimentos das enfermeiras, como se iniciaram as interdições que 

disciplinaram as representações da sexualidade desse grupo, e mostra 

como foi, ou ainda é, reproduzido na enfermagem pelas próprias enfermeiras 

esse caráter de assexualidade. 

O estudo de SOBRAL (1994) enfoca a sexualidade na perspectiva 

da sensualidade. Como pano de fundo, tece discussões que abordam a 

questão de gênero na sexualidade feminina e a própria história da 

enfermagem. A autora relaciona o “cuidar do outro” com um processo 

dinâmico que produz prazer para quem cuida e para quem é cuidado. Para a 

autora, prazer significa troca de energia. Nesse sentido, refere que todo o 

processo de cuidar em enfermagem é erotizante, porque o toque, elemento 

essencial no cuidado, é sensual. 

SOBRAL (1994) se reporta à questão de ser mulher e ao aspecto do 

cuidar que a ela é determinado, dentro da lógica da sociedade ocidental 

moderna. Salienta que o ato do cuidar é um ato historicamente feminino e 

que se dá no espaço privado, tendo aí uma dimensão que atinge, pelo 

toque, a expressão de prazer, de sensual, de erótico, de troca de sensações 

e sentimentos, naturalmente inerentes à mulher, como um legado da cultura 

de gênero; no entanto limitado ao âmbito do privado, do doméstico, pois é 

relativo à intimidade. 

No momento em que a enfermagem, como profissão, possibilitou à 

mulher sair da esfera do privado para a vida pública, o comportamento 

sensual e erótico, que é uma dimensão natural da sexualidade, mas 

pertencente ao domínio íntimo, começou a sofrer interdições com a 

finalidade de controle social. A mulher, então, no papel de enfermeira, 

deveria conter seu próprio corpo, controlar emoções e asfixiar a 

sensibilidade para poder manipular o corpo do outro. 

A mesma autora se refere à enfermagem como uma instituição 

social que possui uma autorização implícita em suas normas culturais, que 

lhe permite a manipulação do corpo do outro. Tal manipulação se dá no 



O suporte teórico 23 

cuidado de enfermagem por meio do toque que, nessa situação, se investe 

do poder (de quem está tocando para quem está sendo tocado), que se 

transmite através dos discursos existentes na formação e na prática das 

enfermeiras e na própria técnica utilizada no cuidado. 

Os discursos, refere SOBRAL (1994), excluem o erótico, o sensual, 

e são carregados de preconceitos, agravando mitos e tabus, criando limites 

proibidos, censurando assuntos, fazendo surgir dúvidas e incertezas que se 

sobrepõem ao não dito, ao não expressado verbalmente. Isso faz com que 

cada um haja de acordo com suas pré-concepções, gerando, muitas vezes, 

constrangimentos, vergonha, culpa e hostilidade tanto para a enfermeira 

quanto para o sujeito, o “outro”, com quem ela está se inter-relacionando no 

momento do cuidado. 

Nesse sentido, reafirmei meu interesse em tratar a questão da 

sexualidade na abordagem antropológica, porque ela permite revelar os 

significados, as simbolizações, as crenças e os valores que as enfermeiras 

têm em relação à sexualidade. 

Há o desejo de desvelar as normas culturais existentes em nosso 

meio profissional, em relação a esse tema, já que elas existem, no entanto 

não estão claras, estão “subentendidas” no dia-a-dia, como se não 

existissem, como se não estivessem presentes. 

Semelhantemente a SOBRAL (1994), outros trabalhos na 

enfermagem abrem discussões sobre a sexualidade na perspectiva de 

gênero. Majoritariamente, os trabalhos encontrados sobre o tema, na 

enfermagem são na mesma perspectiva. Como exemplos: LOYOLA (1984); 

LUNARDI (1994); LOPES (1996); PASKULIM (1998); SOBRAL et al. (1995); 

POLAK (1997); FIGUEIREDO (1998). 

Nesses trabalhos, a questão do poder vinculado à sexualidade é 

nuclear. Eles mostram como o poder é transmitido por intermédio dos 

discursos existentes na formação e na prática da enfermeira, como ele se 
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mostra na própria técnica utilizada no cuidado e no controle do 

comportamento da enfermeira. 

Quanto à técnica, SOBRAL (1994) afirma, há aqui uma concordância 

com LOYOLA (1984), que a técnica é um instrumento foucaultiano de 

docilização dos corpos, vale dizer, é possível manipular o corpo do outro 

sem a possibilidade de prazer, através da exaltação aos passos da técnica e 

ao rigorismo que a compõe. Na massificação das tarefas, na rigidez da 

regras e dos rituais, no frenético ritmo de trabalho, a enfermeira 

desempenha sua personagem, não como a mulher, mas como a profissional. 

Também GOFFMAN (1999) utiliza a metáfora teatral como estrutura de sua 

exposição, ou seja, o autor observa que todo homem, em qualquer situação 

social, ao apresentar-se diante de seus semelhantes, tenta dirigir e dominar 

as impressões que possam ter dele, empregando certas técnicas para 

sustentação de seu desempenho, tal qual um ator que representa um 

personagem diante do público. 

Assim, num palco de hospital limpo, asséptico, neutro, acrítico, 

impessoal, a mulher, se investe de uma personagem, enfermeira, cuja 

atuação esperada deve ser assexuadamente perfeita; nos bastidores, ela 

pode novamente ser mulher, agir, sentir e expressar sua sexualidade como 

mulher. Dessa forma a robotização de atitudes, a impessoalidade, a 

disciplina, tudo que massifica as tarefas e, ainda o controle dos gestos, do 

sentimento, das emoções e do seu próprio corpo, funciona como estratégias 

para o ato encenado. 

Assim, a denegação de sua sexualidade se transmite e se vitalícia 

na extensão da prática e da formação da enfermeira, nas pequenas e 

corriqueiras situações da vida dela (SOBRAL, 1994; LOYOLA, 1984). Há 

referências desses procedimentos em LUNARDI (1994): o modo de vestir, o 

que pode ou não usar; como pentear o cabelo e o comprimento deste; a 

permissão para o uso e o tipo de jóia; o uso ou não de maquiagem; o uso ou 

não de esmalte nas unhas, e o comprimento destas; o modo de andar nos 

corredores do hospital; a altura do salto do calçado; o tom de voz; como se 
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dirigir numa conversa com o médico; sua postura e comportamento como 

um todo. 

Essa disciplinarização certamente beneficia alguma parte envolvida 

na cena. Em seu trabalho, LUNARDI (1994) questiona a quem cabe esse 

benefício. Será que a “docilização das enfermeiras” vem em benefício dos 

pacientes, da instituição, do grupo social das enfermeiras? 

Nessa linha de questionamento, SOBRAL (1994) também se 

posiciona, referindo que a instituição hospitalar tem, na sua organização, a 

possibilidade de explorar ao máximo a “tecnificação” da enfermeira, num 

processo de dominação e controle político-econômico, relacionando esse 

processo de dominação com a questão de gênero sobre a sexualidade 

feminina. 

Desenvolvendo essa mesma idéia, LOPES (1996) menciona que, no 

hospital, os espaços e as práticas se sustentam sobre uma espécie de 

“código de ação” e, nos serviços de enfermagem, percebe-se com nitidez 

esse recurso normatizador, através do controle às qualidades morais e aos 

rituais (técnicas) exercidos. 

Alinham-se a esse pensamento PASKULIN (1998) e SOBRAL et al. 

(1995). Elas entendem que tais ações disciplinadoras se estendem na 

formação das enfermeiras para além do aspecto profissional, atingindo a 

vida pessoal e se perpetuando nas inter-relações, principalmente nas de 

controle dos aspectos da sexualidade, produzindo e reproduzindo 

enfermeiras deserotizadas, sem possibilidades de prazer, pois são proibidos 

e voltados para o compromisso com o dever e o trabalho. 

Apontei, até aqui alguns trabalhos realizados no meio acadêmico da 

enfermagem que estudam a sexualidade numa concepção de construção 

cultural, social e histórica. Dentre eles, é possível perceber que a grande 

maioria faz a correlação reflexiva com a abrangência de gênero. 
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Tal constatação, por sua vez, me impulsionou a contemplar, neste 

estudo, o tema da sexualidade numa abordagem cultural, que permite 

mostrar os significados, as concepções, os valores, os preconceitos e outros 

elementos dessa dimensão de cada ser. 

O elenco de autores que substanciaram o referencial teórico vai dar 

a sustentação necessária para este estudo. De alguns autores foram 

utilizadas a maioria das reflexões; de outros foram aproveitados diferentes 

apoios, mas todos foram fundamentais para este trabalho acadêmico. 

Saliento ainda que, no embasamento bibliográfico deste estudo, 

outros autores cooperaram. No decorrer da análise dos dados, recorri a 

outros pesquisadores, a fim de proceder ao diálogo e à interpretação dos 

achados deste estudo. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 CONSTITUINDO A METODOLOGIA DESTE CAMINHAR 
 

 



Constituindo a metodologia deste caminhar 

3.1 A Metodologia Qualitativa como Sustentação deste Estudo 

 

Na ocasião em que cursei o mestrado, uma de minhas primeiras 

decisões, para desenvolver o trabalho da dissertação, foi a de realizar um 

estudo que privilegiasse a metodologia qualitativa. Aspirava uma abordagem 

que me permitisse perceber a problemática tal como se apresentava na 

realidade, em seu contexto histórico-cultural; que explicasse suas causas, 

relações e conseqüências não em termos de quantidade, números e 

mensuração de cálculos estatísticos e matemáticos, mas numa dimensão 

qualitativa. 

Entendia também que essa abordagem possibilitaria uma nova 

parceria da área da saúde com as Ciências Sociais e um novo olhar sobre 

os objetos de estudos na Enfermagem sem, no entanto, pretender excluir 

nem subestimar a metodologia quantitativa em detrimento a desta escolha. 

Assim procedi e culminou no trabalho "A cultura como mediadora da 

sexualidade da mulher rural". Naquele momento, exercitei a realização de 

um trabalho na abordagem qualitativa, que veio ao encontro das minhas 

expectativas pessoais e acadêmicas. 

Esse exercício de pesquisa permitiu-me entender que a utilização de 

uma metodologia é muito mais que a escolha de métodos e técnicas de 

investigação, pois compreende uma visão de mundo, em sua totalidade, 

observada pelo pesquisador. Tal entendimento se ampara no trabalho de 

VICTORA et al. (2000) sobre pesquisa qualitativa em saúde, quando elas 

citam alguns pressupostos em relação à utilização da metodologia 

qualitativa. 

Em primeiro lugar, esses pressupostos justificam que a visão de 

realidade que está sustentando a metodologia qualitativa se apóia no 

reconhecimento de que o mundo real só existe, de fato, se fazemos parte 
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dele e se ele faz sentido para nós; em segundo lugar, entendem que a 

sociedade é constituída de "micro-processos" que, em conjunto, 

representam uma estrutura compacta (como um todo unitário, no entanto 

não é). Na realidade, a sociedade é formada de uma multiplicidade de 

pequenos processos sociais que funcionam simultaneamente, em tempos 

diferentes; em terceiro lugar, entendem que as forças sociais, que atuam na 

realidade social, criam um movimento contínuo pelas forças da ação grupal 

e individual, sendo a força grupal superior a individual. 

Hoje, seguindo a mesma direção metodológica, e apoiada nesses 

pressupostos, utilizo a metodologia qualitativa para entender o contexto em 

que se deu o estudo e buscar explicação para os comportamentos dos 

vários elementos envolvidos, através da visão êmica – que expressa a lógica 

interna e o conhecimento do próprio indivíduo, que está sendo pesquisado –. 

Identificando essa metodologia com a orientação etnográfica, passo, a 

seguir, para descrição e comentários acerca dessa orientação. 

 

 

3.2 A Etnografia como Método de Escolha 

 

Como este estudo envolveu a perspectiva cultural e está assentado 

em conceitos e teorias produzidas na área da Antropologia, foi fundamental 

a orientação etnográfica para a coleta e análise dos dados. 

Segundo GEERTZ (1989), praticar a etnografia é descrever 

densamente, ou seja, retirar, através de um peneiramento acurado, grandes 

interpretações de fatos extremamente pequenos, mas fortemente 

entrelaçados e apoiados no papel da cultura, na construção coletiva e 

individual. 
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A etnografia tem como uma de suas principais características a 

busca pelo significado do evento, isto é, a interpretação do evento. Para 

tanto, ela exige um refinamento extremo dos dados que estão sendo 

coletados. O pesquisador, ao utilizar esse método, não visa a procurar 

diretamente respostas às suas indagações mais profundas, mas a colocar as 

respostas fornecidas pelos informantes à disposição do estudo (GEERTZ, 

1989). 

Para chegar na descrição densa do obje to de estudo, se faz 

necessário um esforço intelectual do pesquisador, situando-o e fazendo-o 

imergir na cultura do grupo em estudo, como uma experiência pessoal, 

através da inspeção dos acontecimentos observados, da trama de relações 

existentes nos discursos, do relato registrado, revelando por intermédio 

desses, o significado do que foi expressado. 

A busca é centrada no significado do acontecimento, muito mais que 

no acontecimento em si, pois é no significado deste que estão impressas as 

representações, e a partir do ponto de vista de quem está sendo 

pesquisado, elas deverão ser apresentadas. 

A etnografia oportuniza interpretações que contemplam as 

particularidades dos fatos, das situações, em momentos singulares. Quanto 

mais profunda for realizada a descrição em estudos, mais incompleta se 

mostra, pois há a viabilidade de mais elementos. A etnografia está 

fundamentada sob o conceito de cultura, portanto não busca uma coerência, 

mas a revelação das diferenças. Tais características fazem dela um método 

de produção eclética e contestável (GEERTZ, 1989). 

Justifico, assim, a escolha deste método, pelas possibilidades de 

interpretação do tema em estudo neste trabalho, porque entendo, conforme 

VICTORA et al. (2000), que o comportamento humano é norteado por 

regras, que determinam o conteúdo cultural dos indivíduos, embora nem 

sempre estejam explícitas. Como o tema deste estudo pertence à esfera 

íntima e se encontra veladamente presente nos eventos, produzindo efeitos 
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de ordem individual e coletiva, se faz necessária uma investigação 

minuciosa no contexto das vivências, que promova um trabalho de campo 

intensivo e exaustivo para compreender o ponto de vista de quem está 

sendo pesquisado. Logo, a etnografia é adequada para tanto. Compreender 

o outro exigiu uma interação entre a pesquisadora e os pesquisados e gerou 

sentimentos de confiança, de empatia, de aceitação, baseados em princípios 

éticos, que foram fundamentais para a qualidade dos dados obtidos. A 

seguir, referencio as considerações éticas que permearam este estudo. 

 

 

3.3 A Ética como Fundamento 

 

Entendendo fundamental assegurar e valorizar uma condução ética 

durante todo o processo desta pesquisa, procurei, inicialmente, obter a 

autorização dos responsáveis pelos envolvidos. Seguindo os ensinamentos 

de LUDKE e ANDRÉ (1986), revelei claramente os objetivos do trabalho às 

colaboradoras, bem como minha identidade e meu papel nesta pesquisa. 

Relatei o tipo de colaboração que desejaria receber, a forma como os dados 

seriam registrados e usados para a publicação, como seriam protegidos, 

seguros e mantidos. O uso deles seria de uso restrito a mim. 

Considerando relevante as referências – apresentadas pelas autoras 

–, à liberdade de participação espontânea e ao direito de desistência das 

colaboradoras em qualquer momento da pesquisa, procurei expô-las 

claramente, em repetidas ocasiões. Providenciei o conhecimento e a 

assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (Anexo 1), antes 

de iniciar a coleta de dados. 

Para assegurar o sigilo ético entre as colaboradoras, firmamos o 

termo de compromisso grupal (Anexo 2), que relacionou os seguintes itens, 
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como prioritários, para conduzir as discussões e a conduta das participantes 

nos encontros: respeito pela fala da outra; liberdade de expressão; tempo 

assegurado para que todas pudessem falar na sua vez; pontualidade para o 

início e para o término das sessões; notificação ao grupo, caso houvesse 

desistência de participação nos encontros e sigilo compartilhado visando ao 

compromisso ético entre todas. 

Esses critérios emergiram do próprio grupo e privilegiaram questões 

de ordem organizacional (abarcam regras básicas de convivência) e ética 

(compromisso ético bilateral – respeito ao acontecer grupal) que visaram a 

facilitar o processo interacional, conforme recomendam DALL' AGNOL e 

TRENCH (1999). Esse contrato grupal foi redigido; no segundo encontro 

grupal, foi aprovado e assinado por todas as participantes (incluindo a 

moderadora e a observadora). 

Procurando assegurar o anonimato das colaboradoras, sugeri um 

nome fictício, no que fui referendada por elas. Tal nome seria utilizado em 

suas apresentações. Nos depoimentos, ao longo da discussão e análise dos 

dados, usei letras do alfabeto, por escolha casual, para identificar os 

diferentes relatos. Assim foi preservada a identidade das colaboradoras, em 

conformidade a MINAYO (1993), LUDKE e ANDRÉ (1986). 

Estive atenta ao cumprimento das disposições da resolução nº 

196/96, do Ministério da Saúde, na qual estão descritas as diretrizes e as 

normas que regulamentam os processos investigativos que envolvem seres 

humanos, para não violar preceitos éticos. 

As determinações desta resolução levam a entender que o 

pesquisador tem um compromisso ético com o grupo de participantes 

envolvidos na pesquisa, devendo retornar os resultados para eles, 

propiciando, com isso, um momento reflexivo e uma oportunidade de 

mudança da realidade deles. 
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Procurei nortear meus passos, ao longo deste processo 

investigativo, pautada na disciplina e no respeito às colaboradoras, não 

forçando respostas, cumprindo os horários e pré-determinando os locais e, 

também aceitando os valores e a cultura de cada pessoa que participou do 

evento. 

 

 

3.4 O Rigor como Critério 

 

A pesquisa qualitativa também exige legitimidade. Neste sentido, 

VICTORA et al. (2000) estabelecem alguns indicadores que a qualificam, 

entre eles: consistência, categorização, comparação, caráter de propulsão, 

aceitação e originalidade. 

A categorização se refere à condição da pesquisa de inaugurar 

categorias de análise que oportunizam a compreensão da realidade. Esse 

indicador retrata o critério de rigor da aplicabilidade da pesquisa. Mesmo 

sendo categorias provisórias, pois podem ser substituídas por outras mais 

adiante, elas qualificam e conferem sentido à pesquisa realizada. 

A possibilidade de comparação da pesquisa com estudos anteriores 

ou posteriores confere a ela a capacidade de adequação, o que denota um 

convencimento quanto à sua relevância e qualidade. 

O caráter de propulsão, para originar discussões, novos 

encaminhamentos e debates, já é, por si só, um indicativo de qualidade da 

pesquisa pode ser entendido como a confirmabilidade do rigor científico nela 

presente. 

A aceitação e a originalidade se referem aos elementos de validação 

externa e interna da pesquisa. A aceitação dela pelos outros pesquisadores, 
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supõe sua credibilidade; a originalidade presume a emergência de uma nova 

proposta, não querendo dizer uma criação inédita. 

Acrescento a esses critérios uma sugestão de LEOPARDI (2001): 

deve haver uma confirmação dos dados pelos participantes (Anexo 3). Para 

tanto, é necessário devolver a eles, ou demonstrar para eles a organização e 

a categorização desses dados. 

Entendendo como fundamental apoiar todo o processo investigativo 

em critérios que assegurassem a confiabilidade e a validade deste trabalho, 

busquei atentamente seguir os indicadores. 

Baseada nas recomendações de LEOPARDI (2001), realizei a 

triangulação dos dados. Segundo a autora, este é um processo que garante 

a confiabilidade dos dados. Ele é obtido pela combinação de diferentes 

procedimentos ou metodologias no estudo do fenômeno. 

A já citada autora salienta que a triangulação possibilita o 

enriquecimento da situação investigativa, pois permite a emergência de 

novos elementos (a partir de um novo olhar ao fenômeno) e socorre a 

limitação provocada pela utilização isolada de um método ou técnica. 

Pretendendo atender essa condição, procurei examinar cada 

depoimento, ou narrativa, a partir de diferentes perspectivas, a fim de captar, 

compreender e analisar os conhecimentos gerados pelo grupo focal. 

Executei este exame preservando a visão êmica das colaboradoras e o 

contexto em que ocorreram os encontros dos grupos focais. 

Ao mesmo tempo, considerei a avaliação que colaboradoras fizeram 

sobre os dados e estendi a elas uma outra perspectiva de leitura do material 

coletado. 

Finalmente busquei por meio da aproximação com a literatura, o 

apoio para as comparações para as reflexões necessárias, esforçando-me, 

assim, para legitimar este trabalho. 
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3.5 A Antropologia como Apoio na Coleta dos Dados 

 

Buscando coerência com o objetivo desta tese, que exigiu uma 

análise cultural do objeto de estudo, apoiei-me na Antropologia. Encontrei 

nesta ciência o respaldo para trabalhar com a técnica de grupo focal e para 

coletar os dados desta pesquisa. 

Utilizei, associada a esta técnica, a entrevista semi-estruturada, em 

dois momentos distintos. O primeiro, junto ao recrutamento das 

colaboradoras para os grupos focais, como um instrumento para obter 

informações de identificação de cada participante; o segundo momento, 

após o término dos encontros dos grupos focais, para esclarecer, aprofundar 

e validar opiniões e depoimentos, expressos durante as discussões grupais. 

 

 

3.6 O Grupo Focal como Fonte de Depoimento 

 

Esta técnica tem sido utilizada com bastante freqüência nas áreas 

de Antropologia, Ciências Sociais, Mercadologia e Educação em Saúde, 

sendo apropriada às pesquisas qualitativas, que objetivam explorar um 

"foco", ou seja, um ponto em especial. 

Ela pode ser empregada tanto em um tema específico quanto em 

um grupo específico, pois a finalidade é deixar emergir os diferentes pontos 

de vista sobre um tema ou sobre um grupo, a fim de apreender as diferentes 

visões de mundo de determinados temas, ou de determinados grupos (tema 

e grupo), quando se quer entender em profundidade um comportamento de 

um grupo restrito (VICTORA et al., 2000). 
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Os grupos focais são, portanto, grupos de discussão que dialogam 

sobre um tema em particular, recebendo estímulos apropriados para 

desenvolver o debate. Essa técnica distingue-se de outras de coleta de 

dados por suas características próprias, principalmente pelo processo de 

interação grupal, que é um resultante da procura de dados (MORGAN, 1997; 

EDMUNDS, 1999; KITZENGER e BARBOUR, 1999). 

Em uma vivência de aproximação, se desenvolve o processo de 

interação grupal, que favorece trocas, descobertas, participações 

comprometidas e também, proporcionam descontração para os participantes 

responderem as questões em grupo, em vez de individualmente 

(WESTPHAL, BÓGUS e FARIA, 1996). 

Essa técnica facilita a formação de idéias novas e originais; gera 

possibilidades contextualizadas pelo próprio grupo de estudo (DEBUS, 

1997); oportuniza a interpretação de crenças, valores, conceitos, conflitos, 

confrontos, pontos de vista e ainda possibilita entender o estrangulamento 

em relação ao tema, na prática cotidiana (WESTPHAL, BÓGUS e FARIA, 

1996; KITZENGER e BARBOUR, 1999; EDMUNDS, 1999). 

Cabe enfatizar que o grupo focal permite ao pesquisador não só 

examinar as diferentes análises das pessoas, em relação a um tema, mas 

também explorar como os fatos são articulados, censurados, confrontados e 

alterados através da interação grupal e, ainda, como isto se relaciona à 

comunicação de pares e às normas de grupo (KITZINGER e BARBOUR, 

1999). 

Segundo MORGAN (1997); BARBOSA (1998); IERVOLINO e 

PELICIONI (2001), o grupo focal também é adequado para ser consultado 

em estágios exploratórios de uma pesquisa - quando se quer ampliar a 

compreensão a respeito de um projeto, programa ou serviço -, ou para 

monitorar e avaliar um serviço ou programa em execução, podendo ser 

associado a outras técnicas de coleta de dados concomitantemente, como 

técnica inicial, ou complementar. 
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3.7 O Grupo Focal como Técnica de Pesquisa na História 

 

O grupo focal como técnica de pesquisa não é uma novidade. 

Embora, atualmente, esteja sendo bastante divulgado e prestigiado nos 

meios acadêmicos, já em 1926 foi descrita e publicada em um trabalho de 

Bogartus, nas Ciências Sociais, como entrevistas grupais. Depois, durante a 

2ª Guerra Mundial, essa técnica foi usada por Merton e Kendalll, em 1946, 

para investigar o potencial de persuasão da propaganda de guerra para as 

tropas; em 1952, Thompson e Demerath estudaram sobre fatores que 

afetavam a produtividade de trabalhos em grupo. Várias outras pesquisas 

empregando o grupo focal foram realizadas por Merton e seus colegas das 

Ciências Sociais, no entanto, não foram publicados (MORGAN, 1997; 

WESTPHAL, BÓGUS e FARIA, 1996). 

Por outro lado, na área de marketing, a mídia utiliza largamente a 

mesma técnica, valorizando-a pelas condições de baixo custo para sua 

operacionalização e pela rapidez em obter dados confiáveis e válidos 

(IERVOLINO e PELICIONI, 2001). 

Em concordância a isto, é possível acrescentar KITZENGER e 

BARBOUR (1999), elas afirmam que principalmente nos Estados Unidos e 

Inglaterra, o grupo focal foi e vem sendo bastante aceito como uma 

estratégia para avaliação e guia de propaganda de campanhas políticas e 

governamentais. 

É possível perceber que, através dos relatos históricos sobre o 

emprego do grupo focal, embora inicialmente criado e utilizado pelas 

Ciências Sociais, ele ficou à margem desta ciência por vários anos. Havia 

uma preferência à observação participante e à entrevista semi-estruturada 

nesse período, em pesquisas qualitativas da área (WESTPHAL, BÓGUS e 

FARIA, 1996). 
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Contudo, nas academias, essa técnica atraiu a atenção de 

pesquisadores da Antropologia Social, que a vem utilizando em estudos 

culturais e pesquisas em saúde. Mais recentemente, a partir do final da 

década de 80, vem sendo retomada por seus próprios precursores, que 

triplicavam os trabalhos nos quais aplicaram o grupo focal (KITZENGER e 

BARBOUR, 1999). 

No Brasil, na faculdade de Saúde Pública da Universidade de São 

Paulo, na área de Educação em Saúde, a partir de 1989, o grupo focal vem 

sendo aplicado para sistematizar a coleta de dados em estudos de 

diagnóstico de problemas educativos em saúde e em avaliação de 

programas de saúde em desenvolvimento (WESTPHAL, BÓGUS e FARIA, 

1996; IERVOLINO e PELICIONI, 2001; SOARES et al., 2000). 

Principalmente nessa área ele vem sendo requisitado e amplamente 

utilizado como instrumento de avaliação e diagnóstico educativo, mas é 

preciso lembrar que também é empregado na Enfermagem. É pertinente 

citar, entre outros, a tese de DALL'AGNOL (1999) sobre avaliação e 

desempenho na enfermagem e o ser (a) crítico; o estudo de DALL'AGNOL e 

TRENCH (1999) sobre grupo focal como estratégia metodológica em 

pesquisas da enfermagem; o estudo de RESSEL, GUALDA e GONZALES 

(2002), que avalia também o grupo focal como estratégia para coletar dados 

na enfermagem; trabalhos de enfermeiras, advindas da Saúde Pública, 

como o de IERVOLINO e PELICIONI (2001) que publicaram sobre a 

utilização do grupo focal como metodologia qualitativa na promoção da 

saúde; o estudo de SOARES et al. (2000) sobre a aplicação do grupo focal 

como instrumento de avaliação de Programa Educacional de Saúde. No 

entanto, o grupo focal permite também, com segurança e confiabilidade, 

obter dados relacionados às percepções, às crenças e aos valores da 

população em estudo, sendo de grande presteza para estudos que 

envolvem questões culturais, como no presente estudo. 
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3.8 A Construção do Grupo Focal 

 

Ao iniciar este tópico, gostaria de pontuar alguns esclarecimentos. 

Em primeiro lugar, as informações quanto à operacionalização do grupo 

focal, desde o recrutamento das participantes, dimensão do grupo, tempo de 

duração das sessões, número de encontros, escolha e organização de local, 

organização e planejamento de cada grupo focal, momentos chaves, 

elaboração do guia de temas, técnicas de estímulo para as discussões, 

competências e características fundamentais do moderador e do observador 

do grupo e estabelecimento do contrato grupal de compromisso ético, foram 

respaldados principalmente nos trabalhos de DALL'AGNOL e TRENCH 

(1999) e DEBUS (1997). 

Em segundo lugar, esclareço que foram utilizados os termos 

"sessão" e "encontro" grupal no mesmo sentido, no de reunião realizada 

com cada grupo focal; "colaboradora" e "participante", referente a cada 

enfermeira que compôs os conjuntos de integrantes que participaram como 

sujeitos deste trabalho; "moderadora" para meu papel como pesquisadora 

que coordenou cada grupo focal. 

Compus dois grupos distintos de colaboradoras, com os quais 

realizei oito sessões de grupo focal, sendo quatro sessões com cada um 

deles. 

O primeiro grupo foi composto por sete enfermeiras, docentes do 

departamento de enfermagem da Universidade Federal de Santa Maria – 

UFSM. Para esse recrutamento, fiz um convite a todo o grupo de colegas 

que pertencem ao departamento, em uma reunião departamental, na qual 

expus os objetivos da pesquisa, a técnica que seria usada, como estava 

elaborada a dinâmica do grupo focal e, também, comuniquei a provável data 

e local para os encontros grupais (que confirmei quando o grupo já estava 
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formado). Nesta mesma ocasião, as colegas se inscreveram para participar 

do grupo de pesquisa.  

Os quatro grupos focais, realizados com as enfermeiras-docentes, 

aconteceram no mês de março/2002, semanalmente, em dias e horas 

combinados com as colaboradoras ao final de cada encontro, uma vez que 

era necessário uma combinação prévia, devido aos horários diferenciados 

de aulas e outros compromissos pessoais e profissionais delas. 

O segundo grupo foi composto por sete enfermeiras-assistenciais do 

Hospital Universitário de Santa Maria – HUSM. Para o recrutamento, 

marquei uma audiência com a Diretora de Enfermagem deste hospital, que 

agendou, para uma próxima reunião, minha participação a fim de apresentar 

a proposta-convite às enfermeiras. Alguns dias depois, participaram da 

reunião a Diretora e a Vice-Diretora de Enfermagem e também as 

enfermeiras supervisoras de área. Elas se colocaram à disposição para 

propagar a proposta entre seus pares, em reuniões subseqüentes em cada 

setor. 

Elaborei convites, com dados precisos a respeito de meu trabalho e 

do grupo focal e os encaminhei para serem distribuídos em cada unidade do 

hospital. Combinamos que as inscrições seriam feitas junto à secretaria da 

direção de enfermagem. Nesse encontro, uma enfermeira já demonstrou 

interesse e se propôs a convidar outras colegas de seu setor a participarem. 

Decorridas algumas semanas haviam se inscrito duas colegas, e 

outras duas apenas haviam manifestado interesse. Contatei com elas que, 

imediatamente, concordaram em participar. 

Reuni-me, pela terceira vez, com o grupo de enfermeiras do HUSM, 

nessa oportunidade, além da direção de enfermagem estavam presentes as 

enfermeiras-chefe (de unidade) e, desse encontro mais uma colaboradora 

surgiu. 
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Ao final, para completar esse grupo, convidei duas colegas que 

trabalham em áreas que a questão-tema desta pesquisa é bastante 

observada, elas concordaram prontamente em participar. 

Agendamos os encontros para o mês de abril de 2002, às quintas-

feiras, das 12h30min às 14h, em uma sala de aula do departamento de 

enfermagem, que se localiza a poucos metros do HUSM. 

Com este grupo de colaboradoras foi possível agendar um horário e 

dia de semana fixos para as sessões grupais, balizada pela conveniência e 

possibilidade comum a todas as participantes. 

Após a inscrição das colaboradoras, agendei entrevistas individuais, 

que começariam antes dos encontros dos grupos focais, com o objetivo de 

obter informações referentes à identificação pessoal e ao interesse e 

perspectiva delas em participarem deste  trabalho. 

Na véspera do encontro dos grupos focais, confirmei, via telefone, o 

horário e assegurei a presença de cada participante. 

Cada encontro teve uma preparação especial, de acordo com o 

objetivo e a metodologia que seria utilizada. Foram necessários alguns 

cuidados que permearam todas as sessões. 

Agendei, com antecedência, uma sala de aula no Departamento de 

Enfermagem, de acordo com a solicitação de datas e horários sugeridos 

pelas colaboradoras. Na sala havia boa iluminação, ventilação, cadeiras 

estofadas e espaço adequado para a realização das técnicas. A localização 

permitiu desenvolvermos os encontros sem interferências externas. O 

cuidado ao prever o espaço físico para realizar o grupo focal foi fundamental, 

pois facilitou o debate, assegurando privacidade, conforto, fácil acesso e 

ambiente neutro (VICTORA et al., 2000). 

Preparei o material para a gravação das discussões e fiz a 

manutenção das fitas e pilhas a cada encontro. 



Constituindo a metodologia deste caminhar 42 

Organizei o ambiente de forma que ficasse agradável e descontraído 

(Anexo 4). Acendi incensos, que perfumaram levemente a sala; coloquei 

músicas relaxantes, com sons de água, natureza, pássaros, caixa de 

música, entre elas: “Os Clássicos de Ênia”, "Love Songs” e "Beatles For 

Songs". Preparei numa mesa junto ao círculo formado com as cadeiras uma 

pequena merenda, que variava em biscoitos, doces e salgados, bolos, 

bombons, balas, e ainda chá de frutas ou ervas, refrigerantes e chimarrão. 

Pretendia que, ao longo dos debates, todas fossem saboreando 

prazerosamente aquelas guloseimas, para tornar o momento mais 

aconchegante. 

Em alguns encontros, as colaboradoras foram presenteadas com 

flores e cartões. Entreguei, ao final do primeiro encontro, um botão de rosa 

com um pequeno cartão contendo o número de meu telefone para contato, 

se necessário, e agradecendo a preciosa colaboração de cada uma delas. 

No último encontro, presenteei-as com flores e um cartão místico, 

agradecendo a participação e desejando a todas, luz, paz, energias 

positivas. 

Segundo as orientações de DALL'AGNOLL e TRENCH (1999), o 

ambiente das sessões grupais deve ser agradável, confortável e acolhedor. 

Buscando assegurar tal clima, eu chegava com antecedência ao local para 

preparar tudo com capricho. 

Entendo que o tema sexualidade feminina, em discussão nas 

sessões grupais, foi discutido tanto de forma calorosa e íntima quanto 

técnica e profissional, mas os limites entre o espaço público e o privado 

ficaram muito tênues. Isso foi revelado através das expressões e das 

representações ao longo dos debates, permitindo um fluxo de narrativas de 

fórum íntimo, intenso para o espaço público. Com o objetivo de criar e 

manter a descontração, procurei preparar o local das sessões de maneira 

acolhedora, relaxante e prazerosa, pois a meu ver, essas qualidades afinam-

se com a temática em foco nos grupos e funcionam como elementos 

facilitadores para os debates. 
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As cadeiras foram posicionadas em círculo e, a cada encontro, eu 

mudava de cadeira, de lugar. A observadora e eu sentávamos em lugares 

que possibilitassem a nossa comunicação não-verbal, nos comunicávamos 

através do olhar; evitávamos lugares uma ao lado da outra, para não 

provocar a idéia de centralização. 

De acordo com DALL'AGNOL e TRENCH (1999) e DEBUS (1997) o 

arranjo dos assentos é importante, já que a finalidade é promover a 

participação de todos, a interação face a face, um bom contato ocular entre 

todos os participantes e, ainda, manter distâncias iguais entre todos, para 

que todos tenham o mesmo campo de visão. Salientam as autoras que é 

preciso evitar atribuir aos assentos um significado de prestígio, como por 

exemplo, o coordenador sentar à cabeceira da mesa, ou algum colaborador 

sentar sempre ao seu lado. 

Não foi preciso utilizar crachás de identificação, conforme 

recomendam as autoras acima, pois as colaboradoras já se conheciam 

previamente. 

Selecionei e preparei, antecipadamente, o material específico para 

cada encontro, tais como: revistas, cola, tesoura, pincel atômico, papel pardo 

(para técnica de colagem), argila, papel (para técnica de modelagem), assim 

como sabonete, creme para as mãos e toalhas. Pequenos cartazes, com 

frases de apoio para dinamizar as discussões, também foram escritos. 

Em alguns encontros, optei por empregar técnicas comumente 

utilizadas em oficinas didáticas, entre elas as técnicas de colagem e de 

modelagem em argila (Anexo 5). Justifico as técnicas pela necessidade de 

estimular e "aquecer" as discussões. Elas estavam em concordância com os 

ensinamentos de KITZINGER e BARBOUR (1999), vale dizer, eram 

específicas ao tema em debate.  
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À medida que as participantes expressavam seus sentimentos e 

concepções através das técnicas, iam explicando, argumentando e 

desenvolvendo a discussão, que fluía naturalmente. 

Lancei mão desses recursos didáticos no sentido de incentivar e 

deixar correr espontaneamente a temática, que se encontra veladamente 

encoberta, sendo difícil de ser expressada verbalmente, para isso utilizei tais 

procedimentos, promovendo a liberação do debate de forma criativa, alegre 

e sem censuras. 

Observo que, como enfermeiras, nosso objeto de trabalho é o 

cuidado de pessoas, para tanto a sensibilidade deve permear nosso fazer. 

Estendi esse entendimento à pesquisa, pois acredito que devemos 

desenvolver esse traço que é nosso, que está presente no ato de cuidar. 

"Cuidar" de quem está participando conosco de uma investigação 

científica é, ao meu ver, proporcionar ambiente aconchegante, relaxante, 

acolhedor, para oportunizar a revelação das idéias nos debates de maneira 

criativa e descontraída. 

Os momentos prévios, de preparação dos encontros, comportaram 

ações e cuidados que propiciaram um clima de aconchego, que refletia 

positivamente no processo de interação grupal. Ao mesmo tempo em que se 

oportunizava um espaço de relaxamento e confiança para o processo de 

interação circulava um clima de serenidade e segurança no desenvolvimento 

das sessões. 

As sessões do grupo focal foram organizadas, didaticamente, em 

quatro encontros – repetidos com os dois grupos de colaboradoras, o que 

totalizou oito sessões –, a fim de serem coletados os dados para esta 

pesquisa. 

Embora todos os grupos focais estivessem centrados no tema da 

sexualidade, cada encontro teve um objetivo específico, focalizou uma 

perspectiva acerca da temática; para tanto, foram usadas técnicas de 
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estímulo apropriadas a cada encontro e questões norteadoras para os 

debates, que fizeram parte do guia de temas. 

No primeiro encontro, foram feitas as apresentações inter-

pessoais; as explicações a respeito da função e consecução do grupo focal 

e do papel da moderadora e da observadora; foi firmado o contrato grupal de 

compromisso ético e ainda autorizada a gravação das discussões em fita 

cassete. 

Este encontro teve como objetivo investigar os significados, as 

percepções e as concepções sobre sexualidade entre as participantes. Para 

tanto, foi utilizada como técnica inicial a "explosão de idéias", a partir do 

questionamento: 

"qual a primeira idéia que lhe vem à mente quando falamos em 

sexualidade?" 

Dando continuidade à conversação instalada, lancei mão de outras 

questões no sentido de aprofundar e esclarecer as falas, também solicitei 

que exemplificassem as argumentações expostas. As questões de apoio 

foram: 

"como você expressa sua sexualidade no dia-a-dia?";  

“como enfermeira, como você trabalha essa questão?” 

Utilizei, também, nesse e nos outros encontros grupais, pequenos 

cartazes com frases sobre o tema, oriundos da leitura na área da 

Antropologia, para motivar e sintetizar o debate. Solicitei, então, que as 

colaboradoras se posicionassem quanto às afirmativas das frases, 

concordando ou discordando, e jus tificando o porquê. 

As frases de apoio utilizadas foram: 

“A sexualidade atua na maneira como pensamos, agimos e 

sentimos. Ela está relacionada com todos os aspectos de nossa vida”; 
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“A sexualidade permite a vivência de nosso papel como mulheres e 

homens no mundo”; 

“A sexualidade é universal a todos os seres humanos. Ela é fruto de 

uma construção singular de cada ser”; 

“A sexualidade permite inúmeras e singulares concepções”; 

“A sexualidade é o resultado de uma construção histórica, social e 

cultural, que se integra à rede de significados do grupo social específico, 

possibilitando a manifestação de toda e qualquer expressão relativa ao 

sexo”; 

“A sexualidade é uma experiência pessoal”. 

Ao final de cada encontro, eu fazia uma síntese dos depoimentos e 

oportunizava um último espaço às participantes tanto para acrescentarem, 

esclarecerem ou mudarem alguma idéia referida na discussão, quanto para 

expressarem o que haviam sentido. Solicitava, também, que fizessem 

sugestões e críticas, se desejassem. Encerrava com agradecimentos finais e 

confirmava o próximo encontro. 

Ao iniciar cada nova sessão grupal, eu expunha um resumo dos 

resultados dos grupos focais anteriores e apresentava o objetivo do presente 

encontro, dando início ao debate a partir da técnica de estímulo com 

questionamentos específicos. 

O segundo encontro objetivou investigar como se deu a construção 

cultural da sexualidade para o grupo de colaboradoras. Para tanto, solicitei 

que narrassem: 

“Como eram tratadas as questões relativas à sexualidade, em sua 

infância e adolescência na família, na escola, na igreja, ou outras instituições 

e, também, na sua formação profissional”. 
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Fiz pequenas intervenções, às vezes repetindo parte de suas falas, 

para esclarecimentos, usando a tríade sugerida por DALL’AGNOL e 

TRENCH (1999) e DEBUS (1997), composta pelas perguntas: “o quê? para 

quê? por quê?”. Solicitei também que ilustrassem suas narrativas com 

exemplos. 

O terceiro encontro teve como finalidade oportunizar a revelação 

da imagem ”sexualizada”, ou não, da enfermeira entre as participantes; 

explicitar como as questões de sexualidade transparecem no cotidiano do 

ensino e da assistência de enfermagem e como são conduzidas. 

Para responder ao primeiro objetivo, apliquei a técnica projetiva 

sugerida por DEBUS (1997), lançando às colaboradoras o questionamento: 

“como é a imagem da enfermeira para mim? ou “como eu vejo a 

enfermeira?”. 

A partir da técnica de colagem de figuras e palavras, cada 

colaboradora compôs seu cartaz (Anexos 6 e 7). Depois montaram uma 

exposição de seus trabalhos, justificando e argumentando suas colocações. 

Num segundo momento, questionei: 

“Como transparecem as questões da sexualidade na prática e no 

ensino da enfermagem, no cotidiano?” e “Como são conduzidas essas 

questões?”. 

A seguir, solicitei que exemplificassem seus depoimentos. 

O quarto encontro teve como objetivo proporcionar a revelação das 

diferenças de comportamento em relação à sexualidade, enquanto vivência 

individual, como mulher e como enfermeira. 

Utilizei a técnica de modelagem em argila e solicitei que 

representassem, num primeiro momento: “Como me vejo e me sinto como 

mulher”. Após a elaboração e apresentação de cada trabalho (ou pequena 
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escultura), passamos para o segundo momento, quando pedi que 

representassem: “Como me vejo e me sinto como enfermeira”. 

Sendo o último encontro com cada grupo de colaboradoras, após os 

momentos de reflexão, críticas e avaliações finais, fiz um agradecimento 

especial, entregando flores e cartões às participantes e à observadora, 

encerrando essa etapa da coleta de dados. 

Em todos os momentos dos grupos focais, procurei manter a 

máxima atenção nos depoimentos das colaboradoras. Percebi também as 

expressões não-verbais comunicadas ao longo das discussões, porém nem 

sempre foi possível apreender todas elas. Para isso, contei com a ajuda da 

observadora que – além de proporcionar o apoio logístico na 

operacionalização de cada encontro como, por exemplo: controle da 

gravação e do horário –, se manteve atenta aos sinais. 

Ao final de cada grupo focal, procurávamos nos reunir, a 

observadora e eu, e trocar idéias, avaliando o encontro recente. Isso me 

possibilitava uma orientação segura para a próxima sessão. 

Saliento também a construção e a utilização do guia de temas, que 

serviu como um esquema norteador, sistematizando questões e objetivos 

para cada grupo focal. Percebi que a importância deles não se relacionava à 

quantidade de questionamentos, mas à qualidade da elaboração e da 

aplicação, de acordo com os objetivos de cada encontro. 

Nesse sentido, mesmo com quantidade limitada de questões 

fundamentais para cada encontro, foi possível, por meio da observação 

atenta, manter a discussão em foco, aprofundando, esclarecendo e 

solicitando exemplos às colaboradoras. 

As frases de apoio, citadas anteriormente, foram utilizadas 

principalmente, ou nos momentos de síntese das sessões grupais, ou para 

validar depoimentos que vinham ao encontro delas. Assim, elas serviam 

para motivar, esclarecer e confirmar o dizer das colaboradoras. 
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Busquei ao longo desses encontros grupais, ficar numa posição de 

facilitadora, encorajando os depoimentos, assegurando espaço para que 

todas as participantes se expressassem, fazendo sínteses, retomando o foco 

da discussão e confirmando informações. 

Procurei falar menos e ouvir mais, fazendo intervenções quando 

necessário, para manter o debate focalizado e aceso entre as 

colaboradoras. Confesso que, em vários momentos, foi difícil conseguir 

conter-me para não intervir participando das discussões, uma vez que elas 

aconteciam com espontaneidade e continham informações que lembravam 

minha própria história, mexiam com minhas idéias e clareavam minha 

memória. Esse exercício foi fundamental para o sucesso da técnica e para 

uma auto-análise sobre o tema em foco. 

 

 

3.9 A Entrevista 

 

A entrevista é uma das técnicas mais utilizadas na pesquisa 

qualitativa. De acordo com HAGUETTE (1992) e MINAYO (1993), ela é um 

processo de interação social, no qual uma pessoa busca informações por 

intermédio de uma conversa com a outra pessoa. 

A escolha do tipo de entrevista, o grau de formalidade, a escolha de 

quem será entrevistado, o conteúdo da entrevista e o número de pessoas 

entrevistadas, vai depender dos objetivos e do tema a ser tratado na 

pesquisa (VICTORA et al., 2000). 

A entrevista é uma técnica de grande utilidade para ser aplicada com 

o grupo focal, porque permite o aprofundamento e o detalhamento de 

questões que poderiam ficar em aberto nas sessões grupais, devido à falta 
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de tempo para explorá-las, ou devido à timidez, como o tema, deste estudo, 

é de fórum íntimo da colaboradora, ela poderia não desejar contar para as 

demais participantes do grupo. Concomitantemente, permite mais tempo ao 

informante para expor sua idéia e, ao pesquisador, proporciona um maior 

controle sobre o foco em questão (MORGAN, 1997). 

Ela também é útil para arregimentar informações iniciais referentes 

aos dados pessoais de quem vai participar mais adiante do grupo focal, 

permitindo ao pesquisador uma melhor organização das anotações. 

Neste trabalho, utilizei a entrevista em dois momentos distintos. No 

primeiro, estabeleci contato com as participantes, e delas com o tema em 

estudo. Realizei essa etapa antes do encontro com o grupo focal, pois o 

roteiro continha elementos de identificação das participantes e uma questão 

aberta referente ao tema, na qual procurei captar as percepções e os 

conceitos iniciais em relação a ele e as perspectivas e o interesse delas em 

participar do grupo. 

No segundo momento, após o término dos grupos focais, procurei 

expandir as informações pessoais narradas pelo grupo, ou seja, as que se 

mantiveram abertas ou necessitando de aprofundamento, e questionei o que 

representou, às colaboradoras, a participação neste exercício de pesquisa. 

Usei, então, a técnica de perguntas múltiplas como estímulo, a partir da 

lembrança das informações veiculadas no grupo focal. Tais perguntas eram 

diretivas e longas, tipo narrativas, para esclarecer e complementar as 

informações obtidas até então. 
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3.10 O Registro dos Dados 

 

Para registrar os dados, utilizei o diário do pesquisador e a gravação 

das discussões em fita cassete, seguindo orientações de LUDKE e ANDRÉ 

(1986). 

O diário constou de um caderno de uso pessoal, em que eu anotava 

os acontecimentos que ocorreram nos encontros e minhas percepções e 

emoções. Procurava registrá-las logo após o término do evento, protegendo, 

assim, a fidedignidade delas. Anotava data, hora, local, tempo de duração do 

evento, presenças e ausências das colaboradoras nos encontros, palavras-

chave – complementadas com mais informações posteriores –, e outros 

registros adicionais, referentes a lembranças que surgiam depois de cada 

encontro já registrado e que mereciam ser pontuados. Organizei também, no 

diário, as questões do guia de temas e a transcrição das fitas cassetes de 

cada sessão grupal. 

Em relação a esse instrumento, VICTORA et al. (2000) lembram a 

grande importância dele, pois o registro no diário do pesquisador pode até 

alterar a forma de interpretação de um evento, se contiver informações com 

subsídios suficientes para analisar os dados por outro viés. 

A gravação em fita cassete foi outro procedimento útil para o registro 

dos dados, obtidos na comunicação verbal. Anotei, para cada gravação, 

dados como local, hora e participantes envolvidas. 

Quanto ao uso do gravador, foi essencial: a permissão dada pelas 

participantes, pois permitiu gravar os diálogos; manter o adequado manuseio 

e disposição do gravador para a obtenção de um bom registro; e prever um 

tempo inicial para o relaxamento das participantes. Após cada encontro, 

transcrevi os diálogos para o “diário do pesquisador”, o que possibilitou a 

reorientação do guia de temas e a reelaboração dos encontros consecutivos, 
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já que foram retomadas, esclarecidas e aprofundadas as questões 

importantes. Ao final dos grupos focais, foi oportunizado às colaboradoras a 

conferência e a validação dos dados registrados sobre os debates grupais, 

através de um resumo destes. 

 

 

3.11 A Análise dos Dados 

 

A análise dos dados das pesquisas qualitativa esteve, por muito 

tempo, a cargo da habilidade individual do pesquisador, como se fosse um 

processo artesanal, de aprendizagem progressiva e prática (FRANKLAND e 

BLOOR, 1999). 

A partir de meados de 1993, começaram a surgir trabalhos que 

instruíam detalhadamente como deveria ser realizada a análise dos dados. 

No entanto, eles não contemplaram o grupo focal. Como técnica de pesquisa 

qualitativa, o grupo focal teve historicamente seu desenvolvimento inicial na 

área da mercadologia, ficando à margem nas recomendações deste 

aspecto. Em primeiro lugar, porque, na área referida, o procedimento de 

gravação de áudio e “tape” dos encontros de discussão tinham sua 

finalidade vinculada reduzidamente ao controle de qualidade, não à 

apreciação analítica dos dados (FRANKLAND e BLOOR, 1999). 

Por conta disso, nem sempre as fitas gravadas eram transcritas, e a 

análise dos dados efetuada pelo relator, baseava-se limitadamente ao 

interrogatório do moderador do grupo. Isso gerava, muitas vezes, uma 

filtração dupla das respostas, uma realizada pelo moderador; outra pelo 

relator. Assim, perdia-se grande parte da riqueza das respostas geradas 

pelos membros do grupo focal (FRANKLAND e BLOOR, 1999). 
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Um outro fator que restringiu a instrução da análise dos dados 

coletados, no grupo focal, ocorreu por conta da especificidade dessa técnica, 

que envolve momentos de discussão grupal e, concomitantemente, uma 

elaboração individual de cada membro que participa do grupo. Em face 

disso, a instrução não tem sido focalizada na maioria dos trabalhos que 

orientam a técnica do grupo focal, neles são prioritárias as recomendações a 

respeito da composição e da organização dos grupos (FRANKLAND e 

BLOOR, 1999). 

No entanto, é encontrada nos trabalhos que referem a 

operacionalização dessa técnica, a indicação de que a análise dos dados 

deve ser realizada à semelhança das demais técnicas utili zadas em 

pesquisa qualitativa, no sentido de sistematizá-la (FRANKLAND e BLOOR, 

1999; DEBUS, 1997). 

Nessa direção, procedi à análise dos dados deste estudo, seguindo, 

em parte, as recomendações de FRANKLAND e BLOOR (1999), e apoiada 

também nas orientações de MINAYO (1993), quanto às etapas necessárias 

para buscar a interpretação dos dados. Inicialmente, realizei a indexação 

deles, recomendada por FRANKLAND e BLOOR (1999), na etapa que 

consta da ordenação e categorização dos dados. Para tanto, realizei uma 

leitura de todo o conteúdo, discutido nos grupos focais e transcrito por mim, 

isso possibilitou uma “familiarização” com ele. 

Conjuntamente, ia registrando e marcando, com caneta colorida, os 

temas de interesse que foram recorrentes nas falas. Cada tema era marcado 

de acordo com a cor escolhida para ele – a cada tema correspondia uma 

cor, compondo, ao final, quatro blocos de temas descritores, que cito a 

seguir: 

• Construções singulares: neste bloco selecionei dados referentes à 

construção da sexualidade de cada colaboradora conseqüentes de 

sua socialização primária. 
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• Tornando-se enfermeira: neste bloco, reuni o material sobre como foi 

construída a sexualidade das colaboradoras, a partir da formação de 

enfermeira. 

• A vivência da sexualidade na assistência de enfermagem: neste, 

concentrei os dados referentes tanto à atual vivência e quanto à 

condução das questões da sexualidade na prática (no ensino e na 

assistência) da enfermagem, exercidas pelas colaboradoras. 

• Desconstruções e reconstruções: neste, constou a avaliação do que 

representou o presente exercício de pesquisa para as colaboradoras 

que dele participaram.  

 

Além desses temas descritores, os dados foram agrupados para a 

apresentação (pessoal e profissional) das colaboradoras, através do “eu-

mulher” e do “eu-enfermeira”. 

Priorizei, nessa elaboração, os dados de identificação 

pessoal/familiar e de formação/experiência profissional, bem como as 

características de personalidade, citadas por elas e observadas na vivência 

grupal e, também, contemplei a perspectiva de participação neste estudo. 

Esses dados foram selecionados sistematicamente dos temas descritores e 

dos dados coletados nas entrevistas, anterior e posterior à formação do 

grupo focal. 

Após realizar a categorização dos temas descritores, iniciei a análise 

específica de cada um. Refiz a leitura específica e fui pontuando os 

subtemas. Para tanto, utilizei fichas adesivas, localizando cada subtema de 

acordo com uma palavra que o caracterizasse, o identificasse ou o 

diferenciasse dos demais. Reuni, então, os subtemas semelhantes. Retomei 

a leitura de cada subtema e, nesse seguimento, eu já possuía uma visão das 

subcategorias que seriam apreciadas na discussão. 
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Algumas vezes, os conteúdos de um tema descritor eram também 

adequados a outro, por isso foram acrescentados e repetidos nos conjuntos 

dos dados. 

A submersão nos conteúdos possibilitou o aprofundamento e a 

compreensão analítica. Isso, por sua vez, estimulou a elaboração de 

subcategorias dentro dos temas descritores. Logo, esse processo foi indutor 

e não redutor, pois permitiu o aproveitamento da riqueza dos dados e não 

limitou nem a codificação nem a apreciação sobre eles. 

Na indexação dos dados, foi possível realizar tanto uma 

impregnação dos conteúdos, quanto uma categorização e uma organização 

dos registros das discussões grupais, de acordo com as afinidades 

temáticas. Estando cada tema descritor indexado, procedi à interpretação 

dos dados, fazendo aproximações com os autores que subsidiaram o 

referencial teórico deste estudo, em acordo com a recomendação de 

MINAYO (1993). 

Procurei, ter ao longo da interpretação dos dados, sempre presente 

e clara a definição do foco de estudo. A partir daí, não só pontuei 

depoimentos que conduziram informações concordantes e discordantes, 

mas também procurei expressar meus posicionamentos, sem, contudo, 

ajuizar cada depoimento das colaboradoras. No entanto salientei, em alguns 

momentos, meu ponto de vista, a fim de que o tema em foco pudesse ser 

viabilizado, de uma maneira melhor, na prática da assistência de 

enfermagem. 

Nesse sentido, busquei amparo em VICTORA et al. (2000) que 

alertam para a importância de a análise conter a ponderação do 

pesquisador, a fim de propor conclusões e recomendações futuras. 

Amparada nessas autoras, entendo que a análise aqui efetuada possibilita 

novas interpretações e conexões, que podem ajudar no avanço da ciência 

em relação ao tema em estudo.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 DESCREVENDO O CENÁRIO E AS PERSONAGENS 
NESTE CAMINHAR 

 



Descrevendo o cenário e as personagens neste caminhar 

4.1 O Cenário 

 
Meu monumento, estradas e trilhos, 

Minha saudade a esse tempo que vai, 
Esse Cerrito, esses montes me guardam, 

E ainda aguardam se um dia eu voltar prá ti. 
Santa Maria me guarde esses montes, 

Que em suas fontes há som de oração, 
Santa Maria da Boca do Monte, 

Prá ti meu canto, 
Acalanto, canção.  

(Beto Pires) 
 

O cenário onde se desenvolveu este estudo é uma cidade de porte 

médio localizada no centro do Estado do Rio Grande do Sul, por isso 

conhecida como “coração do Rio Grande do Sul". 

Santa Maria situa-se perto de montes e montanhas, encostada a 

uma serra, o que lhe garantiu, desde 1780, o apelido dado por espanhóis: 

“Santa Maria da Boca do Monte". 

Historicamente, a cidade tem grande importância tanto pela vasta 

rede ferroviária que nela cruza interligando as regiões gaúchas aos demais 

estados brasileiros, quanto pela sede de inúmeras guarnições militares 

instaladas em decorrência de sua localização estratégica. 

Santa Maria teve como seus primeiros habitantes os índios 

Minuanos e Tapes. Seu desenvolvimento começou a partir de 1797, com a 

organização de um acampamento militar responsável pela guarda fronteiriça 

e pela marcação de limites entre as terras espanholas e portuguesas. 

Aos poucos, foram chegando e se fixando outros grupos étnicos 

além dos índios brasileiros, dos espanhóis e dos portugueses, tais como: 

alemães, italianos, judeus, japoneses, libaneses, etc. o que rendeu para a 

cidade uma diversidade cultural étnica, marcante na sua formação até os 

dias de hoje. 
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Em relação à economia, Santa Maria caracteriza-se, atualmente, 

pelas funções urbanas terciárias, que absorvem mais de 80% da população 

ativa da cidade, salientam-se os setores ocupados pelas atividades 

comerciais e educacionais. 

Nesse sentido, está se tornando um pólo educacional no interior do 

Estado. A cidade foi palco da primeira universidade federal criada no interior 

do Brasil, a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), além das 

particulares: Centro Universitário Franciscano (UNIFRA), Universidade 

Luterana (ULBRA), Faculdade Metodista (FAMES), Faculdades Palotinas 

(FAPAS). 

Pelo constante fluxo de estudantes que nela aportam, vindos de 

todas as regiões vizinhas, ou seja, do sul e do oeste do Estado, assim como 

pelas inúmeras atividades culturais aqui desenvolvidas, recebe o título de 

"Cidade Universitária" e se destaca, a UFSM, pois congrega inúmeros 

cursos de graduação e pós-graduação, distribuídos em sete centros de 

ensino: Centro de Ciências da Saúde – CCS, Centro de Ciências Sociais e 

Humanas – CCSH, Centro de Tecnologia – CT, Centro das Ciências 

Naturais e Exatas – CNE, Centro de Educação Física – CEF, Centro de 

Educação – CE, Centro de Artes e Letras – CAL; bem como cursos técnicos 

de Ensino Médio e um Hospital Universitário – HUSM. 

Este hospital-escola é um centro de referência terciária aos 

municípios circunvizinhos, já que possui em torno de trezentos leitos 

destinados à internação e ambulatórios de diversas clínicas, nos quais 

atuam cento e treze enfermeiros assistenciais. É neste espaço que se 

desenvolve grande parte da formação dos acadêmicos do CCS. 

Pertencendo a este centro de ensino, encontra-se o curso de Enfermagem, 

que é responsável pelo ensino profissionalizante dos acadêmicos de 

enfermagem, tendo em seu quadro de docentes vinte e três enfermeiras. 

Atualmente, devido às vagas de professores aposentados e aos 

afastamentos de doutoramento e de licença-saúde, este departamento conta 
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com a presença de dez professoras-substitutas, contratadas por um período 

determinado de tempo. 

Do presente trabalho, participaram catorze enfermeiras. Destas, sete 

oriundas do HUSM e sete do Departamento de Enfermagem. A seguir serão 

destacados os critérios de seleção dessas colaboradoras. 

 

 

4.2 Critérios de Seleção 

 

Os critérios de seleção das personagens deste trabalho foram: 

• Ser enfermeira atuante no departamento de enfermagem da 

UFSM; 

• Ser enfermeira atuante no HUSM. 

 

Justifico, em primeiro lugar, o critério enfermeira – sexo feminino, 

porque, este trabalho, visa à interpretação da sexualidade na perspectiva do 

feminino; em segundo lugar, porque as enfermeiras que atuam no 

departamento de enfermagem da UFSM, são as principais promotoras da 

formação profissional dos alunos de enfermagem dessa escola, de onde 

também sou oriunda, portanto, sinto-me responsável por essa formação; em 

terceiro lugar, as enfermeiras atuantes no HUSM, hospital-escola, onde 

todos os alunos do curso de enfermagem não só vivenciam e exercem parte 

de suas aulas práticas, mas também estão em constante contato com elas 

por intermédio da supervisão em estágios extracurriculares, em bolsas de 

trabalho e em orientação de estágios supervisionados. Esse convívio 

proporciona uma interação entre alunos e enfermeiras durante o processo 
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educativo e constitui a enfermeira como um importante modelo, como 

referencial para o futuro profissional. 

A amostra foi, em parte, escolhida, e algumas colaboradoras foram 

convidadas, outras foram indicadas pelas colaboradoras já selecionadas e 

ainda houve a participação de voluntárias que, a partir tanto do livre desejo 

de cooperação quanto do interesse pelo tema e pela técnica do Grupo Focal, 

colocaram-se à disposição deste trabalho. 
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Figura 1 - Fotografia de escultura representativa de “Eu, Mulher-Anjo” 
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4.3 Apresentação das Personagens 

 

4.3.1 Eu, Mulher-Anjo 

Este "anjo" bem enfeitado, com colar e tudo aqui, sou eu. Adoro me 

arrumar, me enfeitar, estar de unhas pintadas de vermelho, usar perfume e 

batom. Não sei como estou numa profissão em que não se pode usar essas 

coisas, mas vou até a porta da CTI, tiro tudo, guardo na bolsa e, quando 

saio, a primeira coisa que faço é me produzir, com meus adornos e enfeites. 

Eu me representei como um "anjo" enfeitado, com os braços 

compridos, carregando um monte de bolas. Umas grandes, outras menores. 

Abraçando todas ao mesmo tempo, porque é assim que me vejo, porque eu 

abraço muitas coisas ao mesmo tempo. As bolas maiores representam o eu-

mulher e minha família nuclear, que tem prioridade ante as outras, as 

demais representam a família da qual me originei, a família do meu marido e 

o meu lado profissional. 

Tenho um certo grau de priorização para atender cada um desses 

grupos, representados através da dimensão e localização das bolas. No 

entanto, procuro dar atenção e cuidar de todas, assim como um anjo cuida 

de tudo. Ainda não aprendi a dizer não. Por isso me representei com os 

braços longos, abraçando muitas coisas a um mesmo tempo. Sou uma 

pessoa muito afetiva, carinhosa, alegre, disposta. Gosto de tocar nas 

pessoas, de olhar nos olhos, de me aproximar, e os braços longos, como um 

abraço, também representam isso. 

Iniciei o curso técnico de enfermagem aos quinze anos e comecei a 

trabalhar em seguida. Mais tarde, cursei enfermagem e pude atuar como 

enfermeira tanto na área assistencial, quanto na docência. Fiz mestrado em 

Educação e doutorado em Enfermagem. Atualmente, trabalho na CTI 
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neonatológica e leciono num curso de enfermagem. Toda vez que apresento 

a CTI para os pais dos recém-nascidos, e/ou comento com os profissionais 

sobre o ambiente em que trabalho, sempre digo: "Este é o lugar mais 

sublime deste hospital, pois aqui só tem anjinho e anjo grande que cuida dos 

anjinhos". 

Valorizo demais as relações interpessoais. Sou apaixonada pelo 

meu trabalho e vivencio intensamente meus momentos em família. Venho de 

uma família de origem italiana, numerosa, católica, com uma forte influência 

cultural no comportamento das pessoas. Ao mesmo tempo em que o 

conservadorismo estava presente, os valores e os controles eram 

diferenciados para homens e mulheres, mas havia muito carinho e 

afetividade entre todos. No entanto, a questão da sexualidade era tratada 

como um tabu, como algo proibido e não citado. Nesse sentido, era somente 

alertado através do "se comportem" às mulheres e onde entendíamos tudo. 

Vivencio hoje, aos quarenta anos, pela adolescência dos meus 

filhos, uma revisão de conceitos, de sentimentos e de conflitos não 

resolvidos, que estavam mascarados pelo tempo. Essa temática da 

sexualidade é o carro-chefe dessa vivência. 

Embora eu leia muito, trabalhe bastante sobre essa questão, seja 

considerada uma pessoa resolvida (talvez por ser extrovertida), surpreendo-

me com minha postura conservadora (muito interna) nessa área, quando 

passo da teorização à prática, neste momento, com meus filhos. 

Tenho trabalhado isso e já me sinto superando muitas coisas, acho 

que essa oportunidade de discutir sobre sexualidade, em grupo, com 

mulheres, vai ser recompensadora para todos. 
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Figura 2 - Fotografia de escultura representativa de “Eu, Mulher-Cavaleira” 
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4.3.2 Eu, Mulher-Cavaleira 

Representei-me, nesta escultura, um pouco idealizada, porque é 

assim que eu sou, é isso que eu busco ao mesmo tempo. Me sinto como se 

andasse sempre sobre um cavalo, porque ele é um animal que representa 

liberdade, força, vigor para procurar algo. Quando eu vejo um cavalo é isso 

que me vem à mente. Então, me sinto como uma mulher sobre um cavalo, 

como se um e outro fizessem parte de uma só criatura. O cavalo representa 

esse lado da força para buscar, para lutar, principalmente, pela liberdade. 

Esse elemento liberdade para mim é fundamental. Venho de uma 

família de origem italiana, muito conservadora, com fortes princípios 

religiosos (católicos), que cercearam minha liberdade por muito tempo, me 

reprimindo, me "castrando", principalmente nas questões relativas à 

sexualidade, e isso me traz inquietações e dificuldades de relacionamento 

até hoje. 

Bem, voltando à minha representação. Eu não tive preocupação ao 

construir algumas partes desta "cavaleira", como os membros, o corpo e a 

cabeça, mas me preocupei em ressaltar seus seios, que ficaram grandes. 

Na realidade, eu não os tenho assim e gostaria de ter. Para mim, eles 

representam a feminilidade, a essência de ser mulher. Eu associo muito isso 

com os seios fartos. 

Sou uma pessoa muito maternal, amparadora, acolhedora. Sou 

muito suscetível aos sentimentos, mas tenho, ao mesmo tempo, dificuldades 

para lidar com eles. Entendo que a sexualidade tem muito a ver com 

sentimentos, por isso, muitas vezes, sinto-me limitada por minhas próprias 

condições, no relacionamento com as pessoas. 

Sou enfermeira há oito anos e mestre em enfermagem. Leciono na 

área saúde do adulto. Tenho trinta anos, sou espírita, sou casada e tenho 

uma filha que desejo criar com liberdade e respeito, de uma maneira 



Descrevendo o cenário e as personagens neste caminhar 66 

diferente da minha criação familiar. Quando a gente tem uma experiência 

negativa, não quer repetir com os filhos. 

Entendo que me foi oferecido a melhor forma que meus pais 

conseguiam perceber a vida, mas não posso deixar de sentir que isto tornou 

muito difícil a vivência com tantas proibições, preconceitos e controle social. 

Tenho dificuldades de tratar questões relativas à sexualidade, tanto em nível 

pessoal, quanto nas relações de trabalho, seja diretamente na assistência ao 

cliente - na condução da educação e orientação aos acadêmicos -, seja na 

relação interpessoal com outros profissionais, acho que isso tem origem na 

formação altamente repressora que me foi imposta na infância e na 

adolescência. 

Eu busco, na participação neste grupo de pesquisa e discussão 

sobre sexualidade, uma oportunidade de reflexão, que me auxilie a superar 

essa dificuldade através do exercício da auto-avaliação e do auto-

conhecimento. 
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Figura 3 - Fotografia de escultura representativa de “Eu, Mulher-Completa” 
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4.3.3 Eu, Mulher-Completa 

Eu me representei como uma pessoa inteira, integral. Com cabeça, 

corpo e uma base bem firme, que serve de apoio para tudo. Compus-me 

com alguns instrumentos que uso no dia-a-dia, relacionando meu lado 

profissional ao pessoal, porque eu só consigo me ver assim, inteira, como 

uma só figura, completa sempre. 

Não sou de muitas palavras. Procuro ouvir mais do que falar. Acho 

que vivemos um eterno aprendizado, que toda oportunidade criada nesse 

sentido deve ser aproveitada. Tenho muitas inquietações em relação à 

sexualidade. Não propriamente quanto à minha, que entendo estar resolvida 

há um bom tempo, mas me preocupa muito o rumo que a modernidade está 

dando aos jovens nessa questão. Tenho filhos adolescentes e, 

seguidamente, encontro-me em dúvida sobre como conduzir esse assunto 

na prática com eles, quando e como impor limites. Preocupo-me por achar 

que o despertar da sexualidade vem sendo cada vez mais precoce. Será 

que esse avanço tão amplo é bom? Será que eles não vão sofrer como nós? 

Nós sofremos por vivenciar uma geração bastante reprimida nessa 

área, e eles, quem sabe, por terem esse aspecto muito estimulado. 

Sou descendente de família humilde de origem italiana, bastante 

conservadora, religiosa (católicos) e com dez filhos. Vivi até quase o final da 

adolescência na colônia, quando então vim para a cidade. Minha família 

tinha limitações financeiras, dependíamos da agricultura de subsistência 

familiar num minifúndio rural. Nesse contexto, a questão da sexualidade era 

tratada como um tema proibido. Não haviam orientações, nem diálogos, 

somente muitos "alertas" para "se cuidar", dado às filhas pela mãe, que era 

a responsável por "educá-las" para casarem virgens. Esse tema se limitava 

a essa perspectiva, assim fui crescendo, fui ouvindo muitos nãos e não 

tendo coragem para qualquer questionamento. 
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Quando vim morar na cidade, havia a necessidade de trabalhar para 

ajudar na sobrevivência. Desde cedo, comecei trabalhando; primeiro como 

bolsista; depois como auxiliar operacional e, há treze anos, atuo como 

enfermeira na unidade de obstetrícia e ginecologia. Na faculdade, eu 

procurava assistir palestras e cursos extracurriculares sobre planejamento 

familiar, sobre métodos anticoncepcionais e sobre sexualidade, para melhor 

conhecer esse tema. Eu precisava dessas informações, uma vez que não as 

havia recebido de outras fontes. 

Acho que todas as pessoas deveriam ter acesso aos 

esclarecimentos sobre sexualidade, principalmente quanto aos aspectos de 

risco e perigos para assim poder evitá-los, vivenciando melhor essa área tão 

bonita que todos temos para exercer. 

Percebo, olhando para o passado, o quanto caminhei, o quanto 

aprendi, mas anseio saber mais, para poder acertar na condução da 

educação de meus filhos. 

Embora eu considere o exercício da sexualidade uma coisa 

excelente para o corpo, para a mente, para tudo, eu tenho muita 

preocupação com isso, com os riscos que envolvem essa prática, com a 

irresponsabilidade e as possíveis conseqüências. 

Acho que, como coloquei inicialmente, o meu lado profissional e o 

pessoal estão entrelaçados como se formando um só. Nesse sentido, 

participo deste grupo, entendendo que os avanços pessoais sempre 

repercutirão no profissional e vice-versa. 
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Figura 4 - Fotografia de escultura representativa de “Eu, Mulher-Concha” 
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4.3.4 Eu, Mulher-Concha 

Me represento como uma concha semifechada, porque é justamente 

assim que eu me percebo, me abrindo para a vida, aos poucos. Ao mesmo 

tempo, sinto que esta concha possui uma pérola enorme dentro dela, de 

muito valor, muito bonita, mas que precisa ser descoberta. Esta concha está 

começando a se abrir, assim como eu, neste momento, estou para a vida. 

Estou chegando perto dos quarenta anos e começam a aflorar 

emoções que eu ainda não tinha sentido em mim mesma, que eu não me 

permitia sentir até então. Percebo que estou chegando na plenitude da 

vida, é agora que tudo tem que acontecer. Por isso me imagino como uma 

concha se abrindo. 

Sou uma pessoa bastante reservada, tenho dificuldade para falar 

sobre mim mesma, mas entendo que a fase atual de minha vida está me 

encaminhando para este exercício. 

Estou separada há onze meses, tenho duas filhas adolescentes, 

estas situações, ao mesmo tempo que geram conflitos, têm me oportunizado 

momentos de abertura, de reflexão, de auto-conhecimento. 

Venho de uma família de origem italiana, muito conservadora e 

preconceituosa com relação à sexualidade. Sobre isso, nada era explicado 

ou conversado entre pais e filhos. Só havia muitos alertas, proibições, 

penalizações, choro, vergonha e solidão. Vivenciei, durante a infância e 

adolescência, momentos de muita tristeza e conflitos nesse aspecto. Depois, 

na vivência conjugal, não havia muito diálogo, e muito menos ainda nessa 

área. Íamos tocando a vida, trabalhando, cuidando cada um de suas coisas, 

até que a relação se esgotou. 

Com minhas filhas, tenho um relacionamento muito carinhoso, 

afetivo e venho percebendo descobertas em mim mesma, a partir de 

experiências da adolescência delas. Nosso convívio tem me oportunizado, 
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através da reflexão, formas de autoconhecimento em todos os aspectos, 

inclusive no da sexualidade. No entanto, me vejo perdida, muitas vezes, por 

não saber como orientar, como tocar nesse tema com elas. Ao mesmo 

tempo em que não quero ser "quadrada", pois quero evoluir, há coisas que 

foram muito marcadas nos meus valores, está difícil mudar. 

Graduei-me enfermeira há dois anos, sou especialista em 

administração dos serviços de saúde. Anteriormente, havia feito o curso de 

auxiliar de enfermagem e já trabalhava como tal. Atualmente, trabalho como 

professora substituta, em atividades de planejamento familiar e pré-natal, na 

UFSM, e como auxiliar de enfermagem num serviço público de nossa 

cidade. 

Nessas atividades, sempre vem à tona questões de sexualidade. 

Procuro ler e me informar sobre os aspectos teóricos e científicos a respeito, 

mas, internamente, sinto o constrangimento que esse tema me revela. 

Procuro ouvir as mulheres com as quais trabalho, suas histórias de 

sofrimento e dor na construção e na vivência de suas sexualidades me 

fazem identificar com elas. Ofereço o pouco que posso dar no momento, 

meu ouvido para ouvi-las, um pouco de afeto e palavras de coragem. 

Tecnicamente, consigo tratar as questões, tentando superar um pouco 

minhas dificuldades internas. Percebo que, aos poucos, estou conseguindo 

me abrir, tentando resolver questões pessoais, muito íntimas, assim como 

uma "concha" entreabrindo-se. 

Meu esforço nesse sentido me impulsiona a participar deste 

trabalho. Acho que não tenho muito a oferecer, mas quero aprender 

bastante, uma vez que o exercício de discussão em grupo conduz a trocas e 

aprendizagens sempre, principalmente pela oportunidade de falar de si, 

expressar coisas que estão muito amarradas dentro da gente, ouvir outras 

idéias e repensar as nossas próprias. Quero libertar a pérola preciosa que 

existe dentro da concha e vejo que este exercício pode ser um facilitador. 
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Figura 5 - Fotografia de escultura representativa de “Eu, Mulher-Família” 
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4.3.5 Eu, Mulher-Família 

Quando penso em mim, não penso só na minha figura, penso 

também na minha família. Não sou uma pessoa sozinha. Não estou só! 

Priorizo sempre minha família, por isso me representei junto com eles. Estou 

vivendo uma fase muito boa da vida, em todos os aspectos. Com os filhos, 

com o marido, no trabalho, não tenho do que me queixar. Embora o tempo 

esteja bem apertadinho, me sinto realizada. Nesta representação da família, 

me coloquei na parte central, porque por mim passa o controle de quase 

tudo que acontece no lar: finanças, escolas, crianças, atividades domésticas, 

etc. 

Ao mesmo tempo em que controlo, procuro torná-los independentes, 

"soltando-os" quando percebo que estão muito dependentes. Sou uma 

pessoa um pouco retraída quanto à expressão de sentimentos e emoções. 

Venho de uma família de origem italiana, muito conservadora. Vivi na zona 

rural até os doze anos e vim para a cidade com meus irmãos para estudar. 

Eu era a única filha, por isso sempre fui muito "cuidada" por todos. Desde 

cedo, aprendi que esse controle, chamado "cuidado", existia porque eu era 

mulher, por isso se fazia necessário um tratamento diferenciado dos 

meninos. Não podia brincar com eles, à exceção de meus irmãos, ainda 

assim, quando não havia outros meninos juntos. Não podia assistir a 

marcação de gado, porque poderia haver animais no cio e não era permitido 

ver aquelas cenas. Não podia sair sozinha, sempre tinha um acompanhante. 

Meus horários eram sempre marcados, assim como era controlado aonde eu 

ia e com quem eu ia. 

Quando adolescente, cursei o auxiliar de enfermagem. Neste época, 

comecei a namorar meu marido, que era meu colega de aula. Éramos 

vigiados vinte e quatro horas por dia. Na escola, uma instituição religiosa, 

nós mal conversávamos. Sentávamos cada um em um canto da sala de aula 

e os professores tinham o cuidado de jamais nos deixar no mesmo campo 
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de estágio; em casa, o controle mantinha-se o mesmo, com os horários 

marcados, com os acompanhantes, etc. 

Nesse contexto, a questão da sexualidade era ignorada como se 

não existisse, ou melhor, eu sabia que ela existia, mas estava implícita no 

alerta "comporte-se", que sempre ouvi desde criança. 

No curso de auxiliar, a sexualidade também era ignorada, como se 

esse aspecto nas pessoas fosse neutro, ou seja, homens e mulheres eram 

iguais, não deveria haver diferenciação em nossa postura, ao realizar um 

cuidado em pessoas de sexos diferentes. Todos deveriam ser tratados como 

se fossem assexuados. A gente ouvia os ensinamentos, elaborava os 

procedimentos sozinha, fazia como entendia melhor. 

Mais tarde, quando cursei enfermagem, esse tema já era tratado 

com mais abertura entre as colegas. No entanto, através do curso, passava 

a idéia de assexualização do paciente, e a gente tinha que dar conta da 

situação, pois estávamos nos preparando para sermos enfermeiras, se não 

fosse assim, não servia. O tema mantinha-se formalmente como um tabu. 

Nessa época, eu trabalhava como auxiliar de enfermagem, já era 

casada, meu marido havia cursado psicologia, e conversávamos mais sobre 

esse assunto. Entretanto, ainda me sentia constrangida com isso e era mais 

reservada do que muitas colegas solteiras.  

Hoje, aos trinta e oito anos, sinto-me mais aberta e mais segura para 

tratar de sexualidade, porém me pego, muitas vezes, envergonhada e 

desalinhada com os comentários cheios de naturalidade, que meus filhos 

fazem a respeito desse tema. É difícil ainda me expor nessas questões com 

outras pessoas, com exceção do meu esposo. 

Embora eu trabalhe numa área em que a sexualidade é bastante 

presente e saliente, que é a psiquiatria, esse tema ainda é visto como tabu. 

Como enfermeira trabalho há dez anos. Fiz mestrado em enfermagem e, 

mesmo com os estudos, com os anos de trabalho, de convivência e de 
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aprendizagem, vejo como é difícil desvencilhar-me de valores impregnados 

culturalmente ao longo dos meus anos de vida. Ao mesmo tempo que 

percebo minha mudança, meu avanço no sentido de abertura para tratar o 

tema, desde a juventude até hoje, percebo que isso ainda me traz 

dificuldade. 

Na psiquiatria, como os pacientes têm um nível de envolvimento 

diferente, a gente tem que ter certo cuidado para tratar desse assunto, uma 

certa delicadeza para que não se confundam mais e trazê -los à realidade. 

Isso exige um exercício constante que ultrapassa os limites da 

profissionalidade, e nos faz pensar em nós mesmos em muitos momentos. 

Por isso, meu interesse em participar deste grupo de trabalho. Acho que 

esse tema é pouco discutido seriamente. Ele não é tratado como merece, é 

tratado somente em forma de piadinhas, gracejos, ou é voltado unicamente 

à perspectiva da relação sexual. Eu entendo que deve ser mais do que isso. 

Acho que, quando se fala em sexualidade, estendemos o conceito para uma 

significação que envolve o ser humano como um todo, como um ser único, 

com sua história única, que exige seriedade e respeito ao ser cuidado, 

também na questão sexual. 
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Figura 6 - Fotografia de escultura representativa de “Eu, Mulher-Feliz” 
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4.3.6 Eu, Mulher-Feliz 

Me vejo como uma mulher feliz. Realizada não só profissionalmente, 

mas também como mãe e mulher. Procuro ter prazer nas coisas que faço. 

Nesse sentido, estendo tal prazer à sexualidade, porque acho que é uma 

das partes mais importantes da vida. Porém sempre que penso nesse tema, 

surgem, ao mesmo tempo, o sentimento de prazer e de amor, e ainda a 

preocupação com o lado do risco e do perigo. Talvez pela minha própria 

história pessoal, ou pelo contexto profissional em que atuo, esses dois 

extremos da sexualidade estão sempre presentes em minha mente. 

Sou descendente de uma família de origem italiana, com grande 

número de filhos. Vivi no meio rural durante toda a minha infância e grande 

parte da minha adolescência. Devido às condições financeiras da minha 

família, morei por muito tempo em casas de parentes durante o ano; 

retornava para casa na época das férias escolares, com isso, experienciei 

influências culturais diversas, com posturas, comportamentos e controles 

diferentes com referência à construção de meus próprios valores e 

conceitos. 

Relato isso, pois lembro que junto a meus pais, embora não fluísse 

constantemente questões relativas à sexualidade, também esse não era um 

tema nem proibido nem estimulado. Eles até comentavam a respeito do 

assunto, às vezes até brincando, mas não criavam barreiras para tratar 

sobre ele. 

Num outro extremo, convivi, por um certo período, com uma tia 

muito conservadora e com fortes conceitos religiosos em relação a tudo na 

vida, especialmente às questões sobre sexualidade, que era conduzida por 

ela como algo sujo, perigoso e pecaminoso. Isso marcou bastante minha 

lembrança. Então, ao mesmo tempo que entendo a sexualidade como algo 

bonito, agradável e bom, entendo-a como uma fonte de risco. Isso se agrava 

com a vivência no cotidiano profissional. 
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Sou enfermeira há vinte anos. Especialista em administração 

hospitalar e saúde pública. Atualmente, trabalho num ambulatório que 

atende diversas clínicas e convivo com uma clientela de risco como 

drogaditos e pacientes HIV positivos, cujo aspecto da sexualidade é muito 

forte e presente. A gente acaba se envolvendo no dia-a-dia com os 

problemas, conflitos e estresse que essas situações trazem. Isso tem gerado 

bastante apreensão quando eu trato sobre o tema. 

O vivenciar profissional desperta minha preocupação, porque cada 

situação assistida, cada história revelada, cada família que acompanho, 

cada drama que envolve as doenças, geralmente, tem uma relação com os 

riscos que a modernidade está trazendo, como drogas, sexo e violência. 

Nesse sentido, lembro que tenho um filho adolescente em casa, que 

também está sujeito a esses riscos da sociedade, é isso que me amedronta. 

Sou separada há dezesseis anos e assumo, como pai e mãe, a 

criação de meu filho. Embora saiba que ele sempre foi bem orientado, que é 

um rapaz tranqüilo, com bons hábitos de saúde, esse temor ainda existe em 

mim, talvez até pela influência diária de histórias tristes de outros jovens que 

vejo no meu cotidiano. 

Sou ainda uma mulher jovem. Estou com quarenta e cinco anos e 

também vivencio minha sexualidade com prazer, através de um 

relacionamento harmonioso e responsável com um bom companheiro. 

Como sempre valorizei a preservação da saúde como algo prioritário 

para meu viver pessoal, num segundo momento, para me dar condições 

para cuidar dos outros na enfermagem, eu conduzo minha vida e todos seus 

aspectos sempre nessa linha. 

Nesse sentido, venho participar deste grupo de discussão sobre 

sexualidade. Eu busco informações, trocas de experiências, que me 

subsidiem para conduzir minhas próprias inquietações e inseguranças 

acerca desse tema. 
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Figura 7 - Fotografia de escultura representativa de “Eu, Mulher-Flor em Mutação” 
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4.3.7 Eu, Mulher-Flor em Mutação 

Hoje me sinto como uma flor. Só que uma flor que sofreu várias 

mutações, por isso cada pétala tem um desenho diferente. Em cada 

momento, eu me sinto um pouco diferente. Em alguns, me sinto radiosa, 

iluminada; em outros, uma flor despetalada; cai uma pétala de cada vez, e 

eu fico um pouco mais triste, identificando-me um pouco menos comigo 

mesma, perdendo um pouco da minha sexualidade. Me sinto feia 

fisicamente, deprimida, cansada. 

Nesse ir e vir, há momentos em que me cuido mais, em outros, me 

cuido menos inclusive na aparência física, tudo depende de como eu ando 

emocionalmente, sexualmente, espiritualmente, pois estou em movimento, 

em transição, nunca totalmente pronta, nem resolvida. Há sempre alguma 

expectativa, portanto, eu não sei se vou estar representando a pétala que 

caiu, ou a pétala mais linda dessa flor. É algo muito transitório, 

principalmente porque me lembro que estou entrando na década dos 

quarenta, uma época diferente em função das minhas vivências. Me sinto 

mais autorizada para uma série de coisas, e isso interfere muito na questão 

de minha sexualidade. 

Vivencio uma fase de vida em que a sexualidade é percebida de 

uma forma diferente, como básica, porque ultrapassei o mito do 

desempenho sexual. Mais madura, entendo que tudo tem sua época, cada 

aspecto da sexualidade é então vivido de uma ou de outra forma, com mais 

ou menos intensidade, de acordo com cada período. A gente começa a 

descobrir a sexualidade em outras coisas da vida, que não somente no ato 

sexual. Começa a percebê-la no ato de se vestir, no de se arrumar, também, 

no olhar, no movimento do corpo, ao relacionar-se com as pessoas. 

Entendo que há uma coisa de "cultural" muito séria na sociedade 

que faz fluir uma sexualidade estritamente relacionada à questão do 

desempenho sexual. Basta darmos uma olhada em revistas populares como 
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Nova, Cláudia, etc., para constatarmos como a sexualidade tem sido 

introjetada culturalmente como ato sexual, mais ainda, como desempenho 

sexual, através da relação entre a boa aparência e o sucesso na vida. Isto, 

para mim, é muito frustrante, é complicado. Acho que precisamos abrir este 

conceito para viver melhor. 

Sou enfermeira há quase vinte anos e, ao longo deste tempo, atuei 

como docente em diversas áreas na enfermagem. Atualmente, leciono 

administração de enfermagem. Sou mestra e doutora em enfermagem. 

Venho de uma família com formação espírita, de uma etnia mista resultante 

do português, espanhol e francês. Nela, o tema sexualidade era tratado com 

naturalidade, como outros tantos da vida. Não haviam preconceitos, nem 

tampouco estímulos a eles. Minha vivência familiar foi marcada por um clima 

de respeito, de liberdade de expressão e de harmonia nas relações entre 

pais, filhos e irmãos. Não havia repressão, medo, nada era pecado, nada era 

proibido, mas tudo era compromisso. Dessa forma, foram trabalhados meus 

valores pessoais. 

A sexualidade, assim como tudo que a envolvia: meus sentimentos, 

os sentimentos do outro, uma possível gravidez e o próprio ato sexual eram 

tratados como coisas sérias, que implicavam em compromisso, em muita 

responsabilidade. Assim é que me foram passados os princípios básicos 

sobre essa questão. Minha expectativa, hoje, neste grupo, é de revisar 

alguns conceitos, algumas idéias, sobre minha própria sexualidade e buscar, 

com isso, subsídios para conduzir essa questão, atualmente, com meus 

filhos. Acredito também que trabalhar esse tema, em grupo, é um pouco 

terapêutico, porque vamos conversar, expressar nossas idéias, expor 

nossos pensamentos, conflitos e dificuldades. Vamos trocar emoções e isso 

nos traz uma chance de repensar, amadurecer, crescer. 

Eu não tenho expectativa de sair daqui com problemas resolvidos, 

mas estou feliz por dedicar um tempo para pensar em mim, em minha vida, 

por poder me cuidar, por me dar esse espaço. 
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Figura 8 - Fotografia de escultura representativa de “Eu, Mulher-Flor Renovação” 
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4.3.8 Eu, Mulher-Flor Renovação 

Me representei como uma pequena flor. Acho que as flores estão 

entre as coisas que eu mais aprecio. Sempre que posso me presenteio com 

elas. Gosto de tê-las em casa, porque representam, para mim, movimento, 

vida, beleza, alegria. Levantam o "astral". Me sinto um pouco uma flor, 

porque ela germina, cresce, amadurece, murcha e cai. Passa por fases 

semelhantes as de nossa vida. 

Estou hoje bem mais amadurecida. Aos quarenta e cinco anos, vivo 

uma etapa boa da vida, mesmo com todas as atribuições, corre-corre, eu 

gosto assim. Então, a flor representa um pouco desse movimento também. 

O ciclo da flor é como as fases da minha vida. Uma semente é lançada na 

terra, brota, cresce, amadurece, murcha, e as pétalas finalmente caem. O 

despetalar acontece com os momentos de tristeza, que me fazem refletir, 

amadurecer e renascer novamente. Esses momentos sempre me trazem um 

significado. Eu paro, reflito, procuro entender o porquê das coisas se 

apresentarem daquela forma, o que eu preciso analisar, o que ainda falta 

para o meu esclarecimento e amadurecimento. A flor representa para mim a 

renovação. 

Me sinto também uma flor pela beleza que resplandece dela (que é 

o meu eu interno), que cuida, dá vida, mas também há momentos em que 

ela precisa de cuidados, que quer carinho, que lhe afaguem as pétalas, que 

olhem para ela. 

Sou enfermeira há quase vinte anos. Tenho mestrado em Educação 

e leciono na área de saúde mental desde o início de minha carreira 

profissional. Valorizo muito o relacionamento entre as pessoas. Tenho uma 

experiência de vivência familiar muito harmoniosa, alegre e afetiva. Venho 

de uma família numerosa com mesclas de origem alemã, portuguesa e 

francesa, cuja filosofia espiritualista sempre pautou pelo respeito, pela 

liberdade e pela verdade entre pais e filhos. Essa experiência estendo hoje 
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aos meus relacionamentos pessoais (com marido, filhos e familiares) e 

profissionais (com colegas, alunos, pacientes e familiares destes). 

Não tenho dificuldades de tratar sobre o tema da sexualidade, mas 

me interessa muito conhecê-lo mais. Sinto uma curiosidade por esse 

assunto. 

Dispus-me a colaborar com este trabalho, porque acho que como 

somos um coletivo, enquanto enfermeiros, sou também responsável por 

ajudar colegas em situações de pesquisa como esta. Além disso, essa 

oportunidade vai possibilitar um espaço para uma auto-análise e acho 

importante uma reflexão sobre nossos conceitos, idéias e valores para 

podermos entender e trabalhar melhor com os outros. Já que partilho do 

desejo de troca entre os participantes de um grupo e compreendo que isso é 

fundamental à nossa convivência. 
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Figura 9 - Fotografia de escultura representativa de “Eu, Mulher-Grávida” 
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4.3.9 Eu, Mulher-Grávida 

Bem, a minha representação parece óbvia, mas é exatamente assim 

que eu consigo me sentir. É como se eu não tivesse espaço para sentir outra 

coisa neste momento. Estou vivendo esta segunda gravidez de uma forma 

bem diferente da primeira. Tive alguns problemas no início, quase abortei. 

Me questionei muito sobre as coisas que parei de fazer por causa da 

gravidez. Já sei o que é ser mãe e sinto-me mais responsável neste 

momento. Não quero perder o bebê. Então parece que esta gravidez tem 

muito mais impacto do que a primeira, que aconteceu num momento em que 

várias mudanças ocorriam em minha vida, tais como: sair de casa, casar, 

constituir uma nova família e experienciar, pela primeira vez, o papel de 

mãe.  

Eu não consigo sentir outra coisa, só me sinto grávida; sexualmente 

também estou diferente, porque não sinto nada. É como se não tivesse esse 

meu lado. Deve estar bem escondido, talvez... atrás do bebê!!! Isso tem sido 

para mim uma coisa muito séria, muito difícil, me deixa confusa, me 

questiono muito... Sei que não sou só mãe. Sou mulher, enfermeira e uma 

porção de outras coisas. Ninguém me cobra isso, mas é só assim que eu me 

sinto neste momento. 

Tenho vinte e cinco anos e sou recém-formada. Trabalho como 

professora substituta na UFSM. Venho de uma família de origem italiana, em 

que a figura paterna era bastante forte e controladora, de tudo e de todos. 

Não havia diálogo, nem espaço para questionar, muito menos sobre 

questões de sexualidade. Havia sim muita orientação sobre o que podia e o 

que não podia ser feito, principalmente sobre o que não podia. Na verdade, 

eu nunca aprendi a falar sobre isso, só aprendi a escutar. Então, essa coisa 

de sexualidade, para mim, foi se descobrindo muito pela curiosidade, pela 

explosão de hormônios, pela necessidade de me autoconhecer, por me 

sentir deslocada. Até hoje, tenho um monte de dúvidas e ansiedade nessa 

área, porém não tenho coragem para me abrir. 
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Entendo que esse foi o impulso maior para participar deste grupo. 

Ao mesmo tempo em que essas coisas ligadas ao sexual me incomodam, 

me inquietam. Eu tenho medo, vergonha, não sei... Acho que esse pode ser 

um espaço para trabalhar seriamente o tema da sexualidade, uma vez que 

ele nunca é discutido, tampouco cuidado, tanto na minha individualidade 

quanto na enfermagem. 

 Confesso que tive receio no início, mais pelo tema em si, porque 

como é coisa velada, encoberta, a gente nem sabe realmente se auto-

avaliar, autoconhecer. 

Depois, pensando melhor, me interessei, porque acho que é uma 

forma de conversar, de me abrir com outras pessoas e, principalmente, com 

outras mulheres que têm experiências diferentes para compartilhar. 
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Figura 10 - Fotografia de escultura representativa de “Eu, Mulher-Mãe” 
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4.3.10 Eu, Mulher-Mãe 

Eu tenho dois momentos como mulher: como mulher-mãe e, 

simplesmente como mulher. Como mulher-mãe, me sinto plenamente 

realizada. Tenho dois filhos, já adultos. Convivemos sempre numa relação 

harmoniosa e feliz, com muita liberdade, sinceridade e carinho. Venho lhes 

pedindo um neto e acho que, com isso, reviveria com maior proximidade 

novamente o papel de mãe. Isso me faria bem. 

Hoje estendo esse papel também na relação com minha própria mãe 

que, devido à idade bastante avançada e confusão mental causada pela 

arteriosclerose, me chama de mãe. Ela fez essa troca e eu acabo sendo a 

mãe dela. Me sinto muito mãe. Muito "mãezona", também refletido 

profissionalmente junto às mulheres com quem trabalho. No entanto, meu 

outro lado - simplesmente mulher - voltado para o aspecto do 

relacionamento íntimo, com um companheiro, está muito "capenga", está 

pela metade. Vivi por trinta e oito anos uma relação de muito amor, respeito, 

parceira e alegria. Estou viúva há nove anos, desde então, este meu lado 

representa um vazio.  

Um vazio, mas povoado de lembranças felizes, que me trazem 

saudade. Muita saudade. Ao mesmo tempo, não tenho vontade de 

preencher este vazio, de substituir o passado. Fui muito feliz com meu 

marido e não consigo pensar em refazer minha vida com outra pessoa. 

Percebo que completei esse lado com ele, se agora noto um vazio, é porque 

não está sendo exercitado, não está sendo vivenciado. Mas também não 

desejo reativá-lo. 

Estou com sessenta e quatro anos e me sinto um mulher assexuada 

sentimentalmente. E isso não me faz falta. O que me falta é o afeto, a 

companhia, a presença dele e não o sexo em si. Sou graduada em 

enfermagem desde 1978. Cursei a faculdade quando já tinha os filhos 

adolescentes e vivenciava uma relação madura no casamento. Fiz 

especialização em obstetrícia e neonatologia, desde então, sempre atuei na 
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área da saúde da mulher. Atualmente, trabalho no ambulatório de 

ginecologia com grupos de mulheres climatéricas, mastectomizadas e 

gestantes HIV positivas. O tema da sexualidade está sempre presente nos 

grupos, sendo foco de ansiedade e inquietação para essas mulheres. 

Eu me apresentei, inicialmente, como "mulher-mãe"; no trabalho, 

também assumo essa postura. Sou muito mãezona e acabo me envolvendo 

demais com cada situação, inclusive em termos financeiros. Sei que tenho 

muito a aprender ainda: a dizer não, a me colocar limites e a tratar melhor o 

tema da morte - que me sufoca, me faz sentir impotente -, sendo um 

acontecimento que permeia o viver dessas mulheres minhas clientes. Eu 

acabo me envolvendo para tentar minimizar um pouco a situação delas. 

Para mim, um sorriso de satisfação de uma das mulheres, ao adquirir uma 

prótese externa de mama, por exemplo, vale demais. 

Já o tema da sexualidade, sempre presente nos grupos, não me traz 

dificuldades de trato. Embora eu venha de uma família em que os pais eram 

italianos natos, com rigorosa formação católica e conservadorismo 

tradicional –na qual esse tema era considerado proibido e havia muita 

distinção entre o comportamento das meninas e dos meninos, para elas tudo 

era proibido, nada podia ser feito, tudo era vigiado; para eles tudo era 

permitido -, isso foi superado na relação matrimonial. Com o casamento, 

meus horizontes se ampliaram em todos os sentidos, pois havia muita 

abertura e diálogo. Havia muita sintonia entre nós, o que ajudou a 

desmistificar muitas coisas em relação à sexualidade. 

Esse tema, portanto, não me traz constrangimento ou limitações. Me 

traz saudades do tempo bem vivido em meu casamento e uma certa mágoa 

ao rememorar os anos de juventude, que foram perdidos por tantos "nãos" e 

preconceitos. Enfim, é sempre bom discutir sobre ele, ainda mais num grupo 

de mulheres e enfermeiras, sempre há o que aprender. 
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Figura 11 - Fotografia de escultura representativa de “Eu, Mulher-Momento 
Trabalho” 



Descrevendo o cenário e as personagens neste caminhar 93 

4.3.11 Eu, Mulher-MomentoTrabalho 

Atualmente, minha vida está voltada, quase que em sua totalidade, 

para atividades profissionais, por isso me representei como uma "mulher - 

momento trabalho". Isso me traz uma sensação muito ruim, porque sinto 

como se o meu lado pessoal, de mulher, estivesse cada vez mais 

distanciado. Essa não é minha realidade cotidiana. É um momento especial, 

singular, que estou vivenciando. 

Coloquei um travesseiro junto à mulher e uma venda sobre seus 

olhos. O travesseiro representa, neste momento, um período de latência, 

que pareço estar vivendo; a venda sobre os olhos, a falta de perspectiva que 

se desenha a minha frente, me impedindo de mudar essa situação. 

Tenho vivido como "mulher-momento trabalho" 99,9% do meu 

tempo. Não tenho final de semana, não tenho feriado, não tenho nada, 

assim é o meu dia-a-dia, atualmente. E acho difícil parar, poder me 

relacionar com outra pessoa, ter outros momentos bons, embora no trabalho 

eu tenha muitos momentos felizes. Nele, o convívio com as pessoas é muito 

bom e ali me sinto amparada e acompanhada. Mas acho que não é correto 

viver só em função dele. Acho que é no relacionamento com outra pessoa 

que a gente vai se polir. Esse contato, esse "outro" é que me faz falta. 

Sou enfermeira há quinze anos e mestre em enfermagem. Trabalho 

na área de saúde mental e leciono num curso de enfermagem. Tenho trinta 

e nove anos, sou budista, separada e tenho uma filha adolescente. Sinto 

muita dificuldade para tratar as questões de sexualidade na minha vida 

pessoal, isso tem origem na minha formação familiar. 

Sou descendente de família italiana, muito religiosa, conservadora, 

conduzida com fortes preceitos da religião católica e com muitos 

preconceitos em relação à sexualidade. Esse tema passava sempre como 

algo proibido, perigoso, sujo e pecaminoso. A figura paterna, em minha 
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família, sempre foi muito presente, forte e ascendente sobre a vontade e o 

pensamento de todos. Até a adolescência, convivi bem com isso, aceitando 

tal imposição como forma de carinho e cuidado. No entanto, quando 

começaram a surgir as indagações, os enfrentamentos, e os próprias 

inquietações da juventude, toda a fantasia se desfez e, em seu lugar, um 

grande espaço vazio se colocou. 

Sempre desejei demais ter um "canto" só meu, ser "dona do meu 

nariz", viver independente desse laço familiar. Isso me custou muitas 

dificuldades emocionais, financeiras e de toda ordem, mas se concretizou. 

Lutei muito e sempre muito só, hoje, tenho um pouco daquele sonho 

idealizado no passado. Tentei alguns relacionamentos ao longo desses 

anos, porém eles me trouxeram muitas frustrações, apesar de bastante 

aprendizado. 

Vivo este momento voltada para o trabalho, mas sinto uma grande 

necessidade de compartilhar emoções, pensamentos, alegrias e tristezas. 

Desejo encontrar meu cara-metade. Aspiro por momentos de lazer, de 

relaxamento. Isso para mim é fundamental na vida e sempre foi uma 

prioridade. 

Acho até que, por causa disso, sinto tanto inquietação neste 

momento, porque não estou podendo ver contempladas essas prioridades, 

mas sei que esta é uma fase, logo retomarei meu rumo normal. Sinto-me 

hoje bem mais amadurecida, equilibrada, mas, ao mesmo tempo, carente 

afetivamente. Penso que essa proposta de discutir sobre sexualidade não 

acontece em momento nenhum de nossa formação pessoal ou profissional, 

tampouco no dia-a-dia do trabalho. Se é difícil lidar com essas questões em 

nível pessoal, como fica lidar com elas em nível profissional então?... Penso 

que um espaço para discutir sobre isso, para refletir, certamente vai me 

ajudar a me descobrir mais e a me "curtir" melhor. Ao mesmo tempo, sinto 

vontade de colaborar com este trabalho e sei que as trocas que vamos 

vivenciar em grupo serão muito valiosas para todos. 
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Figura 12 - Fotografia de escultura representativa de “Eu, Mulher-Natureza” 
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4.3.12 Eu, Mulher-Natureza 

Eu escolhi elementos da natureza para me representar, porque eles 

me dão muito prazer. Gosto de estar próxima a eles, de me incluir fazendo 

parte do conjunto da natureza. Acho que sou um pouco como uma árvore, 

com muitas folhas que oferecem proteção; com muitos galhos, que se 

estendem para todos os lados, inteirando-se de todos os acontecimentos à 

sua volta, amparando, segurando, acomodando; com um tronco, que é uma 

base de sustentação forte para não desmoronar. 

Sou também um pouco do sol, que representa luz, clareza, 

iluminação; que mostra, com mais nitidez e de forma diferente, cada 

situação vivenciada; que permite uma abertura para a vida, uma expansão 

no olhar e nos sentimentos. 

Eu trabalho na psiquiatria, vejo coisas muito tristes lá, todos os dias. 

Mas trato tudo com muito dinamismo e otimismo, isso me faz ver diferente e 

não sofrer com aquilo. Me sinto bem fazendo o que faço, nesse sentido, 

aquela tristeza, aqueles farrapos humanos, que se apresentam para serem 

cuidados, não são motivo de sofrimento para mim, mas de força. Força 

desse sol que existe dentro de mim, que sinto brilhar para minimizar a dor 

dessa realidade. 

Antes de cursar enfermagem, fiz o técnico de enfermagem e 

trabalhei por catorze anos. Em 1991, graduei-me enfermeira e, desde então, 

exerço minhas atividades como tal, na psiquiatria. Tenho cinqüenta anos, 

vivencio um segundo casamento e tenho dois filhos. Passei meus altos e 

baixos e posso dizer que superei muitas dificuldades aprendendo com elas. 

Na infância, fui sempre muito rebelde, curiosa, voluntariosa. Ninguém me 

segurava. Ia em busca do que queria, ultrapassava todo e qualquer limite, à 

revelia dos castigos e ameaças. 
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Minha família era conservadora, semelhante às demais daquela 

época, como eu era muito onipotente, dificultava ainda mais qualquer 

tentativa de diálogo. Eu revolucionava! 

Acabei casando muito jovem com um homem de origem árabe, com 

toda uma cultura e tradição com muita restrição às mulheres. Foi então que 

a repressão e a "castração” moral e social se deram em minha vida, me 

retraí muito e cheguei a sentir vergonha de ser mulher. Nessa mesma 

época, cursei o técnico de enfermagem, numa escola onde a maioria das 

professoras eram freiras. Assim a questão da repressão sobre as mulheres 

se acumulou ao da cultura vivenciada na intimidade do meu lar. Como eu 

era aluna de uma instituição religiosa, eu tinha eu que dar bom exemplo, 

tinha de ter conduta exemplar. Existia ali muito tabu nas coisas e, 

principalmente, nas questões da sexualidade. 

Nesse tempo, comecei a trabalhar, tive uma filha, me separei e a 

vida foi me ajudando a superar as tristezas, as mágoas, as dores. Comigo 

aconteceu o inverso do que geralmente acontece às mulheres. Eu não vim 

de uma situação de "castração", eu caí numa. Isso mexeu comigo, por um 

certo período, me senti muito desvalorizada como mulher. Eu não valia 

nada, até que consegui sair dessa e fui para uma outra forma e outra visão 

de vida. Essas lembranças me fazem ver o quanto já andei e o quanto 

preciso andar ainda. É um confronto de minha evolução, uma retrospectiva 

saudável. 

Na psiquiatria, nós trabalhamos muito com grupos. Neste momento, 

poder participar deste grupo, como um componente e não como 

coordenadora, me estimula. Ao mesmo tempo, lidar com esse tema da 

sexualidade, em que há muito tabu, nos traz sempre uma oportunidade de 

aprendizagem. Para mim, é muito bom! Discutir em grupo, certamente nos 

proporcionará muitas trocas de experiência, conhecimento, conceitos e visão 

de mundo diferentes. 
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Figura 13 - Fotografia de escultura representativa de “Eu, Mulher-Sensual” 
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4.3.13 Eu, Mulher-Sensual 

Me vejo, hoje, como uma mulher sensual e coroada, pelo êxito que 

vem alcançando na busca do seu espaço no mundo. Uma mulher cheia de 

atribuições profissionais e pessoais, que consegue conciliar tudo e, ao 

mesmo tempo, torna-se cada vez mais reflexiva. Uma mulher que não age 

mecanicamente, é muito pensante, sabe o que quer e vai em busca, pois 

vive uma fase de auto-descoberta do que lhe dá prazer, do que lhe satisfaz, 

do que realmente quer. Isso me traz muita satisfação, me renova e me dá 

força a cada dia. Me vejo como uma mulher muito atuante profissionalmente, 

muito reflexiva, que sabe onde quer chegar. Sou recém-formada e trabalho 

no HUSM, em unidade de tratamento intensivo para adultos e também como 

professora substituta na UFSM. Tenho trinta e um anos, sou solteira e me 

sinto apaixonada pela vida, pelo que faço e por meu cara - metade. Sou 

descendente de uma família de dupla origem, italiana e alemã, bastante 

reservada e conservadora, principalmente em questões relacionadas à 

sexualidade. Em nossa convivência familiar, sempre foi muito presente a 

diferenciação de controle e de liberdade para homens e mulheres. Eu 

recebia muitas orientações e alertas e obedecia sem pensar muito. Estou 

numa fase de autodescoberta. Gosto de me sentir bonita, de me arrumar, de 

pensar em tudo que me acontece, de decidir o que quero, isso me faz sentir 

bem.  

O tema proposto, para discutirmos neste grupo, é muito atraente. 

Procuro sempre ler sobre ele e, ultimamente, não tenho conseguido muito 

tempo para isso. Acho que a gente tem necessidade de falar sobre 

sexualidade, porque partimos de algo que todas vivenciamos. Acredito que 

sexualidade e individualidade se combinam, porque, de uma forma ou de 

outra, todas a experienciamos em nosso dia-a-dia, cada uma à sua maneira, 

de acordo com nossa próprias convicções e experiências. Só que não existe 

o espaço para o diálogo sobre ela, e o tempo vai passando, e a necessidade 

vai ficando. Então vim participar com essa expectativa, de ouvir, falar, fazer 

trocas, pensar, buscar respostas para minha própria vida, pessoal e 

profissional. 
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Figura 14 - Fotografia de escultura representativa de “Eu, Mulher-Terra” 
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4.3.14 Eu, Mulher-Terra 

O que vocês imaginam olhando para isso? A minha intenção é de 

expressar a Terra, o mundo, o nosso planeta mesmo... e não uma bola para 

ser chutada ! 

Sou a Terra. Não pelo tamanho ou grandiosidade dela, mas por 

estar sempre em movimento. Estou em movimento, dentro e fora de mim. 

Assim como os movimentos de rotação e translação da Terra são 

fundamentais à existência da vida no planeta, também são importantes os 

meus movimentos, internos e externos para minha própria vida. 

Hoje, aos quarenta e seis anos, tenho ido à busca do que quero, 

isso tem me dado muito prazer. Persigo coisas que antes tinha até medo de 

tentar. Esses são os meus movimentos. Estou trabalhando, aprendendo, 

crescendo, naquilo que acho ser importante para mim, como mulher. Sou a 

Terra em movimento! 

Sou enfermeira há mais de vinte anos. Especializei-me numa área 

hospitalar e, por muitos anos, atuei na docência nessa área. Posteriormente, 

a partir de um daqueles movimentos internos - onde buscava coisas as quais 

me referi antes, que até me davam medo, mas ousava externar -, eles me 

inquietavam demais, voltei-me para a área da saúde pública. Desde então, 

os movimentos internos e os externos se fizeram cada vez mais constantes, 

impossibilitando qualquer sinal de acomodação, pessoal ou profissional. 

Fiz mestrado em enfermagem, esse momento representou um 

marco em minhas atividades profissionais. A partir dele, foi possível construir 

um trabalho que vem resgatando uma fase da vida da mulher, que tem sido 

culturalmente desvalorizada quando está atravessando tal fase. Trabalho 

com mulheres climatéricas. 

Isso é parte de meus movimentos internos e externos, refletindo no 

meu eu-pessoal, quando convivo com meu esposo e filhas adolescentes; no 
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meu eu-profissional, que me induziu a participar deste exercício de reflexão, 

quando busco subsídios para o entendimento da sexualidade feminina. 

Nesses dois planos, meus movimentos refletem. Quero me instrumentalizar 

para entender minha própria sexualidade e contribuir, com isso, no trabalho 

com os grupos de mulheres. Acho que esse tema não é discutido em lugar 

nenhum e penso também que o trabalho em grupo é sempre um rico 

aprendizado. 

Sou de origem italiana, venho de uma família numerosa, com traços 

culturais muito fortes dessa etnia. Meus pais, bastante conservadores e 

conduzidos por uma prática religiosa católica muito fervorosa, nos deram 

uma educação muito rígida, em todos os sentidos. Nesse contexto, o tema 

da sexualidade sempre foi tratado como algo proibido, um tabu. Houve 

sempre muito preconceito e conflito nessa área. Tenho dificuldade para 

entender esse tema além da própria expressão da sexualidade como sexo e 

ato sexual, mas exercito trabalhá-lo num patamar mais amplo que a 

genitália. Essa subjetividade do conceito me inquieta muito, me traz 

questionamentos constantes (como os movimentos da Terra). Onde está 

minha sexualidade? como transmito minha sexualidade? como a expresso? 

Para mim, ela não é palpável, é abstrata demais. Seus conceitos 

estão muito misturados. Me sinto, às vezes, incapaz de perceber onde está 

nossa sexualidade, se não está no sutiã, na menstruação, entende? A 

sexualidade passa pelo quê? pela sedução? pela beleza? pela juventude? 

Embora eu tenha essas inquietações, no plano teórico, trabalho à vontade, 

com naturalidade as questões relativas ao tema. 

Com os grupos de mulheres, conduzo essa temática pelo viés das 

relações de poder, dos papéis masculinos e femininos, da construção 

feminina que fazem de nós, da nossa valorização como mulher, como 

superar conflitos e reconstruir nossa identidade, mas me sinto um pouco 

cerceada pela limitação conceitual. Relaciono muito as coisas com o que a 

gente consegue ver/enxergar, palpar/tocar, materializar. 
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4.4 Acrescentando Informações 

 

Ao terminar aqui a apresentação do contexto e das personagens 

desta pesquisa, cabe acrescentar algumas informações referentes às 

características comuns apresentadas pelas colaboradoras, que distinguem 

culturalmente esta região. 

Uma é concernente à escola de enfermagem formadora da maioria 

das enfermeiras-colaboradoras. Trata-se da Faculdade de Enfermagem 

Nossa Senhora Medianeira, FACEM, escola particular pertencente à 

congregação das Irmãs Franciscanas, instituição fundada na Holanda, em 

1835, inspirada na regra de vida e na espiritualidade de São Francisco de 

Assis. 

Atualmente, a FACEM faz parte do Centro Universitário Franciscano, 

que congrega, desde 1998, as faculdades franciscanas presentes nesta 

cidade. Esta escola atua, aproximadamente, há cinqüenta anos na formação 

de auxiliares e técnicos de enfermagem e na graduação superior de 

enfermeiros. Na atualidade, oferece também diversos cursos de 

especialização em enfermagem, como alguns citados pelas colaboradoras: 

Administração dos Serviços de Enfermagem, Pedagogia em Enfermagem 

Médico-Cirúrgica, entre outros. 

Devido à dificuldade de se ausentarem da cidade para cursar 

especialização – antes de 1999 não existia oferta de especialização em 

enfermagem na universidade pública desta cidade –, a maioria das 

enfermeiras buscava se capacitar junto à referida escola particular. 

Outra característica que cabe destacar: nos primeiros anos desta 

escola, as professoras que ali lecionavam eram, quase em totalidade, irmãs 

de caridade. Em face disso, a formação religiosa influenciava na condução e 

na filosofia da educação das enfermeiras, havendo, nesse período, um rigor 
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acentuado à condição moral das alunas e um severo controle no 

comportamento e conduta delas. Hoje, essa característica não as salienta, 

uma vez que as professoras são enfermeiras não religiosas. A própria 

modernidade e globalização cultural concorreram para que ocorressem 

mudanças neste sentido. 

Um outro elemento característico desse grupo de colaboradoras, 

que merece ser referido por ser muito comum à nossa região, é o fato de 

várias enfermeiras terem uma formação prévia em nível de auxiliar ou 

técnico de enfermagem e de atuarem como tal durante o curso de 

graduação. Esse fato está relacionado com as condições de limitação 

econômica das famílias das quais são originárias algumas dessas 

enfermeiras. Elas se valeram de uma formação secundária para ingressar 

precocemente no mercado de trabalho. Assim asseguraram condições para 

sustentarem o curso superior numa instituição privada. 

Neste capítulo, foi apresentado um desenho do espaço geográfico, 

social e cultural onde desenvolvi este trabalho. Para encerrá-lo, aproprio-me 

de mais um verso de "Santa Maria", de Beto Pires (cantor destes "pagos"), 

que expressa minha sensação de aconchego e apego a este pedaço de 

universo. 

 

"Sol na praça Presidente 
Quente é o teu calor 

Muita banda na varanda 
E na orelha um cobertor. 

Tanta vida diferente 
Tanta gente vem e vai 

Incerteza de quem entra 
E saudade de quem sai". 

(Beto Pires) 
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5 CONSTRUÇÕES SINGULARES 
 



Construções singulares 

Neste capítulo, apresento como se deu a construção da sexualidade 

do grupo de colaboradoras, já anteriormente apresentadas, na socialização 

primária. Para tanto, cito VELHO (1994, p.44) em uma reflexão inicial, em 

que afirma: 

... nenhuma sociedade é efetivamente simples ou 
homogênea. Mesmo na de menor escala, encontra-se 
alguma diferenciação, seja de natureza sociológica, seja a 
nível de universos simbólicos. Pode-se dizer que a própria 
possibilidade de vida social reside na interação das 
diferenças, com a conhecida problemática antropológica da 
troca e da reciprocidade. O que está em jogo, 
constantemente, é a unidade social com que se trabalha, de 
modo mais ou menos arbitrário. 

 

É pertinente salientar que, através dos relacionamentos, da 

comunicação, das representações pessoais – acerca dos fatos, fenômenos 

ou eventos sociais –, cada pessoa singulariza sua participação no complexo 

processo de interação das diferenças da convivência social. 

A singularização de cada indivíduo na sociedade ocorre por meio da 

aquisição ou interiorização de conhecimentos e valores que vão compor seu 

universo simbólico pessoal. Isso acontece com a socialização dos 

indivíduos. 

BERGER e LUCKMANN (1976) mostram que é a partir de processos 

de socialização que o indivíduo interioriza os conteúdos da realidade 

subjetiva, tornando-se um membro da sociedade, em que vai atuar de 

acordo com os diferentes papéis sociais. 

Por realidade subjetiva, os autores, anteriormente citados, entendem 

ser a realidade apreendida na consciência individual, ou seja, a 

interiorização ou aprendizagem que acontece através da socialização. Esta, 

por sua vez, pode ser classificada em primária e secundária, 
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A socialização primária acontece na infância, refere-se ao mundo 

fundamental, à vida cotidiana. Ocorre em circunstâncias carregadas de alto 

grau de emoção, principalmente dentro da família. Só se realiza quando há 

identificação dos papéis sociais, de atitudes, tornando-os seus também. Os 

conteúdos aí apreendidos são fixados automaticamente (BERGER e 

LUCKMANN, 1976). 

Os autores observam que tal socialização cria, na consciência do 

indivíduo, uma abstração progressiva dos papéis e das atitudes em geral, 

estendendo-se generalizadamente, às normas e às regras (BERGER e 

LUCKMANN, 1976). 

O mundo interiorizado na socialização é referente ao mundo 

existente e concebido pela criança (indivíduo). É onde ela vive. É fortemente 

firmado em sua consciência, fazendo parecer como uma necessidade 

fundamental e obrigatória, ou algo inevitável e muito difícil de desintegrar, 

lembram os mesmos autores. No entanto, a assimilação dos conteúdos 

interiorizados ocorre em intensidades diferentes a cada indivíduo, numa 

mesma sociedade, dependendo também dos fatores pessoais e 

circunstanciais a cada pessoa (BERGER e LUCKMANN, 1976). 

Ainda sobre a socialização primária, é possível dizer que é um 

processo pelo qual o ser humano se transforma numa pessoa, num indivíduo 

(aqui, entendido pela definição de HEILBORN, 1991), ou seja, adquire traços 

culturais e sociais que o fazem membro operante dentro da sociedade. 

A respeito da socialização secundária limito -me, neste espaço, a 

pontuar a que ela se refere, postergando a exposição de suas características 

ao próximo capítulo deste trabalho. Dessa forma, adianto que ela resulta da 

interiorização dos valores, regras e normas dos submundos institucionais. 

No seguimento deste estudo, na escritura do “tornando-se enfermeira”, 

direcionarei minha atenção a esse conceito. 



Construções singulares 108 

Com o objetivo de proteger o anonimato das colaboradoras na 

exposição de seus depoimentos, optei por identificá-las com letras, 

sorteadas aleatoriamente, não seguindo, portanto, o mesmo recurso das 

apresentações do capítulo “Descrevendo o cenário e as personagens neste 

caminhar”. 

 

 

5.1 E a família ... 

 

O grupo de colaboradoras deste estudo descende, em quase sua 

totalidade, de famílias de origem italiana, que apresentam características 

culturais fortemente marcadas pelo conservadorismo e rigidez na 

socialização das filhas, diferentemente das apresentadas nas dos filhos, e 

ainda imbuídas vigorosamente nos preceitos da religião católica (RESSEL, 

1995). Isso ocorre em todas as dimensões da socialização, mas 

principalmente na que se refere à sexualidade. 

No grupo em estudo, a condução cultural da sexualidade, no meio 

familiar, apresentou-se basicamente de duas formas: predominantemente, 

através de recursos normalizadores e repressores; e, em menor proporção, 

através de uma relação dialógica (de abertura) entre pais e filhos. 

Destaco, inicialmente, depoimentos que expressaram emoções 

relacionadas às marcas indeléveis, deixadas na vivência como forma de 

repressão da sexualidade. No depoimento abaixo, distingue-se a revolta: 

Sempre que eu trato sobre este assunto sinto revolta. Não 
que eu seja revoltada, mas tive uma educação muito 
repressora, principalmente nesta área, que me fez sofrer 
muito e me trouxe revolta. (A) 
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É na família, no decorrer da infância e parte da adolescência, que se 

firmam os valores culturais da sexualidade para homens e mulheres. É no 

convívio com os pais e demais familiares que se marca o padrão cultural da 

sexualidade. A partir daí, o comportamento feminino e o masculino são 

delineados numa construção pertinente aos valores sociais. 

Vivemos numa sociedade nitidamente marcada por valores e 

símbolos herdados do patriarcado. Embora tenha havido mudanças com a 

modernidade e com o processo de globalização cultural, ainda mantemos as 

raízes impregnadas na desigualdade da construção dos seres masculinos e 

femininos em nossa sociedade. Como fruto desse enraizamento cultural, 

vivenciamos as características comuns dessa socialização. Um claro 

exemplo é a maneira como foi construída a sexualidade feminina neste 

grupo de estudo, em oposição à construção da sexualidade masculina. 

Marcada pelo silêncio, pela negação de sua existência, bem como 

por estratégias de proibição, a sexualidade foi conduzida da forma que é 

tradicional à sociedade brasileira. 

Sob esse enfoque, PARKER (1991) lembra que, ao mesmo tempo 

em que os pais preocupam-se em corrigir qualquer sinal de comportamento 

inadequado, ou indisciplina, das filhas mulheres, as informações e 

explicações que se referem à própria existência sexual delas são evitadas. 

Assim, os processos naturais do corpo se mantêm encerrados no silêncio, 

que se torna cada vez maior à medida que o corpo cresce e transforma-se. 

No depoimento abaixo são confirmadas as afirmações feitas, 

identificando-se, aqui, o caráter arbitrário de negação da existência da 

sexualidade: 

Eu também tive assim uma educação bem repressora, nesta 
área. E até hoje sofro algumas coisas. Tento me abrir com 
minha mãe, mas ela se nega. Não quer saber. É como se 
isto não existisse na minha vida. (B) 
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No mesmo sentido, é reforçada a negação da existência da 

sexualidade através da conotação obscena e proibitiva alardeada 

implicitamente nos discursos: 

Eu tive uma educação em todos os sentidos, muito rígida. 
Por parte da mãe, italiana, tão cheia de pudor. Eu acho que 
isso se refletiu como um todo. Tudo era feio e proibido. (D) 

 

Além dos discursos repreensivos, o controle da sexualidade deu-se 

também através das punições corporais, que buscava a disciplina dos 

corpos e a moralização das condutas. 

Eu lembro uma coisa que me marcou muito. Eu tinha nove 
anos e uma de minhas irmãs, solteira, engravidou. Ela 
apanhou muito. Foi judiada. Eles (pais) diziam que ela era 
vadia, usavam termos pesados, e a gente, automaticamente, 
também sofria. Então aprendi ali que essa era uma área que 
não se podia nem pensar. (C) 

 

As condutas sociais são interiorizadas, gradualmente, através do 

processo de socialização (PARKER, 1991; BERGER e LUCKMANN, 1976), 

que se inicia na infância. Este processo é culturalmente definido e 

constituído. Ele não só produz e reproduz a estrutura das relações no 

cotidiano das pessoas, como se torna parte integral do sistema ideológico 

delas. 

Esse dizer salienta a interiorização dos valores e das normas 

sociais, como se fosse um enraizamento, transmitido por intermédio da 

educação em família: 

Em relação à sexualidade e ao corpo, na minha época era 
uma coisa muito forte ... nos reprimiam, parece que isso está 
encravado em mim. Então, hoje, eu vou progressivamente 
tentando reorganizar minha vida. (E) 
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O depoimento a seguir, referencia o campo da sexualidade, 

delineado por restrições ativas e verbais (PARKER, 1991), como se fizesse 

parte de um universo proibitivo na socialização feminina: 

Sexualidade, na minha casa, era como falar em algo 
proibido. Era um tema totalmente proibido para nós 
mulheres. (F) 

 

Dessa forma, esse depoimento refere-se à mesma proibição e 

acrescenta a falta de informação quanto às condutas corretas que as filhas 

deveriam ter. Entendo, em conformidade com PARKER (1991), que a recusa 

em proporcionar informações é um meio dos pais obterem o controle sobre a 

sexualidade feminina. Uma vez que as orientações corretas viriam 

esclarecer e apoiar as filhas quanto ao próprio comportamento, no sentido 

de assegurar uma vivência saudável e sem temor em relação à sexualidade. 

A mãe falava que tudo era proibido. Tudo era feio. Ela usava 
o termo “cuidar”. Que era para a gente se cuidar. Mas não 
orientava como é que era para se cuidar. (G) 

 

Esse alerta do “se cuidar” aponta para o sentido de “se comporte”, 

que traz codificado nele um sistema de valores culturais que normatiza os 

relacionamentos sociais. Implicitamente, significa o que não pode ser 

transgredido dentro das regras do grupo, referente ao comportamento 

feminino. Não são valores explícitos, mas significam, pois possuem valor 

cultural. Através da entonação de voz, o como são ditos; da ocasião em que 

são emitidos; a quem é dirigido; pelo olhar de alerta e pelo silêncio que se 

instala após seu enunciado são repassados tais valores. O não-verbalizado 

assegura a simbolização cultural do proibido (RESSEL e SILVA, 2000). 

Da mesma forma, se pronuncia este depoimento: 

A mãe só dizia “se comporte”. Naquele “se comporte”, a 
gente entendia tudo. Não era para ficar se agarrando, 
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beijando; era para sentar direito (de pernas fechadas), não 
usar roupa cavada quando sair com o namorado, etc. 
finalmente, não transar. (H) 

 

Se, por um lado, a construção da sexualidade se fazia pelas 

proibições e pelos alertas; por outro, era também cercada pela ignorância e 

pelo medo dos diferentes aspectos que a compunham. O relato, a seguir, 

ajuda a exemplificar essa observação. 

Eu lembro do dia da minha primeira menstruação. Eu vi 
aquela mancha de sangue na minha calcinha e não sabia o 
que era. Não passava pela minha cabeça o que podia ser 
aquilo. E eu pensava: onde foi que eu me machuquei? E 
passei o dia trocando de roupa. Chorava o tempo inteiro e 
escondia o fato com medo. Até que minha irmã descobriu e 
me explicou. (C) 

 

A estratégia da falta de informação é realmente eficaz e possibilita a 

perpetuação do sistema (PARKER, 1991). No entanto, outras estratégias 

também são viáveis. Encontrei, no relato a seguir, o recurso da fantasia e do 

medo impostos através da ignorância sobre o tema: 

Nunca foi falado nada sobre isso, até meus dezesseis, 
dezessete anos eu tomava banho e me olhava no espelho 
todos os dias, para ver se não estava grávida. E eu não 
tinha, sequer beijado uma pessoa. Um dia achei minha 
barriga inchada e pensei que estava grávida. Isso foi um 
pânico. Vivi um medo sozinha, nem podia perguntar para 
ninguém. Pensava que  sentar num banco quente podia 
engravidar. Uma vez usei uma calça Lee do meu irmão e 
encuquei que ia ficar grávida por ter colocado a calça dele. 
Então era tudo assim: fantasioso e assustador. (D) 

 

Em algumas famílias, as questões relacionadas à sexualidade eram 

fantasiadas para impor medo, repulsa e conseqüente distanciamento. Como 

esclarece esta fala: 
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Eu lembro, a mãe falava que o órgão genital do homem, ou 
melhor, ela nem se referia ao órgão especificamente, dizia: 
“o homem é muito feio”. Esse “o homem” era todo e qualquer 
órgão sexual masculino. Ela usava essa expressão para nos 
amedrontar e não nos envolvermos. (G) 

 

Com a menarca, os discursos de proibição se agravavam. Emitidos 

no sentido de fortalecer o afastamento dos corpos masculinos e femininos, 

eram marcados igualmente pelo temor e pelo risco que tal aproximação 

representava. PARKER (1991) também se refere à menarca em seu estudo. 

Pelo risco em potencial de engravidar e “envergonhar” toda a família, de 

perigo latente, torna-se foco de atenção e controle crescente exercido em 

casa sobre as meninas. 

Me assustaram muito. A mãe disse: agora você não pode 
deixar nenhum guri se aproximar de ti. Eu já menstruava, 
portanto, já podia engravidar, só que isso não era explicado. 
Na ignorância, mas temendo, eu nem passava perto dos 
guris. Sentava na escola o mais longe possível e mantinha 
absoluta distância. Até hoje, tenho extrema dificuldade de 
me relacionar com os homens. Muitas vezes, passo por um 
conhecido e não o cumprimento, parece que existe aquele 
pai, aquela mãe dizendo que tenho que manter distância de 
homem. (A) 

 

Os discursos referentes à sexualidade tendiam ao que não era para 

ser feito, ao proibido. Quando traziam explicações, eram conflituosas. Nessa 

direção, eram aplicados em formas de alerta, não oportunizando 

esclarecimentos, nem diálogos. Como podem ser observados nos 

depoimentos a seguir: 

Eu tenho certeza que meus pais acham que me deram uma 
educação maravilhosa em relação à sexualidade. Mas, na 
verdade, eles nunca me deram espaço para falar. Eles 
diziam o que podia, e o que não podia ser feito. 
Principalmente, o que não podia. Na verdade, eu nunca 
aprendi a falar sobre isso. Só aprendi a escutar. (I) 
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Na mesma linha dessa afirmação, PARKER (1991) e BARBOSA 

(1997) observam que, numa sociedade que fala tanto em assuntos sexuais a 

ausência de diálogo e a propagação de um discurso conflitante são 

elementos culturais que caracterizam a educação sexual das meninas na 

sociedade brasileira. Eles reforçam que há o silêncio e a ignorância nesta 

área, na socialização feminina. A mesma colaboradora continua depondo: 

Meu pai tinha uma conversa maravilhosa. Ele se fechava 
comigo e minha irmã no quarto e dizia: agora nós vamos 
conversar. Aí vinha com um rosário de coisas que não podia 
ser feito. E saía se sentindo um superpaizão. Maravilhoso! E 
a gente ficava com a cabeça assim, dando voltas. Sentindo 
vergonha e nojo de ouvir aquilo. Tudo estava na categoria 
dos proibidos. (I) 

 

Este relato, como pode ser entendido, salienta a falta de diálogo. 

Desvela ainda o alerta e o constrangimento estabelecido na relação pais e 

filhos na tangência da mesma questão. 

Eu ainda tenho uma certa dificuldade na minha relação com 
a mãe. É uma relação onde só ela deu as diretrizes e só 
dizendo “tome cuidado”, sempre que se referia a alguma 
coisa da sexualidade. (B) 

 

Falar sobre este tema para os pais era certamente mais 

constrangedor do que era para os filhos, pois a geração deles foi construída 

e alicerçada em valores muito mais rígidos do que a dos filhos (RESSEL, 

1995). O dinamismo da cultura, explicado por HELMANN (1994), GEERTZ 

(1989) e outros antropólogos, mostra como ela se movimenta 

constantemente. Tanto internamente, cada indivíduo, ao colocar-se no 

mundo, tende a selecionar seus valores e a modificá-los conforme sua 

própria vivência; como externamente, o contato com diferentes sistemas 

culturais e as trocas que isso proporciona geram mudanças. Este dinamismo 

cultural é caracterizado também na nova perspectiva de cultura, apresentada 

por FEATHERSTONE (1997) e ROBERTSON (2000). O relato, a seguir é 
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um questionamento sobre determinadas atitudes que envolvem valores 

culturais. 

Nossos pais não tinham preparo para trabalhar essas 
questões, eu não sei realmente até que ponto nós temos. (L) 

 

Há outra manifestação em que aparece a construção do 

conhecimento relativo à sexualidade, de uma forma solitária. Ante a 

dificuldade de orientação dos pais, tal construção foi impulsionada pela 

curiosidade natural quanto aos fenômenos de transformação biológica do 

próprio corpo: 

Eu tinha uma curiosidade, porque eu sabia que 
menstruávamos, mas eu queria saber o porquê. Eu catava 
pistas. Ficava bisbilhotando para saber que história é essa. 
Aí eu perguntei para a mãe, ela me enrolou tanto e não disse 
nada. Como eu sabia que existia, ia descobrindo tudo 
sozinha. Ia juntando as peças e formando o meu 
conhecimento. (K) 

 

Abaixo é citado um outro elemento que facilita a compreensão 

acerca das questões que envolvem o tema de construção de conhecimento. 

Essas coisas da sexualidade aprendi muito pela própria 
curiosidade. Procurava saber até por que sentia coisas e não 
entendia. Era o instinto e a explosão de hormônios que me 
faziam ir atrás das respostas. Era o me sentir deslocada. E, 
aí, eu buscava nos livros. Muito do que eu sei foi dos livros. 
(I) 

 

Retomando o foco dos alertas e das proibições – relatadas nos 

discursos sobre a sexualidade nos depoimentos das colaboradoras –, surge 

a figura materna, que se salienta no papel de condutora desses dizeres. A 

mãe, presente nos relatos, fazia a ponte entre as filhas e o pai (RESSEL, 

1995). O pai, embora menos presente nas falas, cobrava da mãe a 

orientação quanto à postura adequada das filhas. Portanto, às mães 
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competia o zelo, tanto pela proteção dada às filhas, mantendo-as afastadas 

dos homens, quanto pela preservação da virgindade destas. Este 

depoimento ilustra o que foi interpretado. 

Ela (a mãe) tinha medo que a gente fosse namorar, 
perdesse a virgindade e ficasse grávida. Esse era o temor 
dela. Era um pânico, principalmente por medo do pai. Ela 
tinha medo de que ele a condenasse por não educar as 
filhas, porque não orientou, não proibiu. O termo mesmo era 
proibição. (G) 

 

Neste outro depoimento, também é marcante o papel da mãe como 

zeladora da conduta das filhas. O pai mantinha-se na retaguarda, cobrando 

atitudes dela. 

A mãe era a figura responsável por nos manter longe dos 
homens. Essa coisa de não deixar se aproximar das 
pessoas. Ela era mais calada, retraída. Era o tipo 
“trabalhadeira”. Ele, era uma figura mais afetiva, era mais 
carinhoso. Mas essa coisa de cobrança era muito grande. 
Muito moralista. Ele caía em cima dela. (E) 

 

PARKER (1991) analisa essa atuação materna partindo do princípio 

de que, em geral, a responsabilidade do cuidado e da educação das 

crianças tende a ficar sob o domínio das mulheres, dentro do espaço 

privado: o lar. No caso, espaço das mães, que marca tipicamente os limites 

do mundo da criança. Por intermédio da mãe, a criança organiza sua relação 

com o mundo público; pela intervenção da mãe são gradualmente 

construídos os limites e os controles, conduzidos pelos valores e pelas 

regras da sociedade em que ela vive. É por meio de seu relacionamento 

com os filhos que a mãe vai comunicando sua cultura. O pai assume uma 

relação mais distante, por conta da ausência dentro do lar, devido às 

atividades profissionais realizadas no espaço público. No caso deste estudo, 

foi comum aparecer essa realidade nos relatos. 
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Competia à mãe, portanto, zelar pela ordem e pelos bons costumes 

de suas filhas. Já, em relação aos filhos, a ordem era outra e a conduta 

esperada deles, em relação à construção da sexualidade, era oposta à 

esperada das mulheres. 

Destaca-se, nas falas das colaboradoras, a desigualdade na 

educação dos filhos e filhas. Para ilustrar, apresento este relato: 

A minha mãe dividiu isso muito bem. Menina só faz isso e 
aquilo. Só sai junto com a mãe. E o menino tinha toda a 
liberdade, inclusive para dizer palavrão, o que menina não 
podia. E brincar junto com os meninos, só com os irmãos, e 
quando não havia outro menino estranho (amigo) junto. (F) 

 

O homem e a mulher e, por extensão, os próprios conceitos de 

masculinidade e feminilidade tem sido definidos, em nossa sociedade, 

baseados em termos de oposição (PARKER, 1991). Nesse sentido, a 

construção social de ambos se diferencia fartamente. 

A mesma oposição se dá quanto aos espaços de vivência para 

meninos e meninas e ainda na participação deles nesses espaços. PARKER 

(1991) mostra que a tendência é da menina manter-se nos limites do lar, 

enquanto os meninos precisam expandir seus domínios para fora dele. 

Assim, o lar representa o domínio feminino e o espaço externo o domínio 

masculino, o público. Como é possível perceber neste depoimento: 

A mãe sempre dizia “se comporta”. Não brinca com meninos. 
Isso é brincadeira de menino, isso é de menina. Eu até podia 
brincar com os irmãos, com um primo, mas não com outros 
meninos.Na marcação de gado, o pai já dizia para me 
chamarem para dentro, podia ter animal no cio. Os meninos 
podiam participar,  eu não. (J) 

 

Se, para a mulher, o controle e a rigidez das normas e condutas 

sociais é um percurso comum na socialização da sexualidade; para os 

homens, é dada mais liberdade e até estimulado um comportamento 
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arrojado e viril. Essa diferenciação carrega um dualismo moral explícito, que 

contribui para legitimar e reforçar a hierarquia de gênero (PARKER, 1991). 

Enquanto os homens são vistos – no contexto de uma sociedade 

enraizada culturalmente numa perspectiva patriarcal –, como dotados de 

superioridade, atividade, força e virilidade, as mulheres, por contraste, são 

percebidas em temos de inferioridade, passividade e sujeitas à dominação 

masculina. 

Junto às famílias das colaboradoras deste estudo, tais 

características se evidenciaram. È possível somar a isso a própria cultura 

popular brasileira e a origem italiana das colaboradoras, que reforçaram 

esses caracteres e a mentalidade do patriarcado em suas visões de mundo. 

Semelhante achado encontra-se na dissertação de RESSEL (1995) sobre a 

cultura como mediadora da sexualidade da mulher rural. 

Os filhos homens, nas famílias relatadas, receberam, em alguns 

momentos, tratamento liberal e incitador à construção de sua sexualidade. 

Essa afirmativa é comprovada a seguir. 

As coisas para meus irmãos sempre foram mais liberais. 
Eles podiam sair, namorar. E isso era até estimulado, bem 
ao contrário de como era comigo. Lembro que um de meus 
irmãos tinha dificuldades. Aos quinze anos ele ainda não... E 
o pai falou para a mãe que ia levá-lo à zona. Que ele (o filho) 
precisava. E eu fiquei pensando sem entender direito. Eles 
estavam tratando ele como um problema, porque não tinha 
despertado ainda para a vida sexual. (B) 

 

PARKER (1991) comenta esse procedimento relacionando-o com a 

tradição patriarcal do Brasil, onde a iniciação precoce dos meninos é 

esperada e até estimulada, em contraste às rígidas proibições sexuais 

impostas às meninas, cuja virgindade representa um bem de troca e um 

símbolo de honra (RESSEL, 1995). 
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É pertinente salientar que a masculinidade, a virilidade, a atividade 

sexual precoce, representam os valores que nossa sociedade atribui ao 

homem; enquanto a feminilidade – caracterizada pela passividade, 

preservação da virgindade, delicadeza de comportamento, etc. –, são 

cobradas da mulher. Essas são as características de normalidade atribuídas 

ao homem e a mulher em nosso meio cultural. No entanto, nem sempre 

estas características orientam os comportamentos. 

Sobre o exposto acima, foi selecionado um relato que narra as 

dificuldades vivenciadas, quando a conduta esperada de uma filha não se 

concretiza dentro dos moldes de “normalidade” da nossa sociedade: 

Eu sempre fui muito moleca. Minhas calças sempre 
rasgavam no joelho. Andava de skate. Jogava futebol. Era 
diferente de minhas irmãs. Uma delas era muito “fresca”, 
ficava horas se arrumando para ir no mercado; eu, por 
rebeldia, fazia o contrário. E as minhas amizades acabavam 
sendo só com meninos. Até hoje, eu tenho mais facilidade 
para me relacionar com os homens. Eu comecei a criar mais 
assuntos com os guris. E aí parece que me afinei com o 
universo masculino, de conversar, brincar. Depois, quando 
menstruei e começaram a nascer os pêlos, senti que meus 
pais se preocupavam com minha opção sexual. Mas nunca 
me diziam abertamente nada. Eu pensava que tinha que 
escolher entre ser lésbica ou “fresca”, isso começou a me 
preocupar. Comecei a me punir e a me culpar porque 
gostava de brincar com os guris e ser moleca. Olhava 
minhas colegas de aula, sempre tinha uma que era o modelo 
de feminilidade, toda delicada. Até hoje, me culpo por não 
ser delicada. Sou desajeitada. Sou estabanada. Tenho 
motricidade fina, mas não tenho os gestos, aquela maneira 
de atirar o cabelo... (I) 

 

Os papéis femininos e masculinos são, portanto, social e 

culturalmente construídos. São relacionados a símbolos que adjetivam de 

forma positiva ou negativa os sujeitos das vivências. Nesse sentido, a 

sexualidade tem sido um elemento vital nesta construção. 

Embora essencial, ela tem sido manobrada, encoberta para não 

despertar o interesse e a atenção das meninas. Dessa forma, foi colocada 
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num patamar predominantemente de proibição, o que não garantiu a 

obediência. Condutas contrárias aconteceram, algumas de forma sutil; 

outras, irreverentes. 

Neste outro depoimento, está presente o ocultamento de ações 

contrárias às ensinadas, e um desejo íntimo de explicitá-las, como forma de 

contestação. 

Meu pai sempre me podou tanto que eu acabava tendo que 
namorar escondido. Tinha que transar escondido. Fazer tudo 
escondido. E quando eu fazia, ao mesmo tempo ria por 
dentro. Dava vontade de chegar em casa e dizer. Contar 
tudo. Mas é claro que eles não iam aceitar. Ao mesmo tempo 
me sentia culpada e ficava com medo que descobrissem. (A) 

 

Em outro relato, o procedimento contrário às normas impostas se 

justifica como uma forma de entendimento e de aceitação dos valores dos 

pais dentro da visão deles e para eles, porém não valores adequados para a 

narradora. Há o desejo de não desagradar aos pais e de respeitar suas 

idéias, por isso não queria contestá-los e, encobriu suas ações. 

Então a gente mentia para poder viver diferente, mas não 
desgostando da forma de pensar deles (pais) e das crenças 
deles. E a gente não os culpava, porque eles estavam nos 
passando, o que aprenderam. A gente se sentia até 
resignada com os pensamentos deles. (H) 

 

A seguir, no sentido tanto de irreverência, de contrariedade explícita, 

quanto de rebelação às normas e regras impostas pela família, o relato se 

apresenta: 

Quando eu tinha uns onze anos, mais ou menos, tinha muita 
dificuldade para o diálogo, porque eu sempre era muito 
onipotente. Eu batia boca. Encarava eles. E, sem dúvida, 
apanhava direto. O que me diziam, eu fazia ao contrário. 
Aquelas coisas não me convenciam. Parecia que só me 
enrolavam. E cada vez agia com mais rebeldia. (K) 
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As condutas contrárias aos ensinamentos e manifestadas, trazem 

implícitas as diferenças de aceitação dos valores de um mesmo sistema 

social. É tão importante entendê-las quanto entender as diferenças oriundas 

das culturas de grupos sociais diferentes. Isso ocorre porque a cultura é 

dinâmica e permanece em estado de mudança e reorganização nas 

representações humanas. Acontece porque as pessoas – mesmo 

socializadas dentro de determinadas regras e valores culturais –, respondem 

singularmente. Elas aceitam em parte, ou alteram internamente, seus 

padrões de comportamento, conforme surgem novas situações de vida. A 

apreensão da cultura é seletiva, é singular; portanto dinâmica. 

Ao mesmo tempo, o sistema cultural também é estável, o que pode 

até parecer um paradoxo. Alheio às constantes transformações, 

principalmente em nível individual que ocorrem ao longo do tempo, ele 

perpetua tradições e padrões comportamentais através das gerações.Por 

isso, embora contestando e procurando diferentes possibilidades para agir 

de modo contrário ao imposto pelos pais, as colaboradoras confessam que 

experimentaram sentimentos de culpa, medo, resignação e rebeldia. 

O comportamento “às escondidas” gerava vergonha e culpa, que 

eram reforçadas no silêncio da vivência solitária e no temor de ser 

descoberto. Isso fortalecia a percepção de estar fazendo algo errado, de 

estar infringindo regras e adentrando no terreno dos proibidos. No entanto as 

regras também não eram esclarecidas, eram apenas indicadas em forma de 

alerta, de imposição, como é possível perceber no relato abaixo: 

Eu me lembro que a gente não podia se tocar. Nada disso 
era possível. Tudo era feio. Mas eu achava um jeito para 
extrapolar. Eu tinha uma amiga e a gente brincava de se dar 
injeção na bundinha. Aquilo me dava uma sensação tão 
gostosa... Quando ela me tocava era uma delícia. Eu era 
pequenininha. Eu me lembro que a gente se escondia no 
galpão, atrás da casa, no porão. E a gente brincava de dar 
injeção uma na outra. E ninguém nunca ficou sabendo. Eu 
nunca falei nada, mas tinha medo e sentia culpa. Vivia isso 
muito só, achava que tinha errado. (D) 
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Nesta mesma direção se dirige o próximo depoimento, que traz um 

novo componente proibitivo, representado pela religiosidade, relacionado ao 

pecado: 

Eu quando era criança me tocava, mas me sentia culpada. 
Era que nem drogadito. Eu prometia para mim mesma: não 
vou me masturbar mais, estou fazendo pecado e coisas e tal. 
Mas eu não conseguia me segurar. (E) 

 

No contexto de proibição, negação, ausência de diálogo e alertas, a 

sexualidade era vivenciada e mantida num espaço de ignorância, 

curiosidade e vergonha, em que a masturbação era igualmente exercida, 

escondida e reprimida em seu impulso biológico. As mulheres estavam 

sentenciadas ao silêncio dos corpos, ao peso da culpa e à vergonha, a 

própria pessoa se condenava. Sem esquecer que essa prática não era 

comum somente nas famílias em que não havia diálogo ou abertura para 

seu acontecimento. 

Em algumas famílias, ocorriam conversas elucidativas e orientações 

dadas com clareza a respeito de diversos aspectos da sexualidade, 

principalmente àqueles estabelecidos como “normal” pela sociedade 

ocidental, como, por exemplo, a menstruação. Já a prática da masturbação 

ficava oculta, sob o rótulo de anormalidade, de perigo e transgressão das 

regras. Essa lógica, sustentada numa moral judaico-cristã, tem explicação 

no trabalho de FOUCAULT (1999). O autor denuncia como nossa sociedade 

fez o controle dos corpos por meio de estratégias que permitiam valorizar a 

sexualidade, pela disciplinarização e pelos discursos que se reproduziram 

basicamente na instituição familiar. 

Assim, embora não explícita, a masturbação foi um dos elementos 

que mais preocupou a sociedade ocidental burguesa. Até hoje, mantém-se 

no limiar da existência e inexistência, como aparece no relato a seguir: 
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Tive orientações do tipo: o que é menstruação, sua 
importância, como acontece, mas nunca me falaram sobre 
masturbação, por exemplo. Era uma coisa que parecia que 
nem acontecia, mas acontecia. E ninguém falava nada. (L) 

 

A moralidade religiosa, contida nas normas e valores em torno da 

sexualidade, aparece com evidência nos grupos sociais de origem italiana. 

Estes têm sua socialização marcada pela forte influência da religião católica 

(RESSEL, 1995). Neste grupo de estudo, esse traço étnico foi bastante 

revelado. 

Os valores, os símbolos e os significados culturais da religiosidade 

reforçam o medo, a culpa e a ignorância em torno da sexualidade, conforme 

mostra este relato: 

Eu acho que a religião influencia na sexualidade. Sempre 
que aparecia alguma cena erótica na televisão, ou usavam 
um palavreado chocante, eu ouvia minha mãe dizer: “antes 
de escandalizar uma criança, é melhor amarrar uma pedra 
no pescoço e jogar-se no fundo de um rio”. Aquilo me 
incomodava. Eu ficava pensando naquilo e, na minha 
fantasia de criança, eu acreditava. Ela dizia que na bíblia 
estava assim escrito, e assim tinha que ser. Então eu 
sempre tive medo de falar sobre sexualidade, mesmo por 
curiosidade. Parecia que tudo que se relacionava a isso era 
errado. (A)  

 

No próximo depoimento, a colaboradora alerta para a questão da 

virgindade como um valor culturalmente construído, com base nos preceitos 

da Igreja Católica: 

Acho que a influência da religião católica está muito 
enraizada. Isso traz uma coisa culturalmente forte para a 
gente. Ainda valorizamos a virgindade. Damos um valor 
cultural para ela. Isso é influência da religião. Pensamos que 
somos liberais, com boa cabeça e sem problemas para falar 
com os outros sobre isso, mas quando acontece em nossa 
casa, fica diferente. E nos chocamos com nossa própria 
conduta. Nós damos um valor cultural para o hímem, isso é 
passado através da religião. (H) 
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No entender de PARKER (1991), uma das figuras femininas que 

tradicionalmente é relacionada à mulher, como uma simbologia, é a Virgem 

Maria. Consagrada pela pureza de corpo e alma, Ela é definida pela 

inexperiência sexual, caracterizada por sua castidade e inocência. Daí 

advindo, em parte, a valorização cultural enraizada na religião católica. 

No processo de socialização das colaboradoras, a sexualidade 

esteve relacionada quase exclusivamente à dimensão de reprodução. Haja 

vista a preocupação dos pais com a possibilidade de uma relação sexual 

prévia ao casamento, com a possível perda da virgindade ou ainda com 

possibilidade de uma gravidez precoce. 

Esses valores culturais são comuns à sociedade brasileira 

(PARKER, 1991), mas se salientam em comunidades de origem italiana, 

conforme referi anteriormente (RESSEL, 1995). Essa influência está 

enraizada na moral cristã da Igreja Católica (FOUCAULT, 1999), embora 

também seja fonte de atenção e limitação para outras religiões, como a 

narrativa que apresentou a visão espírita em relação ao assunto: 

Ao meu ver, não é a religião que castra, mas ela trabalha 
valores. Então, de alguma forma, limita sim, porque não se 
pode brincar com o sentimento do outro. Sexualidade é uma 
coisa séria. Ato sexual é uma coisa séria. Não dá para ficar 
engravidando por aí. Então, trabalha alguns valores que, de 
certa forma, orientam, mas tiram aquela coisa da gente 
experimentar. (L) 

 

E essa influência, mesmo indiretamente, ocorreu, como é possível 

perceber na seguinte fala: 

Eu não senti que a religião tenha interferido diretamente, 
mas acho que pela formação que meus pais tinham, pelos 
valores que cultivavam a partir das suas concepções 
religiosas, eles passaram para nós. (N) 
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Foi unânime, nos grupos de colaboradoras, a idéia de que as 

religiões influenciam na formação da sexualidade, principalmente na 

feminina. Embora a influência seja transmitida pelos valores, pelos discursos 

e, algumas vezes, por meio de fantasias e medos, impregnados nos alertas 

que os pais transmitiam às filhas, em geral, ela se dava silenciosamente 

como efeito moral na consciência de cada um. O relato, a seguir, refere-se a 

isto: 

Na verdade, quando vocês falaram na questão da religião, 
eu concordei, e acho que, de alguma forma, as religiões 
tendem a podar um pouco a sexualidade, mas isso é 
encoberto. É passado sutilmente o comportamento desejado. 
Este é o comportamento de uma moça de família, com 
limites que não são ditos, mas são esperados. (L) 

 

Tais limites eram controlados ora pelos próprios pais, ora pelos 

irmãos (homens) e, também, pela religião.Os irmãos, mesmo mais jovens, 

“cuidavam” das irmãs, sendo este “cuidado” uma prerrogativa cedida a eles 

pela tradição patriarcal de nossa sociedade.O homem, então, investido do 

poder dominante nesse contexto, controla a sexualidade da mulher, como 

marca (ou simbolização) de sua autoridade. O controle passa do pai (que 

cobra da mãe a vigilância), por extensão, aos filhos homens. 

Meus irmãos, é claro, é “normal”, controlavam e tinham 
ciúme da gente. (M) 

 

Esse “cuidado” traz embutida a preocupação com a questão da 

honra da família, que é veladamente aceita com normalidade, sem 

explicitação quanto à sua lógica, pois faz parte dos valores culturais 

repassados na socialização. Igualmente, os valores aparecem neste dizer: 

Quando eu vim para a cidade, sempre fui “bem cuidada”. Se 
eu saía, tinha que ser com um de meus irmãos. E tinha que 
voltar antes de escurecer. Era tudo marcadinho no horário. 
Depois, com meu primeiro namorado também. Só saíamos 
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se meus irmãos fossem juntos. Eu ia no sarau da tarde, mas 
sempre tinha alguém junto. (J) 

 

Esse senso de preservação, da figura feminina amparada por uma 

figura masculina, é típico da formação social e cultural da sociedade 

brasileira (PARKER, 1991). Está enredada nesse “cuidado” a solene 

garantia de que tudo transcorreu dentro dos limites normatizados pela 

cultura do grupo social. 

É interessante observar que, se os irmãos homens eram destacados 

na família para realizar a vigilância e tomar conta das irmãs mulheres, o 

espaço de atuação deles, na construção da sexualidade delas, durante a 

socialização primária, se delimitou quase exclusivamente a esse controle. O 

espaço de orientação e esclarecimento quanto à temática, quando realizado 

por outro membro da família que não os pais, ficou circunscrito às irmãs 

mais velhas. No entanto, as orientações não se estendiam só às irmãs mais 

novas, os irmãos mais novos também eram contemplados. Ao mesmo 

tempo, junto às irmãs mais velhas havia relação de parceria como um 

acordo interno ao grupo de mulheres, quando solicitadas para “cuidar” das 

irmãs mais novas. Isso é confirmado pelo relato abaixo: 

Meus irmãos mais velhos tinham uma mentalidade mais 
tradicional. Já, minhas irmãs mais velhas conversavam muito 
comigo e com meu irmão mais novo... e, quando comecei a 
namorar, não podia sair sozinha com o namorado. Saíamos 
então em duas ou três irmãs com os namorados. E a gente 
só saía acompanhada de casa, no cinema, cada uma 
cuidava de sua vida. Uma não ficava cuidando da outra. (H) 

 

No próximo depoimento, aparece a participação dos irmãos mais 

velhos nos momentos de conversa a respeito de questões da sexualidade. 

Embora presentes, os homens participavam numa relação de “brincadeira”, 

à figura feminina da “irmã mais velha” cabia a orientação séria acerca do 

tema, como nos fala uma colaboradora: 
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Os irmãos mais velhos eram encarregados, pelos pais, de ir 
passando conhecimentos, principalmente à irmã mais velha, 
de ir conversando. Era natural, porque um dizia um monte de 
bobagens, e aí aguçava a curiosidade. O que é isso? O que 
é aquilo? E os guris eram muito de falar “brincando” sobre 
sexo. E os menores iam ouvindo. E minha irmã ia 
explicando. Sempre presente. (N) 

 

O contexto familiar dessa colaboradora era bem diferenciado do da 

maioria que participou deste estudo, pois ela convivia numa família 

numerosa, onde a irmã mais velha estudava num curso superior, na área da 

saúde. Seus pais não conduziam a questão da sexualidade numa 

perspectiva de proibição no convívio com os filhos, todavia não tomavam a 

iniciativa de trazer à tona o tema da sexualidade, mas não o reprimiam 

quando emergido pelos próprios filhos. Delegavam à filha mais velha a 

orientação dos demais, acerca do assunto, devido à sua formação 

acadêmica. 

É importante notar que o diálogo e a possibilidade dele acontecer 

entre os filhos, em consonância com uma postura mais liberal dos pais, foi 

um impulso positivo para uma socialização com “abertura” à sexualidade. 

Sobre isso a depoente fala: 

Apesar de termos uma certa liberdade de perguntar para o 
pai e a mãe, isso não partia deles. Não era uma coisa 
natural, mas eles acabavam entrando no jogo. Acabavam 
nos respondendo, porque se criava um momento de 
espontaneidade, mas não que partisse deles. E a mãe dizia 
às vezes: “a tua irmã vai explicar melhor. Ela tem mais 
facilidade”, mas ela sempre ficava junto. Talvez sentisse 
vergonha, mas não se retirava. Acho que ela não sabia como 
nos dizer ou era inibição, enfim, a naturalidade e a iniciativa 
partia dos irmãos mais velhos e a gente acabava 
conversando, e eles participando junto. (N) 

 

Nessa família, foram propiciados também momentos festivos para 

comemorar as mudanças hormonais esperadas, ou seja, as decorrentes do 
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desenvolvimento normal do corpo feminino, como a menarca e o aumento 

das mamas. A seguir, os acontecimentos com seus relatos: 

Eu tinha nove anos e lembro que a mãe me deu um sutiã, aí, 
vieram todos cantando parabéns e festejando. Achei o 
máximo. Ganhei aquele presente da família, porque estava 
criando seios. Eu era uma nova mocinha na família. Me senti 
poderosa (...) E depois na primeira menstruação também. 
Foi aquela coisa de novo, da família festejar. Eu já sabia o 
que era, embora tivesse cólicas, eu me senti bem. Foi uma 
coisa boa, que eu curti. Foi uma “rito” positivo. Então foi a 
forma como eu sempre vivenciei a menstruação. (N) 

 

Para essa colaboradora, a conformação da sexualidade de forma 

positiva veio pautar a sua vivência atual, numa perspectiva tranqüila e 

saudável. 

No próximo recorte, aparece novamente a tomada de iniciativa por 

parte dos filhos, para um melhor entendimento acerca da sexualidade: 

Meu pai e minha mãe tem muita abertura hoje, porque a 
gente ajudou. A gente começou a falar e a perguntar coisas 
para eles. Ficavam roxos de vergonha. E, aí, tentavam 
escapar por “pois é”, “não sei”, “talvez”. Hoje, eles brincam 
até com os netos, é mais fácil. Mas a gente foi ajudando a 
falar sobre isso, a se abrir, a se expressar. (L) 

 

Nas famílias em que foi possível um diálogo sem preconceitos nessa 

área, a prática dialógica também era comum a todos os temas, 

independentemente de quem (pais ou filhos) criava a iniciativa. 

Continuando, essa colaboradora mostra seu contexto familiar, a 

vivência da sexualidade junto à família, sem repressão e, ao mesmo tempo, 

sem incitação. Nele, estão presentes também a busca de conhecimentos 

para a construção de seus próprios significados, na qual a investigação era 

conduzida pela curiosidade natural de entender as transformações do 

próprio corpo. Esse conhecimento moldou-se também através da 
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observação, da constatação pessoal e da procura por informação junto a um 

“outro significativo”, segundo BERGER e LUCKMANN (1976), uma outra 

pessoa do grupo social que fizesse a mediação e interferisse na 

aprendizagem, sem traumas nem medos: 

Minha formação foi assim “natural”. Aquela palavrinha 
“normal”. À medida que a gente foi crescendo, foi 
investigando e buscando identificar nos pais pessoas 
sexuadas, porque, até então, eles eram pessoas assexuadas 
para nós. Eles conversavam sobre este tema conosco, mas 
nunca se tocavam, não se abraçavam, não se beijavam na 
nossa frente. Então, convivíamos naquele meio, muito assim, 
sem pressão e nem estímulo. Sem proibições e sem 
preconceitos. Com doze anos, lembro que perguntei para 
uma prima, “espertíssima”, como é que  se transava. Ela 
tinha treze anos e era “quilômetro rodado”, e eu era “zerada”. 
Eu sabia para quem perguntar, quando e como. E perguntei. 
Ela disse: pega isso, bota naquilo e tá pronto! (...)  quando 
nos demos conta que os pais transavam (e os nossos 
deviam ser iguais aos demais), combinamos (eu e meu 
irmão) em cuidar para ver quando acontecia. Avisamos 
nossos pais, eles nos deram um cansaço toda a semana. 
Trancavam a porta do quarto e faziam barulho todas as 
noites, até desistirmos. (L) 

 

Para complementar a referência sobre a participação do “outro 

significativo” na construção da sexualidade, há este último relato: 

Conheci pessoas que foram superimportantes na minha vida. 
Eu era adolescente e tinha um amigo, um adulto, depois até 
foi meu padrinho de casamento, que foi fundamental para a 
construção de minha própria sexualidade. Ele era uma 
pessoa aberta para a vida, a gente trocava idéias sem 
constrangimento, e muita coisa aprendi com ele, com seu 
jeito de ser e de pensar. Eu não era tímida, mas para 
algumas coisas era retraída. Ele me ensinou que a gente 
tinha que ser do jeito que era, isso foi importante para minha 
descoberta como pessoa. (N) 

 

Se, para a maioria das pessoas desses grupos de estudo, a 

predominância de tratamento à sexualidade dado pelos pais ocorreu numa 

linha dura de ensinamentos, carregada de preconceitos, proibições, medos e 
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ignorância, a vivência contrária a essa triste realidade também foi possível. A 

partir de uma relação dialógica, partilhada entre pais e filhos, entre irmãs 

mais velhas e mais novas, com aval e participação dos pais – no sentido de 

divisão da responsabilidade e aproveitamento do saber que os filhos já 

possuíam –, junto a outras pessoas do grupo social que informaram acerca 

do tema, interferindo, de certa maneira, nesta construção, deu-se a 

socialização da sexualidade de algumas colaboradoras. 

Finalizando este capítulo, reúno alguns pontos que se destacaram 

no decorrer da apresentação, de como aconteceu a construção da 

sexualidade na socialização primária das colaboradoras em suas famílias.  

Foi possível perceber dois tipos de condução elementares nas 

questões da sexualidade. A predominante foi pautada por uma educação 

repressora, em que não havia nenhuma forma de diálogo ou de 

possibilidade de esclarecimento correto acerca da sexualidade. Neste 

contexto, circulavam discursos fantasiosos com inversões da realidade, 

salientando as proibições, os perigos e os preconceitos. 

As orientações aconteciam em mão única, tendo a exclusividade da 

palavra os pais, que a utilizavam principalmente para os “alertas” e para os 

“nãos”, que moldaram, através de um sistema de código cultural, uma 

realidade relacionada à vivência da sexualidade feminina, que gerava medo, 

constrangimento, vergonha, revolta, culpa e ignorância. 

Entendendo que a cultura se transmite pelas gerações, num 

complexo processo de relacionamentos interpessoais, onde os valores, os 

símbolos e os significados se enraízam nos indivíduos, é possível inferir que 

a vivência de grande parte desse grupo, na socialização primária, alocou a 

sexualidade num campo intensamente proibitivo. 

A construção da dimensão humana sexual percorreu o caminho do 

controle, da limitação, do afastamento, da contenção, da preservação do 

corpo feminino. Isso ocorreu a partir das proibições, dos enunciados de 
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alerta (que mais traziam conflitos, do que esclareciam) da negação de 

existência da sexualidade, de afirmação verbal e não-verbal que explicitava 

malícia, temor e preconceito e, ainda da vigilância contínua e severa sobre 

as mulheres. 

Se isso tudo parece chocante, reflete a realidade da construção do 

ser mulher em nossa sociedade. A compreensão de como é fundada a 

construção da sexualidade feminina é, em parte, um espelho da construção 

da própria mulher como sujeito de ação no mundo. Essa noção cultural de 

repreensão da sexualidade é tão enraizada na mulher, tão interiorizada, que, 

na maioria das vezes, o assunto não é nem pensado. 

Se as condutas para a educação dos homens são mais liberais e 

permitem a eles experenciar sua sexualidade, o oposto é verdadeiro para as 

mulheres. A realidade biológica é transformada em um significado social, 

através da diferenciação das condutas e dos controles, impingidos sobre os 

homens e as mulheres, na socialização primária. 

Dentro do sistema de valores sociais, são relacionadas 

hierarquicamente, categorias opostas (machos e fêmeas), que são 

simbolizadas culturalmente pelo sentido de feminino e de masculino. O 

feminino aprende o que é sexualidade pelos nãos, pelas proibições, pelos 

símbolos que lhe são atribuídos, como por exemplo: a virgindade. Esse 

aprendizado remete ao espaço delimitado (privado), à noção de inferioridade 

e de passividade, entre outros condicionamentos. Essa construção também 

se faz através do silêncio que envolve o tema, já que às mulheres nada é 

falado. A recusa de informação é um meio de obter o controle sobre a 

sexualidade delas. É uma estratégia eficaz, que gera ignorância, medo e 

repulsa. È preciso lembrar que não só o silêncio, mas também as proibições, 

quando repetidamente enunciadas, restringem a autêntica expressão da 

sexualidade. É na socialização primária que ocorre esta construção. Através 

dela, são reforçados e reproduzidos os valores culturais. Para tanto, são 

utilizadas estratégias e recursos que induzem, naturalmente, para uma 
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conformação abstrata, sutil, mas que amarra fortemente, deixando marcas e 

sinais indeléveis ao longo da vida. 

Se o registro predominante da construção da sexualidade, neste 

grupo de estudo, caracterizou-se pela repressão e pela falta de diálogo em 

relação ao tema, foi possível também vislumbrar um outro registro de 

socialização primária da sexualidade, repassado pelo diálogo. É mister 

apontar essa diferente condução, oposta a anterior, que se fez presente 

também no grupo, que se caracterizou pela constância do diálogo na família, 

em que a liberdade de expressão e a abertura no relacionamento entre pais 

e filhos possibilitaram uma experiência diferenciada e positiva para a 

construção da sexualidade, pois, ambas as partes, pais e filhos, tiveram 

oportunidades de melhorar a qualidade de vida. Os pais pela possibilidade 

de desmistificação de conceitos e valores, que o relacionamento com os 

filhos premiou; os filhos pela vivência sem censuras, sem proibições, sem 

preconceitos e sem repressões referentes à sexualidade, o que facultou um 

sentido tranqüilo e saudável para o viver. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 TORNANDO-SE ENFERMEIRA 
 



Tornando-se enfermeira 

O tornar-se enfermeira é uma construção social e cultural singular. 

Para tomar parte desse grupo social – assim como dos diversos grupos 

relacionados às demais profissões –, a pessoa recebe uma formação que é 

culturalmente definida por valores, significados, símbolos e conceitos 

específicos. Tal formação se dá ao longo da vivência institucional de cada 

sujeito. 

Os valores e as concepções, adquiridas no decorrer da socialização 

primária, são a bagagem prévia que cada um traz, em nível individual; para 

esta outra etapa de vivência social, é necessário uma interiorização do 

mundo institucional. 

Este vivenciar institucional para o tornar-se enfermeira exige, por 

exemplo, que se aprenda técnicas específicas, que se adquira 

conhecimentos teóricos afins, que se realize treinamentos apropriados às 

diversas áreas de trabalho, que se use vocabulário, símbolos e sinais 

próprios e adequados, que se guie por regras e valores exclusivos a esse 

grupo. A aquisição destes conteúdos, e o tornar-se membro operante (ativo) 

desse grupo social – aqui representado pelo grupo de enfermeiras –, exige a 

interiorização de tais conteúdos, e a atuação de um papel social equivalente 

a essa realidade. 

A isso, BERGER e LUCKMANN (1976) denominam de socialização 

secundária. Eles a definem como a assimilação dos conteúdos relacionados 

às instituições. Nessa socialização se adquire o conhecimento de funções 

específicas, direta ou indiretamente, enraizadas na divisão do trabalho. Para 

que isto aconteça, é preciso existir um aparelho legitimador, constituído por 

símbolos, rituais e materiais específicos, que implicam não somente na 

aprendizagem das habilidades físicas necessárias para o desempenho das 

atividades, mas também contribuem para uma identificação subjetiva com a 

função e com as normas adequadas do contexto institucional. 
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Os símbolos são fundamentais para a criação de imagens e 

alegorias próprias ao condicionamento de uma terminologia ou de uma 

linguagem específica. Eles devem ser compreendidos e usados 

adequadamente (BERGER e LUCKMANN, 1976). Sem esquecer que eles 

possuem significados especiais, conforme a modalidade e o local onde são 

empregados (HELMANN, 1994) e constituem, portanto, não só uma 

representação, mas principalmente um significado. 

Já, os rituais reafirmam os valores, os princípios, o modo como o 

grupo ou o indivíduo do grupo deve agir em face de determinadas 

circunstâncias. Servem para criar uma visão coletiva de mundo, e contém 

em si todo um simbolismo (HELMANN, 1994). Estão imbuídos, na prática, de 

toda uma definição de papéis e de uma expressão dos significados 

presentes (BERGER e LUCKMANN, 1976). 

Com o mesmo fim, se dá o uso de objetos físicos ou materiais 

representativos, que autenticam a interiorização do mundo institucional. São 

usados reforçando a imagem do grupo social no qual está se introduzindo. A 

construção desta socialização nem sempre é fácil. Um problema comumente 

encontrado se refere ao mundo previamente interiorizado, na socialização 

primária, pelos sujeitos em questão. Como a interiorização tende a persistir, 

para que novos conteúdos possam ser assimilados, eles devem ser 

sobrepostos aos primários. Isto exige coerência entre as interiorizações, 

para que não se criem dilemas e confrontos. 

Para estabelecer e conservar a coerência entre as socializações, 

BERGER e LUCKMANN (1976) entendem que são criados diferentes corpos 

de conhecimento, a partir de procedimentos conceituais. Nestes 

procedimentos, podem ser incluídos os discursos como enunciados que 

possuem caráter cultural e social (ALVES e RABELO, 1998). Tais 

enunciados podem ser manipulados, manipuladores, ou agentes de 

transformação. 
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Os conteúdos aprendidos na socialização secundária, 

diferentemente da primária, são facilmente colocados ou à prova, ou 

substituídos. Eles não têm o caráter de inevitabilidade e não são fixados 

através de elos emocionais. Nesta socialização, portanto, os conteúdos são 

realidades parciais, caracterizados por componentes normativos, formais, 

anônimos e cognitivos (BERGER e LUCKMANN, 1976). Porém necessitam 

de técnicas pedagógicas para fixá-los, ou seja, são ensinados por outros 

significativos, através de procedimentos formais e anônimos que precisam 

ser comprovados. 

Os outros significativos, na socialização secundária, são entendidos 

como funcionários institucionais. São elementos que fazem parte da 

instituição e sua relação com o sujeito que está sendo socializado, não 

implica em identificação interna, nem é carregada de emoção. 

A fixação desses conhecimentos permite, portanto, aprendizados 

racionais e emocionalmente controlados. 

Finalizando esta abordagem sobre a socialização secundária, é 

importante lembrar que ela não se completa nunca, estando os conteúdos 

interiorizados ameaçados continuamente em sua realidade subjetiva. 

Por intermédio dos depoimentos das colaboradoras deste estudo, 

são destacados os elementos que irão constituir o viés entre o tornando-se 

enfermeira e a teoria acerca da socialização delas. 

 

 

6.1 O Processo de Tornar-se Enfermeira 

 

Primeiramente, aponto para os relatos que mostram o caráter de 

informalidade e eventualidade, sobre o tema da sexualidade, na formação 

acadêmica do grupo de colaboradoras. 
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Eu sinto que isso foi trabalhado, mas não assim, aquela 
coisa em sala de aula, ou num semestre específico, ou de a 
professora chegar um dia e dizer: hoje nós vamos falar sobre 
sexualidade. Isso passou na ACG de saúde mental, em 
conversas e discussões sobre autovalorização, por exemplo. 
Também nas aulas práticas com mulheres no climatério. Eu 
lembro que a gente fazia grupos com mulheres e discutia 
este assunto. E em sala de espera, na saúde pública, 
também, porque sempre surgiam dúvidas e o próprio grupo 
de usuários dos serviços conversavam. Eu sinto então que 
foi trabalhado, mas de uma forma solta, de acordo com o 
contexto que se apresentava. (I) 

 

Esta colaboradora recorda sua recente experiência como aluna de 

um curso de graduação em enfermagem. Sendo recém-formada, no 

contexto de estudo, foram oportunizados debates e trocas de informações 

acerca da sexualidade. Conforme seu relato, estes eram em “alguns 

momentos”, de “acordo com o contexto em que a situação acontecia”; em 

“algumas disciplinas específicas”, como a citada a “Atividade Complementar 

de Graduação” (ACG) sobre saúde mental. Trata-se de um projeto 

pedagógico desenvolvido no semestre em que os alunos iniciam as aulas 

práticas no Hospital Universitário (HUSM), cujo objetivo é oportunizar um 

espaço reflexivo e de auto-ajuda ao aluno de enfermagem, visando a um 

melhor enfrentamento das situações de estresse ou de conflito, geradas pela 

própria formação acadêmica. Nesse espaço, o tema sexualidade foi 

analisado na discussão, através do tema de valorização pessoal e auto-

estima. Foi um momento que oportunizou tratar o assunto em nível pessoal, 

inclusive. A mesma colaboradora citou também o momento “de aulas 

práticas” que envolvia um projeto com mulheres climatéricas, sem citar qual 

a disciplina que elaborou tal projeto. O mesmo ocorreu com o “momento” de 

sala de espera, que é umas das várias atividades desenvolvidas na saúde 

pública. 

No depoimento, é interessante observar o espaço concedido 

“eventualmente” e os “momentos específicos”; sem esquecer o que foi dito 

em relação aos professores, já que alguns criaram estes espaços, ou foram 
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conduzidos para tal, porém essa não foi uma conduta formal e coletivamente 

instituída na graduação da aluna. 

Neste outro relato, é reforçada a informação de que o mesmo tema é 

trabalhado em alguns momentos, em algumas disciplinas e por alguns 

professores: 

No curso, quando entrei na materno-infantil, tive algumas 
informações. Com a professora M.C. lembro que convivi com 
os grupos de climatério. Ela explora bastante este tema, 
trabalha com as mulheres as questões da sexualidade, faz 
uma abordagem de autoconhecimento, para conscientizar o 
que é ser mulher. É uma forma bem gostosa de trabalhar 
com os grupos. Com a professora M., na psiquiatria, também 
foi trabalhado. Havia um paciente em campo de estágio que 
me chamou atenção. Ele se tocava e convidava a gente para 
transar. Houve um manejo interessante e, ali, eu aprendi 
mais um pouco sobre esta questão. E também com a 
professora S., no projeto HIV Aids, convivi com grupos 
dentro do hospital e trabalhei muito essa parte. Não sei se 
também busquei saber mais, ou não, quando tinha 
oportunidade. Mas algo formal, específico, não existia. Para 
a minha própria sexualidade não tive oportunidade de 
trabalhar. Então eu ia assimilando aqui, captando ali, o que 
eu achava que tinha a ver comigo. (B) 

 

Este relato mostra a procura de uma construção pessoal na vivência 

da socialização secundária, por meio das experiências em aulas práticas. 

Como as bases culturais estão introjetadas em cada indivíduo, através da 

socialização primária, é esperado que os conhecimentos adquiridos na 

socialização secundária passem por um processo de equacionamento e 

recondicionamento da aprendizagem. BERGER e LUCKMANN (1976) 

retratam a socialização como um processo de aprendizagem seletiva. São 

selecionados e apreendidos os conteúdos que têm coerência com o 

conhecimento prévio da pessoa envolvida. 

No próximo relato, outra colaboradora fala sobre o elemento da 

“inevitabilidade” para tratar sobre o assunto da sexualidade com os alunos. 

Ela se refere a uma situação, em que um paciente teve uma ereção durante 
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procedimentos de técnicas de enfermagem, numa aula prática. A 

colaboradora, na época, era monitora da disciplina e responsável pela aula. 

Eu nunca vou esquece, o paciente teve uma ereção. Eu 
estava no posto de enfermagem buscando um material, 
quando eu voltei, a aluna disse: L., o paciente, está com uma 
infecção no... Como assim? Perguntei. Tá saindo pus do... E 
daí o paciente fez: Ah! E foi aquele faz de conta que 
ninguém viu. Eu chamei a professora responsável. Ela riu 
bastante e disse: agora tu orientas ela! Eu era a monitora e 
estava terminando o curso. E lembro então que as 
intervenções eram quando aconteciam as situações e não 
tínhamos como escapar. (L) 

 

É interessante observar que o “não ter como escapar” é comumente 

o acontecido nas aulas práticas da graduação em enfermagem. A 

sexualidade é um tema cuja abordagem é ainda tangenciada pela 

inevitabilidade. Esta é uma das questões que LOYOLA e SOBRAL (1991) 

abordam no artigo “Os álibis da enfermagem ”. Elas sustentam que, em 

situações como essa, a “tarefa ” da enfermeira é criar um álibi para sair dela. 

Implicitamente, a decisão é tomada no sentido de cumprir e manter seu 

papel quanto ao imposto: “a enfermeira não deve-ser-fazer-perceber-sentir-

reagir”. É criado, então, um subterfúgio para transpor o momento difícil, 

conforme foi citado pela colaboradora: “E foi aquele faz de conta que 

ninguém viu”, é o comumente estabelecido. Se o acontecimento não criou 

um espaço para discutir a sexualidade do sujeito que estava sendo cuidado, 

certamente serviu para que algumas informações e trocas de idéias 

pudessem emergir para construção da socialização do ser enfermeira, tanto 

para a aluna envolvida no cuidado, quanto para a aluna monitora. No 

entanto resta o questionamento: se tratada a questão no limite de “não tendo 

como escapar”, até que ponto foi considerado o lado do sujeito cuidado que 

deflagrou tal ação? 

Quanto a essas situações, SOBRAL (1994) declara que não existe 

nenhum manual de enfermagem para ensinar os procedimentos adequados, 
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e que “as sensações ficam por conta das experiências e percepções de vida 

de cada um” (p. 17). 

Um dos caminhos viáveis para tratar de tais situações, talvez seja 

via desmistificação do tema. É desconstruir o que foi interiorizado ao longo 

de uma vida, como pertencente à área do proibido; que foi relacionado ao 

feio, ao sujo, ao pecado, ao perigoso. É preciso abrir espaço para falar sobre 

o tema, sobre as reações que provoca, como podem ser conduzidas tais 

questões e por quem devem ser tratadas. 

Retomando SOBRAL (1994) que parte de uma afirmação de 

Krizinofski (1973, p.16) de que “a enfermagem é uma instituição social que 

desenvolve uma prática que tem a permissão social e cultural para tocar o 

corpo do outro, qualquer parte do corpo do outro, e fazer cuidados físicos 

íntimos”. A autora complementa que, todavia, tal autorização social fica 

limitada às normas culturais intrínsecas a essa instituição, não se atendo à 

preocupação com as necessidades sociais do sujeito cuidado. 

Neste sentido, o silêncio estendido ao sujeito do acontecimento, bem 

como o olhar acusador ou não lançado a ele, ou a fuga do olhar que não vai 

em sua direção, são estratégias utilizadas para reforçar o vínculo do 

acontecimento com um elemento que pertence à esfera dos interditos. E o 

puro constrangimento é o que sobra de tal episódio. 

Perde-se muitas vezes, a chance de romper com o código de 

interdição que envolve a sexualidade. Por isso, reforço que um dos meios 

disponíveis, que favoreceria uma vivência mais saudável com essa questão, 

é o caminho do diálogo com todos os sujeitos envolvidos. A isso chamo de 

abarcar, no sentido de responsabilidade, o cuidado com o outro. O diálogo 

implica em um exercício contínuo de desconstruir uma perspectiva negativa 

referente ao tema, de não limitá-lo a uma área restrita ao isolamento, ao 

secreto, ao silêncio, pois este exercício é um caminho de duas mãos, e não 

deve ser percorrido na direção do “eu informo; você aprende”. Pelo contrário, 

deve ser transcorrido na direção do “como vemos e sentimos? O que isto 
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representa para mim, e para você?” Com certeza irá desmistificar muitos 

conceitos, e conduzirá para um cuidado mais responsável e interativo que, 

segundo SOBRAL (1994), refere-se a um cuidar sentindo, trocando 

sensações, com “consciência” constante desse fazer. 

Na maioria das vezes, os cuidadores estão “ligados no automático” e 

agem sem refletir sobre cada acontecimento vivenciado. É preciso insistir 

que o conteúdo incorporado na socialização primária conduz as ações que, 

muitas vezes, são inseguras, impulsivas, preconceituosas e limitadoras; 

ações que reforçam conceitos e percepções, que poderiam ser 

reconstruídos a partir de novas e diferentes situações e relacionamentos que 

a vivência do cuidar do outro proporciona. 

A respeito do relacionamento e da forma de conduzir-se no cuidado 

com os pacientes, o dizer da colaboradora, a seguir, traz um depoimento 

que traduz uma necessidade de manter-se distanciadamente do sujeito 

cuidado, de limitar a fronteira entre a pessoalidade e a impessoalidade, que 

foi marcante na construção de sua socialização como enfermeira. 

O que era ensinado para nós, na época de faculdade, é que 
a gente “não podia se envolver”. Esse “envolvimento” tinha 
uma conotação de “envolvimento sexual”. Não era 
esclarecido, mas se estendia a toda a relação com o 
paciente. Quanto mais impessoal nossa relação, melhor (...) 
Eu lembro-me de uma colega, que foi chamada à atenção, 
porque levou um presente para um paciente. Ela levou uma 
meia porque o menino não tinha meia para usar. Isso aí era 
uma constante. Era para ter cuidado e não se envolver, 
independente do sexo do paciente. Então, tu tinhas que 
saber da doença e de mais nada do paciente. (H) 

 

SOBRAL (1994) denuncia a questão da impessoalidade como uma 

das características esperadas à personagem enfermeira. A autora faz tal 

alusão não no sentido de concordar com esta postura de impessoalidade, 

mas mostrando que ela existe, e relacionando a necessidade de controle de 

sentimentos e emoções da mulher, quando vivencia o papel de enfermeira. 

Nesta condição, os sentimentos e as emoções individuais deveriam ser 
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contidos, na lógica de uma relação estritamente profissional entre a 

enfermeira e o sujeito do cuidado. Disso decorre que o risco de despertar 

reações, naturalmente vivenciados nos relacionamentos interpessoais, 

estariam contidos. E a sexualidade, como uma manifestação de toda e 

qualquer expressão sexual, poderia, através dos sentimentos e emoções, 

ser revelada. 

Na construção cultural da enfermagem esta revelação é cabível no 

espaço privado e íntimo, como diz SOBRAL (1994), espaço da sensibilidade 

e eroticidade. Portanto, qualquer tentativa de aproximação pessoal colocaria 

em risco o caráter profissional, que deveria se caracterizar pela frieza, 

distanciamento e impessoalidade, que permitia a manipulação do corpo do 

outro e a contemplação da sua nudez, em razão do cuidado de enfermagem 

que estava sendo prestado. 

Esta era uma condição vital para a mulher se inserir no espaço 

público, como personagem enfermeira, e tornou-se regra culturalmente 

assimilada na enfermagem, vitaliciamente reproduzida na socialização das 

enfermeiras. Se essa postura era a orientação condutora para os 

relacionamentos, ela direcionava também para um indistinto tratamento para 

homens e mulheres, sujeitos do cuidado de enfermagem. Este elemento de 

“igualdade quanto ao sexo”, refere-se à “assexualidade do paciente”, que 

permeava as orientações referentes à área da sexualidade, quando 

envolvidas em algum procedimento ou técnica de enfermagem, que as 

alunas deveriam realizar. Confirmando essa assertiva, apresento os 

seguintes relatos: 

As professoras nos falavam assim: nós só aprendemos as 
técnicas em corpos de mulheres. Na nossa época, qualquer 
procedimento com um paciente homem, era feito por um 
outro homem. Por isso, agora nós vamos ter uma condução 
diferente com vocês. Nós vamos cuidar tanto de homens 
quanto de mulheres, da mesma forma, sem separação, sem 
distinção de sexo. Na hora de realizar o cuidado, são todos 
iguais para nós. Não interessa que seja jovem ou velho, 
homem ou mulher. É tudo igual. (F) 
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Essa condução, ao mesmo tempo que busca romper com uma 

barreira preconceituosa, existente na socialização das professoras da 

narradora – o afastamento das mulheres no cuidado dos corpos masculinos 

–, trouxe uma outra barreira alojada no outro extremo dos condicionamentos 

educativos: a assexualização do paciente, que implica em uma 

descaracterização do indivíduo. Tanto daquele que está sendo cuidado, 

quanto daquele que está cuidando. Tal afirmação é baseada no 

entendimento de cuidado humano, na perspectiva de WALDOW (1998), que 

se refere ao cuidado na enfermagem como uma forma de viver, de ser, e de 

se expressar, exibindo uma postura ética e estética diante do mundo. 

Essa autora conceitua cuidado humano como “um compromisso com 

o estar no mundo e contribuir para o bem estar em geral, na preservação da 

natureza, da dignidade humana e da nossa espiritualidade; é contribuir na 

construção da história, do conhecimento, da vida” (WALDOW, 1998, p.129). 

Este conceito se coaduna com a perspectiva cultural discutida neste estudo, 

que converge para que as expressões da sexualidade não sejam 

neutralizadas. 

É pertinente salientar que a assexualização dos pacientes é uma 

condição de limitação do seu “eu integral”. Como se pretende assistir, com 

ética, respeito, comprometimento e tantas outras atitudes nobres presentes 

em vários discursos, se lhes é negada uma dimensão de vida que não é só 

biológica, mas principalmente social e cultural? Onde fica a sexualidade e 

toda a experiência e história singular deles? Como fica o vivenciar para eles, 

no mundo, a dimensão sexual? 

Dando continuidade a esta questão, destaco outro depoimento 

reforçando o mesmo registro: 

Tínhamos aquela informação de que, quando fôssemos 
cuidar de um paciente, ele não tinha sexo. Homens e 
mulheres eram a mesma coisa. Não tinham essa 
diferenciação. Eram neutros. Eram assexuados. (J) 
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O ensino de tal conduta vinha sustentar e preservar uma moral 

culturalmente instituída, que não se dirigia só para enfermagem, mas fora 

apropriadamente assimilada por ela, como um elemento balizador para as 

relações interpessoais e autorizações sociais de tocar no corpo do outro. 

Esse direcionamento também está contido na tese de SOBRAL 

(1994), quando se refere às bases e aos alicerces das normas culturais da 

enfermagem; e no estudo de POLAK (1997), que trata da corporeidade no 

resgate do humano na enfermagem. Nesses trabalhos, as autoras mostram 

como o constrangimento em lidar com os corpos dos sujeitos cuidados, 

realmente existe. Porém, não é revelado pelos cuidadores, já que parece 

existir uma regra básica de que o cuidado é feito com naturalidade, 

seriedade e sem pudor. 

Sobra o questionamento: o que representa essa naturalidade, 

seriedade e despudor? Implicitamente, revelam as autoras, esse estado de 

“normalização” e de ”naturalização” de cuidar do corpo do outro, sem 

demonstrar emoções e sentimentos, fazem parte da construção cultural da 

enfermeira. Ela deve dar conta do papel vivido, sem trazer à tona o conteúdo 

culturalmente assimilado na socialização primária. 

Neste sentido, exponho, a seguir, um depoimento que ratifica tal 

consideração: 

A gente ouvia, elaborava sozinha e nem discutia. Fazia o 
que entendia melhor. Não comentava com os colegas, nem 
com a supervisora, com ninguém, pois tudo que envolvia a 
sexualidade era sempre um tabu. E, aos poucos, ia 
elaborando e pensando: tu és da enfermagem, tu tens que 
dar conta, se não for assim, não serve para ser enfermeira. 
(J) 

 

Esse exercício é constantemente provocado, e pode, ao longo da 

vivência como enfermeira, amenizar, equacionar, redirecionar conceitos; 

porém, suas raízes estão firmemente amarradas aos valores culturais 
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instituídos na primeira socialização, como um elo emocional e sentimental. 

Logo, é através das expressões humanas que é possível, mesmo alheio às 

intenções das enfermeiras, deixar emergir pistas referentes a condutas mais 

humanizadas. 

Isso vai revelar incoerência entre as construções primária e 

secundária na mulher-enfermeira, e vai exigir sobreposição de conceitos 

(BERGER e LUCKMANN, 1976). Esta sobreposição se dará efetivamente 

através de reflexões e discussões, no/com o próprio grupo de trabalho, ou 

por meio de outros espaços criados para esse fim, ou de uma forma solitária 

e talvez confusa, para o sujeito da vivência. 

O tornar-se membro operante de um grupo social exige a 

interiorização dos conteúdos desta socialização secundária e a atuação de 

um papel social equivalente a esta realidade (BERGER e LUCKMANN, 

1976). E essa imagem de enfermeira imbatível, capaz de dar conta de tudo, 

totalmente mantenedora, ilimitadamente apta para tudo, está igualmente 

alicerçada nas normas culturais de tal profissão (SOBRAL, 1994). 

É esta representação que identifica o cuidador coletivamente como 

grupo de trabalho. É este o desempenho esperado da enfermeira. E é 

através da disciplinarização e docilização do corpo dela, como sujeito ativo 

que presta o cuidado de enfermagem (SOBRAL, 1994) e da contenção de 

seus sentimentos, emoções e ainda das sobras advindas deles, como 

dúvidas, incertezas, inquietações, constrangimentos, vivenciados 

solitariamente que se dá a construção da imagem social dela – enfermeira. 

Sob este significado, POLAK (1997) discute também a percepção da 

enfermeira sobre seu próprio corpo – e aqui circunscrita à sua sexualidade –, 

como “corpo mecanizado”, como máquina, com diferentes finalidades, que 

cumpre e faz cumprir normas – conflitantes, muitas vezes, com suas 

próprias crenças –, e está a serviço da instituição. Portanto, não pode falhar 

e tem que se comportar de acordo com as regras e com os valores 

instituídos. 
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Nesta linha de interpretação, também FIGUEIREDO e CARVALHO 

(1999) desenvolvem suas reflexões sobre o corpo da enfermeira como 

instrumento do cuidado e ilustram a ausência da sexualidade na 

representação que elas fazem delas próprias, sendo esta uma estratégia 

para o controle cultural deste grupo. Por intermédio da socialização, do 

“tornando-se enfermeira”, que a ausência da sexualidade é interiorizada, 

compondo a imagem da enfermeira assexuada, como aparece nos seguintes 

relatos: 

Às vezes, a enfermeira assume os múltiplos papéis da 
mulher, como mãe, irmã, daí vem aquela história de que 
enfermeira não tem sexo, mas a gente tem sim. Para mim, 
isso é complicado. Somos mulheres. Temos sexo sim. E, 
quando temos que fazer procedimentos, é complicado. Não 
somos preparadas. (K) 

 

Essa representação tem origem, em parte, na imagem sagrada da 

Virgem Maria, que constitui a imagem da mãe de todos. Daí o papel de mãe, 

de maternal, ser assumido no palco de representação, dentre os diversos 

papéis, pela personagem enfermeira. 

Por outro lado, o discurso disciplinador e assexuado que acompanha 

a formação da enfermeira, é outra estratégia que legitima a imagem virginal. 

Pela repetição da idéia de assexualização da enfermeira, dá-se o 

fortalecimento e a construção de uma representação purificada dela, 

excluindo a expressão de sua sexualidade. Esta afirmativa é validada por 

uma colaboradora: 

Foi passado para a gente que éramos seres assexuados. (F) 

 

O discurso instituído foi tão marcante que a colaboradora utilizou o 

termo “seres” para associar a assexuados, ao invés de mulheres. Foi 

fundamentada e, posteriormente, assimilada uma característica normativa, 

que funciona como mecanismo para controlar a sexualidade das mulheres e 
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preparar a mulher-enfermeira para atuar no espaço público e poder 

manipular o corpo do outro (SOBRAL, 1994). Estabelecendo uma 

congruência com estes pensamentos, resgato alguns depoimentos que se 

referem às normas culturais existentes na enfermagem: 

Existem normas e são castradoras. Bem marcantes. Se uma 
colega vai para o hospital um pouco mais arrumada, com 
uma roupa melhor, um cabelo arrumado, tu já ouves 
comentários pejorativos. São normas castradoras que 
podam, que diminuem a vontade de viver daquele grupo. É 
uma norma que parece conduzir para uma competição. 
Quem pode mais chora menos. E isso é o que incomoda. E a 
sexualidade aparece aí, como uma fonte de intenções, 
negativas é claro. (A) 

 

Percebe-se que a normatização recai sobre as posturas individuais, 

no sentido de limitar diferenças e uniformizar o grupo. São carregadas de 

preconceito e de malícia como um meio de disciplinar e controlar as 

condutas individuais. Estas, no entanto, se referem a um indivíduo, 

pertencente a um grupo, mas correm o risco de estender toda e qualquer 

característica individual ao coletivo. No próximo depoimento isso é 

reforçado: 

Acho que isto está ligado à concepção de gênero feminino e 
a nossa própria história, bem como a própria cultura de 
nossa sociedade. Assim, se uma mulher aparecer sempre 
muito bem vestida e arrumada, ela é motivo de desconforto 
para as outras mulheres. Para os homens pode ser motivo 
de admiração, mas às mulheres é uma ameaça. Vai parecer 
sempre estar inadequada ao grupo. Por mais que esteja 
adequada para o momento, para a hora, para o dia. Se, por 
exemplo, estiver arrumada às cinco horas da tarde, 
parecendo recém saída do banho, como às oito da manhã, 
ela será desconfortável para as outras mulheres. E ela sendo 
enfermeira, será pior ainda. É um pecado sobressair, se 
destacar, chamar atenção. É uma coisa que as enfermeiras 
não têm direito. Ela só tem que se comportar. Fazer o que 
tem para fazer, que é cuidar do doente. (L) 

 

E, complementando, outra colaboradora reforça: 



Tornando-se enfermeira 148 

E tem que sair descabelada dos plantões, bem cansada, 
bem pálida, aí sim, ela trabalhou bastante. É uma boa 
enfermeira. (B) 

 

Destes depoimentos, é possível extrair, inicialmente, a relação das 

normas e regras culturalmente vivenciadas na enfermagem, ligadas à 

concepção do gênero feminino, a própria história da profissão e ao contexto 

cultural da sociedade brasileira. 

Em primeiro lugar, a questão do gênero é marcada fortemente nessa 

profissão, pelo maior contingente de mulheres do que de homens. Sendo 

exercida em maioria por mulheres, elas são constrangidas a conviver com 

situações resistentes e difíceis de ser transformadas, como a questão do 

vestuário, do comportamento e também, o falar, sentar, olhar, movimentar-

se, atitudes que revelam a sexualidade permanentemente. Sendo isso fruto 

do enraizamento cultural de uma formação espartana e asséptica, 

reproduzidas no ensino e na prática da enfermagem (POLAK, 1997). 

Quanto à própria história da enfermagem, herdamos do mito de 

Florence Nightingale, na organização da enfermagem moderna, não só a 

possibilidade de a mulher ocupar o espaço público na história mas também 

uma série de características que, ainda hoje, cultuam os discursos e as 

práticas que, no contexto de miss Nightingale, eram essenciais para garantir 

uma nova imagem para as “nurses” (SOBRAL, 1994). No entanto, 

atualmente, geram inquietações e buscas para um redirecionamento, visto 

que as relações humanas alcançaram uma importância bastante 

diferenciada do que a vivida na época de Nightingale. Assim, como a 

globalização cultural exerce fortes influências no sentido de aceitação e 

mudanças de valores em nossa sociedade (FEATHERSTONE, 1997; 

ROBERTSON, 2000), semelhantemente ocorre na instituição da 

Enfermagem. 

No contexto do nascimento da enfermagem moderna, as normas de 

conduta para as enfermeiras eram rigidamente fixadas, isto se estendia 
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dentro e fora do âmbito de sua prática. Sendo codificadas na austeridade da 

disciplina, se compunham de atenção aos detalhes no comportamento das 

nurses como um todo, indo desde o controle dos movimentos corporais, uso 

de uniforme, tom de voz, forma de olhar até o conduzir-se no envolvimento 

com outras pessoas. 

Através da assimilação dos valores e normas culturais da 

enfermagem, ainda hoje persiste, num grau modificado, a atenção a tais 

características. 

Observando o contexto cultural da sociedade brasileira, retomo 

PARKER (1991), que entende nossas raízes culturais afinadas ao 

patriarcado, o que impõe uma quantidade considerável de normas 

relacionadas ao controle do cotidiano feminino. Nessa lógica, imposta pela 

condição de gênero, pela história da enfermagem moderna e pelo legado 

patriarcal do contexto da sociedade brasileira, entendo compreensível a 

imagem da enfermeira “arrumadinha” (não querendo dizer que concordo), 

porém sem chamar atenção, mais para apresentar-se higienicamente 

composta e no desempenho constante de realizar tarefas, de acordo com os 

relatos das colaboradoras deste estudo. 

Voltando aos depoimentos e aos sentidos, há uma reflexão sobre a 

imagem que a enfermeira faz de si mesma. Antes, gostaria de trazer alguns 

depoimentos que compõem um quadro, aparentemente positivo em relação 

à construção do “tornando-se enfermeira”, na questão da sexualidade. 

Até o momento, pontuei dizeres que relataram a atenção dada a 

temática “em alguns momentos”, “em algumas disciplinas”, por “alguns 

professores”, “de acordo com o contexto em que se apresentava a situação” 

e, geralmente, num caráter de inevitabilidade. Ao mesmo tempo, mostrei 

como a sexualidade era tratada como um tabu, e a prática do cuidado de 

enfermagem era prestada a sujeitos “assexuados”, por enfermeiras ou 

alunas de enfermagem igualmente “assexuadas”. 
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Examino, agora, alguns depoimentos que indicam uma vivência da 

socialização do “tornando-se enfermeira” como uma oportunidade 

facilitadora para o conhecimento teórico, para o auto-conhecimento e para 

uma abertura na questão da sexualidade. 

Na verdade, quando eu entrei na faculdade, ela (faculdade) 
me ajudou a trabalhar a sexualidade. Eu juntei a bagagem 
que tinha a esse respeito (muito pouca até), com 
informações e conhecimentos dos livros e de orientações 
pontuais em aulas práticas. (L) 

 

O elemento facilitador, nesse relato, se refere a conhecimentos 

adquiridos em leituras e estudos livrescos. Também foram citadas 

orientações específicas, igualmente caracterizadas no contexto em que se 

desenrolaram, num dado momento, sem formalidade como área de estudo e 

discussão, sem previsão para o acontecimento, contudo a colaboradora teve 

oportunidades e tirou proveito delas. 

Este outro depoimento aponta para o fato de as turmas de alunas 

estimularem conversas sobre o tema: 

A turma era composta de mulheres, a maioria. E aí, 
conversávamos sobre coisas de mulher, o que gostávamos 
ou não; sobre os homens. Coisas de feminilidade, assim 
passávamos por este assunto. (I) 

 

Aqui se percebe, como elemento facilitador, o estímulo gerado pelo 

grupo e pela semelhança entre seus componentes. Procurando se 

conhecerem e trocando idéias e opiniões, descontraidamente, criavam um 

espaço para o auto-conhecimento e para exporem dúvidas e orientações 

num plano pessoal. 

Outra colaboradora afirma que também teve a oportunidade de 

avançar nos conhecimentos acerca da sexualidade, a partir da formação 

universitária: 
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O meu horizonte sobre sexualidade foi muito ampliado. Na 
escola de enfermagem, achei que tinha bastante abertura. 
Minhas professoras vinham de uma escola constituída por 
professoras, a maioria, religiosas e queriam oportunizar para 
nós um espaço mais liberal do que elas tiveram. E assim 
idealizaram um trabalho com mais abertura, sem repressão. 
(F) 

 

O avanço, referido em relação ao aprendizado sobre sexualidade 

por essa colaboradora, foi um dos reflexos de que a cultura é dinâmica, isso 

permite que, constantemente, pratique-se um processo de aceitação e 

repulsa de valores, resultando em um recondicionamento e um 

equacionamento em relação ao conjunto social em que se vive (GEERTZ, 

1989). Ao mesmo tempo, como na socialização secundária os conteúdos 

não são fixados por elos emocionais, são facilmente expostos à prova e 

substituídos, isso vem reforçar o sentido de que tal aprendizagem é seletiva, 

racional e emocionalmente controlada (BERGER e LUCKMANN, 1976). 

Em relação à sexualidade, é importante salientar que, na 

socialização primária dessa colaboradora, o tema era tratado como um tabu, 

com bastante controle e rigidez sobre as condutas e comportamentos. O 

referido tema não era privilegiado como assunto de orientação familiar e 

limitava-se ao espaço do “proibido”. A dimensão da sexualidade, quanto à 

interiorização, ficava então à mercê da vivência individual. Não era 

estimulada, porque não havia necessidade para tal; portanto, mantinha-se 

num plano inacessível. 

Já, na socialização secundária, deu-se a necessidade de sua 

aprendizagem, para que a aluna pudesse cuidar de corpos sexuados. Logo, 

essa dimensão não poderia ser excluída da prática de sua formação. Nessa 

reflexão, ative-me à questão de exclusão ou inclusão da dimensão da 

sexualidade na socialização secundária, não a estendendo à forma 

qualitativa como foi conduzida, uma vez que seu relato e comentários já 

foram realizados anteriormente. 
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O próximo depoimento também exalta a abertura acontecida ao 

longo da socialização secundária, na faculdade de enfermagem. 

Na faculdade, eu lembro que sempre tinha muitos cursos 
sobre sexualidade. O Dr. R. dava várias palestras. Falava 
muito sobre métodos anticoncepcionais e sexualidade. Aí, a 
gente começou a ampliar mais, mas acho que tinha bastante 
abertura sim. (G) 

 

A colaboradora, cujo depoimento vem a seguir, teve uma 

experiência similar à da enfermeira anterior, quanto à construção da 

sexualidade na socialização primária. Desta forma, o caminho viável para 

aquisição de conhecimentos e elaboração conceitual em relação ao tema 

ficou por conta da vivência e do aprendizado que foram oportunizados na 

formação universitária. Nesta interpretação, pretende-se mostrar que a 

temática foi permeada de alguma forma na socialização secundária, não 

entrando no mérito de uma avaliação quanto à perspectiva em que era 

abordada, já que foi importante, uma vez que pontuou conceitos, valores, 

significações acerca do tema para um grupo de colaboradoras. 

É possível entender neste relato, que, na época, a dimensão 

biologicista da sexualidade relacionava genitalidade e ato sexual. Isso era 

uma influência do momento e era forte. Ocorreu num espaço temporal em 

que os trabalhos científicos voltaram atenção ao tema, relacionando-o com 

medidas antinatalistas e com a ascendência da epidemia da AIDS. Logo, é 

natural tal esta abordagem tenha sido o enfoque fundamental. 

Com a AIDS, em saúde pública, foi que nós começamos a 
falar mais sobre sexualidade. Até pela necessidade de 
orientação, do que falar para as pessoas. Mas, na verdade, a 
gente tinha muito mais orientação em cima de DST e AIDS. 
Sobre sexualidade nós íamos pesquisar para as palestras. 
Nestas, nós relacionávamos a sexualidade em temas como 
gravidez, DST, AIDS e, também, com a personalidade 
humana. Trabalhávamos num projeto de extensão com o 
pessoal da educação especial. (H) 
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De acordo com BARBOSA (1997), a sexualidade teve uma influência 

de interpretação e estudos dominada, durante um grande período, pelas 

ciências biológicas e biomédicas. Esta formação relacionou-a 

essencialmente à genitalidade e ao ato sexual, em uma perspectiva que é 

ainda predominante nos estudos da área da saúde atualmente. 

Ao mesmo tempo, com o surgimento da AIDS, deu-se um grande 

aumento de interesse na área da sexualidade. Os estudos propagaram-se e 

enfocaram principalmente o comportamento e as práticas sexuais (LOYOLA, 

1999). Isso contribuiu não só para reforçar a sexualidade numa concepção 

racionalista e biologicista, mas também para abrir espaços e tratar de alguns 

aspectos da sexualidade, até então, encobertos ou desprivilegiados pelos 

estudos. Ainda possibilitou desmontar preconceitos e tabus sobre o tema e o 

trouxe para a discussão, deslocando-o do espaço privado ao público 

(BARBOSA, 1997). 

A colaboradora passa uma informação importante que se refere ao 

“trabalhar com o pessoal da educação especial”. A associação, de diferentes 

áreas, fazendo a leitura e a abordagem de um mesmo tema, oportuniza uma 

ampliação do campo de percepção deste, anteriormente limitada à pura 

perspectiva biologicista comum nas interpretações da sexualidade na área 

da saúde. 

Remeto o foco de discussão, agora, para algo citado em diversos 

depoimentos – que se constitui em fonte de ajuda e de abertura de espaço 

para ampliar as informações e favorecer o auto-conhecimento, de uma forma 

descontraída, sem malícias, preconceitos e tabus em relação à sexualidade 

–, que é “um(a) professor(a) em especial”. 

Quando eu comecei a faculdade, vim a aprender algumas 
coisas, porque tinha aula de anatomia, fisiologia. Eu tive, na 
época, uma professora que influenciou muito. Ela sempre 
ficava comigo no final da aula, porque via minha dificuldade. 
Então ficava e dizia: “hoje tu vais aprender a te amar. Tens 
que respeitar teu corpo”. Me mandou pegar um espelho, 
sentar na ponta do vaso sanitário e me olhar, me conhecer. 
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E eu relutava. Nunca tinha feito isso. E ela me desafiava 
para eu conseguir chegar lá. E aí eu comecei a ver que a 
coisa não era tão feia. Eu aprendi muito com esse ser 
humano que é fantástico. (C) 

 

Outro depoimento também revela a facilidade de abertura nesta 

área, por conta de uma professora em especial: 

Na época, a professora M., de saúde mental, nos dava muita 
abertura para falar sobre sexualidade. Trabalhávamos em 
aula, até porque o tema é muito comum na assistência com 
o doente mental. Mas a gente ficava na aula, após o término 
desta, conversando muito sobre isso. Algumas alunas se 
chocavam com pacientes se masturbando no ambiente 
hospitalar. Eu nunca tinha visto isso em público. E ela 
conversava sobre isso de uma forma tão natural que me 
ajudou. Eu acho que a única professora no curso que 
conversou sobre isso conosco foi ela. Ela falava por que isso 
acontecia com os pacientes, de que forma era para 
orientarmos, como nos sentíamos, o porquê disto, o porquê 
da revolta, do medo que, às vezes, minhas colegas sentiam. 
Era bem interessante. (N) 

 

Há mais um relato que evidencia a presença de um “outro 

significativo” que trabalhou a mesma questão de forma esclarecedora, sem 

preconceitos, oportunizando uma vivência mais saudável da sexualidade. 

Eu tinha um professor que era da fisiologia. Acho que ele foi 
uma das criaturas que trabalhava essas questões de 
sexualidade não se atendo limitadamente à genitalidade. 
Lembro que ele brincava bastante, como uma estratégia de 
abordagem do tema; mas permitia, assim, que as questões 
emergissem também da nossa vivência pessoal. Ele nos 
levava a descobrir de tal forma certas questões, misturando 
o bom-humor, a brincadeira e o esclarecimento que era 
sempre bom discutir isso com ele. (L) 

 

Os três últimos depoimentos trazem como característica singular, a 

forma de condução do tema da sexualidade pelos professores “especiais”. 

Estes tinham construído uma forma de condução de ensino sem pudores, 
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sem medos ou conotações negativas. Possibilitaram a abertura do espaço 

dialógico com as alunas. Aproveitaram os conteúdos curriculares formais 

para inserir tal temática num enfoque que privilegiou o autoconhecimento, a 

auto-aceitação, a revelação das diferenças e ainda a reflexão sobre o 

cenário cultural em que viviam e sobre o lugar onde eram oriundas. 

Por outro lado, os relatos reforçam que as oportunidades surgiram 

pela vontade e intenção individual dos professores, justificando que as 

diferenças culturais podem conviver harmonicamente dentro de um mesmo 

grupo. Se a instituição educacional não tinha como meta trabalhar a questão 

em seus conteúdos formais, nem tampouco indicava em qual abordagem ela 

poderia ser trabalhada, isso não impediu a viabilização em tal perspectiva . 

 

 

6.2 A Imagem (Re)Velada de Enfermeira 

 

A partir da oportunidade de estudar e repensar a sexualidade, nesta 

construção, foi para as colaboradoras também possível entender o papel da 

enfermeira. É importante salientar que, em suas representações sobre 

"Como é a imagem da enfermeira para mim?", no terceiro encontro dos 

grupos focais, elas compuseram representações em cartazes (Anexos 6 e 7) 

onde elegeram, espontaneamente, suas próprias características pessoais. 

Para analisar este conteúdo, organizei as características em cinco grupos, 

semelhante à apresentação utilizada no trabalho de RESSEL, GUALDA e 

GONZALES (2002) sobre "Grupo focal como uma estratégia para coletar 

dados na enfermagem". A organização foi constituída pelas autoras e 

apresentou dados referentes ao descritor "A enfermeira que eu vejo", numa 

seleção, baseada na afinidade das características. 
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Neste estudo, foram agrupadas as representações acerca da 

imagem da enfermeira, da seguinte maneira: características técnicas e 

cognitivas; características éticas e políticas; características afetivas; 

características vocacionais e características de gênero. 

É importante lembrar a importância dessa seleção em grupos neste 

estudo, para revelar a questão da sexualidade presente ou ausente nas 

representações que as enfermeiras-colaboradoras criam sobre si mesmas. 

Este foi o objetivo perseguido neste exercício e mostrou, de forma 

semelhante à forma achada no trabalho de FIGUEIREDO e CARVALHO 

(1999), a quase total ausência de sexualidade na representação que as 

enfermeiras fazem delas próprias em seus relatos. 

Passo, agora, a apresentar as características encontradas, sem 

pretensão de analisá-las profundamente. Depreenderei, na discussão, um 

tratamento focalizando-as em grupo, relacionando-as com a questão da 

(re)velação da sexualidade,e com as simbologias empregadas para 

expressá-las. 

Em todas as representações da "imagem da enfermeira" foram 

citadas: a procura pelo conhecimento científico; o domínio da tecnologia; a 

necessidade da evolução e o aperfeiçoamento teórico e técnico; a 

necessidade de instrumentalizar-se em nível científico. Agrupei as 

características afins neste grupo, e o denominei de "Técnicas e Cognitivas". 

Percebi que estas características se relacionavam à imagem da 

enfermeira, projetada pelas colaboradoras, que a descrevem como um ser 

em evolução, que acompanha o avanço teórico-tecnológico, que se apóia 

num instrumental científico para dar conta de toda a amplitude que o 

trabalho da enfermagem, atualmente, compreende. As colaboradoras 

apontaram também habilidades básicas que a enfermeira deve possuir, 

como precisão nos procedimentos técnicos, competência técnica, 

criatividade, senso de organização, planejamento, primazia pelo contato 
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direto com o sujeito do cuidado – em oposição à imagem da enfermeira 

burocrata –, e ainda comunicação e atenção constante. 

Elas utilizaram, comumente, figuras de computador, de aparelhos de 

telefone celular, de carros modernos e potentes para representar 

simbolicamente as características, atribuindo fundamental importância a elas 

quando referenciavam a imagem da enfermeira e atribuíam um significado 

final relativo à valorização profissional. 

Num outro agrupamento, denominado "Éticas e Políticas", selecionei 

características que se referiam ao respeito e ao reconhecimento não só pela 

cultura individual, mas também pela cultura interiorizada na enfermagem, 

como instituição social; o respeito pela enfermeira como sujeito político, que 

está atrelado, em sua atividade profissional, a políticas de saúde, 

necessitando exercitar uma postura política organizativa de classe e da 

cidadania; o respeito pela vivência de um trabalhar em equipe, acatando os 

demais indivíduos e atuando como integradora e líder da equipe e 

convivendo num contexto em que a competitividade e a união são forças 

propulsoras e constantes. As simbologias dessas representações foram, 

predominantemente, figuras reunindo diferentes pessoas numa mesma 

atividade. 

Estas características destacaram o caráter de respeito, união, 

integração, aceitação da diversidade cultural num mesmo contexto social e o 

exercício político e ético, que deve ser estabelecido nas relações 

interpessoais pela enfermeira. 

Há uma frase, utilizada em um cartaz, que expressa as 

características éticas e políticas relacionadas à imagem da enfermeira, nas 

representações das colaboradoras.  

Pelo respeito a você. Por respeito a vida. Por respeito ao 
nosso compromisso. (B) 
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Entendo que, neste dizer, está contido o significado desse grupo, 

que são atribuições à representação de enfermeira, desenvolvidas pelas 

colaboradoras. 

Relacionei, no grupo das características afetivas, os seguintes 

atributos: ser maternal, cujo significado se estendeu a ser dócil, meiga, 

carinhosa, dedicada, afetuosa, companheira, protetora e acolhedora; 

manter-se equilibrada emocionalmente, que aponta para o sentido de dar 

conta de lidar com o poder; a adquirir conhecimento e harmonizar os 

espaços de trabalho profissional e doméstico, contrabalançando estas 

tarefas, buscando harmonia, mantendo serenidade e tolerância no inter-

relacionamento pessoal; gostar de si mesma, ou seja, cuidar-se física e 

espiritualmente para se manter em "alto astral", buscar o prazer na vida, 

valorizando-se e reconhecendo-se como sujeito de uma vivência singular, 

como alguém que precisa, antes de cuidar dos outros a cuidar de si própria. 

As características afetivas foram simbolicamente representadas por 

figuras de mulheres com crianças; de casais com expressão feliz, em um 

cenário agradável; de pessoas em posição de ioga; de pessoas alegremente 

cuidando de outras; de pessoas se abraçando; de pessoas expressando 

serenidade por meio de um sorriso, do olhar e da posição postural. 

Nesta perspectiva, percebo latentes qualidades interiorizadas nas 

enfermeiras pela história profissional e reforçada pelo sistema patriarcal, tais 

como a docilidade, a meiguice, o equilíbrio emocional e a tolerância, 

relativos à configuração do gênero feminino. No entanto, percebo também 

um movimento para buscar o prazer, o bem-estar pessoal, a harmonia, a 

alegria como elementos básicos e primordiais para a construção de uma 

mulher que sabe o que quer e labuta pelo que quer. Mulher que entende que 

os predicados pessoais vão interferir diretamente na sua vida profissional. 

Então, trilha seu caminho procurando alcançar os objetivos propostos. 
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Num outro conjunto, agrupei características consideradas inatas a 

toda boa enfermeira, que, segundo SOBRAL (1994) se assemelhariam a um 

pré-requisito da mulher ao nascer, que a qualificaria no futuro para essa 

profissão. Dentro da categorização “vocacional” encontrei: dar conta de tudo; 

correr contra o tempo; vivenciar desafios cotidianos; dispensar carinho e 

atenção, em todos seus momentos de trabalho, a seus colegas e pacientes; 

ter estrutura emocional para atuar em determinadas área críticas, não se 

permitindo expressar de sentimentos pessoais; ser promotora de esperança, 

segurança e serenidade para os pacientes; buscar a gratificação pessoal na 

recuperação dos sujeitos cuidados; doar-se, esquecendo-se muitas vezes de 

si mesma; ser alegre; disposta; persistente; gostar do que faz; vencer 

limitações e dificuldades. 

Estas características foram apresentadas por recortes de revistas 

tais como: figuras com mulheres ou homens cuidando ou protegendo 

crianças; cadeira de rodas denotando as limitações e dificuldades a superar; 

relógios demarcando a corrida contra o tempo e o dar conta de tudo, 

significando a "tarefação" executada na enfermagem (SOBRAL, 1994); um 

coração recuperado indicando a gratificação pessoal com a recuperação do 

paciente; expressões faciais exibindo emoções e sentimentos, tranqüilidade 

e paz; e um cartaz com Chaplin significando a proteção aos fracos, a luta e a 

combatividade do cotidiano da enfermeira. 

Nesta perspectiva é vista a representação do ideal vocacional da 

enfermeira, que traduz um pouco do que SOBRAL (1994) refere em sua tese 

sobre o significado da palavra vocação, que era apreendido ao longo do 

curso de enfermagem e na vivência do internato na escola de enfermagem, 

no início do século XX, no Brasil. 

As características as quais me refiro, trazem uma semelhança com o 

caráter missionário. Nele a enfermagem se apoiou para se estabelecer como 

um patrimônio público feminino, através de submissão à rigidez das normas 

e das condutas; com a aceitação das regras do jogo; com a não contestação 

ao estabelecido; com a prontidão para servir; com o controle de sentimentos 
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e emoções (SOBRAL, 1994); e, também, orientando a enfermeira para ser 

meiga e servir por altruísmo (POLAK, 1997). 

Entendo que tais características se encontram ainda internalizadas 

na enfermagem, enquanto instituição social, sendo reproduzidas através dos 

valores e normas culturais. Embora novos valores venham se sobrepor, 

buscando estreitar as relações com o universo da globalização cultural, há 

enraizado ainda o sentido cultural, numa proporção variável a cada sujeito e 

de acordo com seu contexto de vivência pessoal e profissional. 

O quinto grupo de características acerca da imagem da enfermeira 

apontou para uma categoria que pode ser definida como "Gênero". 

Neste agrupamento, foram arroladas características que mostraram 

a imagem da enfermeira como mulher, pertencente a uma profissão quase 

exclusivamente feminina, caracterizada pela subalternidade – a presença 

masculina nessa profissão, é concebida também como submissa –; como 

uma pessoa que busca evoluir, crescer pessoal e profissionalmente, que 

atua num contexto público, mas tem limitada e contida sua representação 

neste cenário. 

Os objetos utilizados para expressar os significados de 

subalternidade, submissão, limitação e contenção foram: um balão pronto 

para subir, mas contido; uma marca de uma pegada na terra representando 

o futuro com figuras ao redor, representando dogmas e crenças do passado 

que ainda condicionam as enfermeiras, e figuras relacionadas à questão de 

gênero feminino; e ainda uma jóia representando a necessidade de valorizar 

a enfermeira. 

O reconhecimento de que se trata de uma profissão feminina, foi 

representado por recortes de figuras exclusivamente femininas utilizados na 

montagem de alguns cartazes; e pelas figuras femininas que representavam 

a enfermeira em outros. 
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Em face do exposto pelas colaboradoras, e entendendo que a 

questão de gênero é uma construção sócio-cultural, reporto-me ao trabalho, 

de POLAK (1997). Nele, a autora depreende que a enfermagem é uma 

profissão feminina, uma vez que é exercida predominantemente por 

mulheres. Logo, toda a problemática referente à questão da mulher 

repercute na profissão. 

Isso, a meu ver, explica a situação de subordinação, de pouca 

valorização social e de ínfima participação política nos processos decisórios 

que a enfermeira vivencia em seu cotidiano. 

É importante lembrar GEERTZ (1989, p.62), quando declara "nossas 

idéias, valores e atos são produtos culturais", neste sentido, reforço que a 

influência cultural do patriarcado marcou profundamente o "ser" e o "estar" 

da mulher em nossa sociedade. Tal marca foi e continua sendo interiorizada 

por meio dos processos de socialização, tanto na primária quanto nas 

demais etapas. 

Aparentemente nas representações das colaboradoras, poucas 

palavras e figuras explicitaram a sexualidade da enfermeira. Contudo, em 

algumas representações, a questão foi espontaneamente enfocada, como 

por exemplo: 

Eu acho que a enfermeira é ainda muito maternal. Mas tem 
aquela história da enfermeira que tenta, cada vez mais 
deixar de ser aquela coisa de mulher fria e se tornar mais 
quente. E assim usa sua sexualidade, para se tornar mais 
visível dentro do seu grupo. E assim usa sua sensualidade 
para mexer com sua sexualidade. (A) 

 

Nesta representação, a colaboradora faz uma relação entre a mulher 

fria e a mulher quente, numa tentativa da enfermeira de ser sensual, embora 

ainda seja maternal. Este lado maternal lembra a imagem sagrada da mãe 

de todos, a virgem Maria, e relaciona a enfermeira com a idéia de casta, 

pura, “assexuada". A partir daí, surge a comparação da mulher fria, 
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desprovida do "fogo quente", que é uma simbolização cultural relacionada à 

mulher como uma característica referente ao "sexo frágil", determinada na 

construção social do gênero feminino (BRUHNS, 1995). 

A colaboradora declara que a enfermeira articula o manejo e a 

possibilidade de se tornar quente pela expressão de sua sexualidade que, 

por sua vez, seria ativada pela liberação dos sentidos, com a sensualidade. 

A possibilidade de tornar-se quente tem uma acepção de possibilitar tornar-

se visível no grupo. Logo, esse é um caminho que a enfermeira pode 

escolher para ser notada, percebida. Caminho que passa pela compreensão 

de que sua sexualidade é o elemento que possibilita sua visibilidade, sua 

distinção. 

Em outro depoimento, a colaboradora se refere à sexualidade, para 

compor a imagem da enfermeira, a partir de uma relação amorosa. Ela 

aconselha a enfermeira a ter um bom relacionamento com outra pessoa, 

para estar de bem com a vida, e aprender a se valorizar. 

Eu acho que a enfermeira precisa ter um alto astral, estar de 
bem com a vida para poder trabalhar bem. Tem que 
namorar, ter um bom relacionamento. Isso vai ajudá-la a se 
descobrir, a se valorizar, a achar uma força que vem da 
sexualidade. (B) 

 

A sexualidade, neste dizer, resulta em força e energia. Como 

produtora de prazer – na troca que se dá no relacionamento interpessoal, no 

namoro –, a sexualidade pode ser propulsora de redescobertas pessoais. 

O enfoque limitou-se ao relacionamento amoroso entre duas 

pessoas, porém, a força e a energia resultantes independem da origem. 

SOBRAL (1994) refere-se à sexualidade como uma relação do 

sujeito consigo mesmo e com o mundo. A autora fundamenta a sexualidade 

como um campo de prazeres e de sensações do corpo; já o sentido aqui 

depreendido pela colaboradora foi o de sexualidade como uma dimensão da 
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expressão dos sentimentos e emoções do corpo, o que viria criar uma 

energia, uma sensação de bem-estar consigo mesma e, conseqüentemente, 

com o mundo. Nesta direção, a vivência profissional seria também 

contemplada com o "alto astral". 

FIGUEIREDO e CARVALHO (1999) enfatizam que a consciência da 

sexualidade é fundamental para o equilíbrio emocional de qualquer pessoa. 

Alertam as enfermeiras de que o esquecimento da própria sexualidade, pode 

trazer prejuízos aos clientes, uma vez que a resolução pessoal de conflitos 

certamente refletirá no convívio profissional. 

A seguir, há outro relato, em que surge a questão da sexualidade, 

vinculado ao cuidado que a enfermeira dedica ao corpo do outro. 

A enfermeira é um sujeito que realiza seu trabalho com o 
corpo das pessoas e, conseqüentemente, com a sexualidade 
delas. E aí eu pergunto: ela trabalha com a sexualidade dos 
outros, e a sua? (L) 

 

Essa constante relação entre o corpo e a sexualidade vem 

acompanhando a história do mundo. Os significados, as práticas, o uso e o 

estudo sobre eles seguiram uma mesma direção no percurso da história 

(LOCK, 1993), por isso é comum tal relação.  

Voltando ao mesmo dizer: 

Eu representei também, através desta figura (um casal, feliz, 
abraçado, numa propaganda de cerveja) o amor, o prazer e 
a vida sexual. Quer dizer, a enfermeira é alguém que precisa 
ter prazer em sua vida, se não tiver o mínimo de prazer não 
vai conseguir ser aquilo que deseja. (L) 

 

Percebo, neste relato, a relação da sexualidade, com a necessidade 

de produção de prazer na vida, melhor dizendo, o prazer visto como veículo 

para a realização pessoal.  
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Nesse sentido, retomo SOBRAL (1994) que vincula a questão da 

sexualidade à promoção de prazer. Prazer que ela entende como troca, 

como energia. Na enfermagem, é pelo toque que a enfermeira 

constantemente interage, provocando e sentindo sensações e emoções 

corporais, produzindo e trocando energias, sentindo e dando prazer. Através 

de seu corpo, que é seu instrumento do cuidado (FIGUEIREDO e 

CARVALHO, 1999) em contato com o corpo cuidado, com o corpo do outro. 

A colaboradora faz uma indagação ao final de uma de suas falas, ela  

questiona como fica a sexualidade da enfermeira, enquanto ela cuida da 

sexualidade e do corpo do sujeito cuidado? 

Na maioria das vezes, a enfermeira utiliza (até inconscientemente) 

seu corpo como se fosse uma máquina, um objeto, um utensílio para seu 

uso. Ela desenvolve suas ações e atividades numa perspectiva de corpo 

mecanizado, assim chamado por POLAK (1997). É um instrumento de uso, 

do próprio dono e proprietário, serve para se relacionar consigo própria, com 

o outro e com o mundo, mas tem essas relações reguladas e normatizadas 

pela própria sociedade. É, portanto, uma "máquina". 

Na mesma perspectiva, é também percebida, ou não, a sua 

sexualidade. A enfermeira sabe – teoricamente sempre; na prática, nem 

sempre –, que os corpos são sexuados; que a sexualidade vai expressar 

sentimentos e emoções em suas vivências. Essas expressões se darão 

numa lógica conjuntural sócio-cultural em que a pessoa estiver envolvida. 

Logo, se a lógica cultural que substancia as normas e os valores da 

enfermagem, como instituição social, grupo ou coletividade, denegam a 

percepção da sexualidade, e a conduzem para seu controle e interdição, é 

essa interiorização mutilada que naturalmente se constituirá no processo de 

socialização secundária. Saliento que a socialização secundária não se 

limita apenas ao período de formação acadêmica, mas também se estende 

para a prática do cotidiano de toda enfermeira. Todo dia é dia de 

aprendizado. 
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Se, a minoria de colaboradoras explicitou a sexualidade na formação 

da "imagem da enfermeira", implicitamente esta questão permeou as 

representações das demais. 

No momento seguinte às exposições dos cartazes, indaguei de que 

modo elas expressaram, ou não, a sexualidade na imagem que compuseram 

da enfermeira; uma vez que elas haviam referido, anteriormente, que essa 

dimensão está presente em todas as pessoas, em todos os momentos. Com 

expressão de surpresa, as colaboradoras entenderam que haviam omitido 

tal  questão em sua representação. No entanto, implicitamente a sexualidade 

havia sido contemplada. Cada uma delas, retomando seu cartaz, elaborou 

sua explicação. Uma primeira colaboradora ponderou: 

Quando coloquei esta figura, deste abraço. Desta coisa 
afetuosa. Isso para mim se relaciona à sexualidade na 
imagem da enfermeira. (E) 

 

Na mesma direção, outra colaboradora, se expressou: 

Eu pensei nesta figura (uma mulher abraçada a duas 
crianças, todos sorrindo felizes), relacionando a sexualidade 
com afeto, carinho e amor. (J) 

 

Estas duas representações trazem a acepção da sexualidade 

relacionada a afeto. No cuidado de enfermagem, esta condição está 

permanentemente presente, por meio do toque, de um gesto corporal, de 

uma carícia, de um abraço, de uma massagem, de um conforto promovido 

ao executar uma higiene corporal, de uma movimentação do paciente no 

leito, entre outros. 

A afetuosidade, referida pelas colaboradoras, foi simbolizada através 

de um abraço, de um contato físico, do toque, mas se estende a todas as 

relações em que a enfermeira vivencia sua prática, podendo ser entendida 
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no relacionamento, com o cliente, com os familiares, com a equipe de 

enfermagem e com outros profissionais. 

É preciso lembrar que FIGUEIREDO e CARVALHO (1999) 

sustentam que a sexualidade se encontra no toque e no prazer de cuidar. No 

entanto, isso nem sempre é percebido pela enfermeira.  As autoras chamam 

atenção ao fato de a sexualidade ser ainda interpretada por muitas 

enfermeiras como uma dimensão relativa, exclusivamente, ao ato sexual e 

ao prazer advindo dele. Enfatizam que a sexualidade não se esgota apenas 

no ato sexual; no entanto, é difícil dissociar sexo quando se fala em 

sexualidade. 

Concordando com Montagu (1988) as mesmas autoras entendem 

que "tocar é uma forma de compartilhar experiências com os outros (...);  

que o sexo é a forma mais completa de toque (...); logo, o tato é a verdadeira 

linguagem do sexo" (FIGUEIREDO e CARVALHO, 1999, p.68). A partir 

dessa reflexão, relacionam o cuidado que a enfermeira realiza ao manusear 

seu cliente – desde um simples afago a um procedimento mais complexo e 

invasivo –, à área referente ao sexo. Porém, não limitando o toque do 

cuidado de enfermagem exclusivamente à noção do ato sexual. Elas 

entendem o tocar do cuidado da enfermagem como um espaço de geração 

de energia, que se constitui, num resultado final, como fonte de prazer, 

tratado por elas como essência da sexualidade em si. Referem também que 

o prazer de cuidar é traduzido pelas enfermeiras através de seus gestos; 

logo, a manifestação de sexualidade é permanentemente concebida nos 

gestos corporais delas. 

Na outra representação abaixo, a colaboradora justifica a 

sexualidade, projetada na imagem da enfermeira, pelo exercício da 

maternidade: 

A maternidade para mim está abrangendo a sexualidade. (F) 
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Esta representação faz uma ponte entre a situação de vida inscrita 

na imagem de mãe, que acalenta, acaricia, amamenta, agasalha, limpa, 

brinca, protege sua cria, cuidando e trocando prazer com ela (SOBRAL, 

1994) e a manifestação de prazer via cuidado de enfermagem, realizado 

pela enfermeira. Neste sentido, tem sido também reforçada a imagem 

maternal da enfermeira. 

Outra colaboradora se manifestou referindo relacionar a sexualidade 

com o prazer de fazer todas as coisas na sua vida: 

A sexualidade para mim está presente no prazer que 
promovemos e sentimos ao realizar todas as coisas na vida. 
(N) 

 

FIGUEIREDO e CARVALHO (1999) situam a essência da 

sexualidade na noção de prazer. Relacionam o prazer ao ato de cuidar do 

outro, de se preocupar, de fazer as coisas para o outro, com o outro e pelo 

outro. Elas afirmam que, se a enfermeira ainda não se percebeu como fonte 

de prazer quando realiza as atividades de cuidar, certamente seus clientes 

percebem prazer quando são cuidados por ela. Reforçam a idéia da 

sexualidade ser percebida através de um simples gesto, toque, palavra e 

olhar, ou outra manifestação não-verbal do corpo, a partir da vibração 

energética que promove prazer. 

Algumas representações foram pontuais, delimitando a expressão 

da sexualidade a alguma atividade realizada pela enfermeira. Neste sentido, 

foi contemplada a percepção da sexualidade como uma questão de 

informação e orientação relativa à educação sexual. 

Quando eu falei sobre educação para os adolescentes eu 
pensei na sexualidade deles e na orientação deles. (G) 
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O dizer abaixo, igualmente focaliza a mesma acepção de 

sexualidade como educação sexual, fazendo parte de uma das tarefas 

concernentes à enfermeira: 

Quando eu coloquei família em minha imagem de 
enfermeira, relacionei essa questão da sexualidade a uma 
das atribuições da enfermeira, que é orientar. (M) 

 

A respeito das inúmeras interpretações sobre sexualidade, retomo 

LOYOLA (1999) e BARBOSA (1997) que afirmam, em seus estudos, que 

realmente a questão interpretativa acerca do conceito da sexualidade é 

bastante diversa e variada, já que o sentido pode ser concebido em diversos 

ângulos; vale dizer, a sexualidade se presta a várias interpretações. 

A sexualidade, enquanto objeto de estudo, esteve por muito tempo 

delimitada a interpretações das ciências biológicas. Isso fez com que sua 

acepção se limitasse exclusivamente a um sentido de reprodução, de 

genitalidade. Essa noção é ainda muito presente na área da saúde. As 

enfermeiras, conforme FIGUEIREDO e CARVALHO (1999) referiram, ainda 

possuem um equivocado entendimento sobre esse tema, relacionando-o, 

sistematicamente à questão da genitalidade que, na verdade, é uma das 

dimensões dessa temática. Ficando, portanto, difícil percebê-la além das 

atividades relativas à educação sexual e ao próprio ato sexual. 

As já citadas autoras afirmam que o sexo é considerado, ainda, um 

tabu para a maioria das enfermeiras. Elas pontuam que a enfermeira possui 

uma representação social de "anjo assexuado" e isso reforça também a 

ausência da dimensão da sexualidade na imagem dela própria. Ante tal 

reflexão, entendo que a desconstrução dessa concepção, restrita ao 

biologicismo, é um desafio a ser enfrentado. 
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É pertinente ainda nessa discussão a respeito da sexualidade, 

presente ou ausente nas representações da enfermeira, uma relação da 

sexualidade com a questão de gênero feminino. 

Eu relaciono a sexualidade, na minha representação, com a 
personagem enfermeira como mulher. Eu sempre penso 
enfermeira, sempre como mulher. Então eu vejo essa 
mulher-enfermeira como um balão que vai subindo,  mas 
parece que está preso. O balão quer subir, mas parece que 
tem uma coisa prendendo e o balão não sobe, mas continua 
tentando subir. (D) 

 

Relacionando a questão de gênero com a sexualidade implícita, na 

sua representação, a colaboradora declara: 

Eu acho que, quando escolhi as figuras todas femininas para 
compor meu cartaz, coloquei minha concepção de 
enfermeira como profissão do gênero feminino. Mesmo que 
haja homens na enfermagem, eu vejo muito o lado feminino 
na enfermeira e no enfermeiro. Eu acho que, quando ela ou 
ele cuida, eles põem seu lado feminino de dedicação, de 
mãe, de segurança, de conforto. Eu acho que isto está ligado 
à sexualidade e também ao gênero.(J) 

 

Esses dois depoimentos fixam alguns pontos que me induzem a 

salientar a questão de gênero na construção da sexualidade e, 

conseqüentemente, na imagem que a enfermagem faz de si própria. 

Em primeiro lugar, há a imagem do balão contido, apresentado por 

uma das colaboradoras, que representa, já que é possível tal leitura, a 

mulher contida, controlada. Ao encarnar seu personagem de enfermeira 

assume o papel social dela, porém continua sujeita às regras e aos valores 

sociais e culturais que a mentalidade patriarcal impingiu em nossa 

sociedade. Ademais, a enfermagem como profissão, em que predominam as 

mulheres, encerra em suas raízes as normas e os valores construídos 

culturalmente para as mulheres. Logo, esse sentido de contenção e controle 

como profissional é reflexo da vivência pessoal como mulher. 
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Numa segunda preleção, é possível destacar a relação entre a 

imagem da enfermeira e a figura maternal. BADINTER (1985) substancia tal 

entendimento, ou seja, de que a maternidade como instinto, como algo 

naturalizado às mulheres, que as caracteriza, que as distingue, é uma 

construção culturalmente instituída; portanto, esta relação na enfermagem 

acompanha o mesmo processo de interiorização de valores e princípios 

culturais. De acordo com essa autora, a maternidade – como instinto do 

amor materno – é um papel social adicional às mulheres e não inerente a 

elas. Neste sentido, tanto mulheres quanto homens têm a possibilidade de, 

ao atuarem na enfermagem, deixar fluir a sensibilidade. Condição que torna 

as mulheres maternais, à vista da sociedade, pois é na simbolização do 

feminino, relacionado ao papel da mãe, que estão inscritos os atributos da 

dedicação, do conforto, da segurança embutidos no cuidado do outro. 

Por intermédio da sensibilidade, externada no processo de cuidar 

em enfermagem, percebe-se a relação da sexualidade presente na imagem 

da enfermeira. Logo, é na relação entre sensibilidade e ser maternal, que 

muitas enfermeiras visibilizam a sexualidade em sua própria representação. 

Destaco, ao final deste capítulo, que a construção do "tornando-se 

enfermeira", foi uma elaboração singular de cada enfermeira, porém, 

elucidou determinadas concepções normativas, referentes à cultura da 

enfermagem, e aclarou os diferentes meios e estratégias utilizados para 

socializar as colaboradoras, como enfermeiras. As técnicas pedagógicas 

instituídas também se prestaram para compor o conteúdo que deveria ser 

interiorizado por elas. 

É importante lembrar que os conteúdos, previamente assimilados na 

socialização primária, foram recursos norteadores para a aceitação ou 

rejeição de novos conteúdos. As manifestações de cada colaboradora 

mostraram a viabilidade da coexistência de diferentes percepções e 

expressões culturais acerca da temática, e desvelaram o conteúdo cultural 

particular de cada uma dessas interpretações. 
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Essa possibilidade de vivenciar diferenças e semelhanças, mesmo 

com conflitos, mas sem rejeições – e com respeito pela visão de mundo de 

cada um, num mesmo contexto histórico-temporal –, mostra a nova 

perspectiva da cultura na contemporaneidade. 

Os conteúdos acerca da sexualidade foram adquiridos, em maior 

parte, nos momentos informais que, eventualmente, surgiram e criaram 

possibilidades para que o tema viesse a ser foco de atenção. A temática 

quando abordada por meio de questões, como a AIDS, DST e 

anticoncepção, foi tratada na perspectiva de educação sexual e centrada no 

comportamento e nas práticas sexuais. O reflexo dessa construção ainda se 

faz presente, hoje, na percepção de diversas colaboradoras e se mantêm 

nesta linha de abordagem em suas atividades profissionais. 

Em algumas situações, em que o silêncio e o "faz de conta que 

ninguém viu", foram as condutas tomadas, deu-se um acréscimo no 

constrangimento que o tema já abarcara de uma socialização anterior e se 

estendeu tanto aos sujeitos cuidadores, quanto aos sujeitos cuidados. Com 

isso, perdeu-se a oportunidade não só de tratar a questão além dos limites 

da interdição, mas também de realizar um exercício para desconstruir a 

perspectiva negativa sobre a sexualidade. 

Pontuo, finalmente, que as possibilidades dialógicas sem 

preconceitos, tabus ou malícia, desenvolvidas com algumas colaboradoras, 

permitiram uma percepção mais descontraída e positiva para o auto-

conhecimento e para uma vivência mais salutar em relação à questão. 
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7 VIVENCIANDO A SEXUALIDADE NA ASSISTÊNCIA DE 
ENFERMAGEM 

 



Vivenciando a sexualidade na assistência de enfermagem 

Entendo que a interpretação cultural dos acontecimentos referentes 

à sexualidade possibilita a compreensão do que eles significam e a que 

símbolos se relacionam. Essa análise tem sido um norte sinalizador para 

conduzir as reflexões deste estudo. Ao mesmo tempo, percebo essa 

temática central a partir de uma perspectiva de construção cultural. Isso me 

leva a procurar o que está no não dito (implícito) do já dito, ou seja, nas 

revelações das narrativas das colaboradoras. 

Como seres culturais, os homens se orientam por conceitos, se 

expressam por símbolos, dentro de uma rede visível e invisível de relações 

sociais, no grupo social em que vivem. Logo, a realidade explícita nem 

sempre denota, de forma clara, o que realmente é sentido, pensado e falado. 

A rede de representações é bastante extensa e nem sempre revelada. Essa 

linha de pensamento me reporta ao estudo de GOFFMAN (1999), sobre a 

representação do eu na vida cotidiana. Nele, o autor utiliza a metáfora da 

ação teatral, para se referir às representações pessoais diante dos outros. 

Por intermédio de uma comparação o autor iguala o espaço de vivência das 

relações sociais com um palco; as representações pessoais com as cenas; 

os sujeitos das representações com os atores; a região dos bastidores, a 

área de acesso permitida apenas aos atores; e as regiões de platéia, onde 

os outros assistem a representação expressa na região de fachada. 

No sentido de estabelecer um vínculo entre a realidade explícita e a 

implícita, me apóio na comparação do citado autor, considerando a vida 

como um grande espetáculo. Nela, as pessoas assumem diferentes papéis 

sociais para representar seus diversos personagens. 

Seguindo este pensamento, no estudo em questão, penso que a 

mulher, ao assumir a personagem enfermeira, objetiva sustentar uma 

representação de acordo com o desempenho esperado dela, para esse 

papel. 
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Tal desempenho é constituído a partir de uma aprendizagem 

adquirida via socialização secundária, que molda e constrói o perfil da 

personagem,  define conhecimentos, atribuições, regras, normas e ainda 

seleciona o campo de atuação profissional específico. Ao mesmo tempo, o 

conteúdo interiorizado na socialização primária, que imprimiu as 

características, as concepções e os valores culturais à personagem mulher, 

é também acionado. 

O exercício de representação exige a busca de uma coerência entre 

esses níveis de socialização e a integração dos diferentes corpos de 

conhecimento, que nem sempre é facilmente obtido e também gera conflitos 

com freqüência. Na representação de seu personagem, a enfermeira dirige 

sua atuação com o intento de desempenhar adequadamente seu papel. 

Estes conflitos ou dificuldades dificilmente são revelados explicitamente. 

Para isso, ela utiliza técnicas de sustentação do seu desempenho, oculta (ou 

tenta ocultar) uma representação considerada inadequada à cena e ao seu 

papel no momento, e privilegia aparentar aquilo que lhe é esperado. 

A partir dessas reflexões, exponho, neste capítulo, uma apreciação 

de como a questão da sexualidade tem sido conduzida na prática da 

assistência de enfermagem. Quando me refiro a essa prática, estendo meu 

entendimento igualmente à formação acadêmica da enfermeira e à 

assistência de enfermagem ao cliente, propriamente dita. 

Parto da acepção que cada colaboradora tem sobre a sexualidade, 

quais os sentimentos que se revelam ao lidar com essa questão e, 

finalmente, exemplifico com as experiências delas como a personagem 

enfermeira dirige sua atuação para sustentar apropriadamente seu papel. Os 

conteúdos assimilados na socialização primária dificilmente são 

desintegrados. Encontramos neles grande parte dos valores e dos conceitos 

culturais, que amparam as condutas individuais ao longo da vida. 

Exemplifico essa afirmação com a apresentação dos conceitos referidos 

pelas colaboradoras acerca da sexualidade, que refletem as percepções e 

os valores que construíram essa dimensão de socialização. 
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Saliento, antecipadamente, respaldada em LOYOLA (1999), que o 

universo conceitual sobre este tema é bastante variável, e que seus 

significados e conteúdos não são fixos, podendo ser diversificados de 

acordo com o contexto cultural e temporal em que vive o indivíduo. 

 

 

7.1 Os conceitos 

 

A cada colaboradora foi solicitada uma definição de sexualidade. 

Apresento, a seguir, recortes de tais definições. 

Inicio apresentando um primeiro conceito de sexualidade como uma 

expressão de vida, de todos os seres humanos, porém diferenciada na 

essência. 

Para mim sexualidade é uma expressão de vida, é ambígua, 
é um termo extremamente amplo, mas é vida. Querendo ou 
não, negando ou não, ela faz parte da vida, porém ela não 
iguala os seres. Tanto o mais instruído, quanto aquele mais 
ausente dessas questões teóricas vivem a sua sexualidade, 
só que cada um do seu jeito, construindo-a dentro dos seus 
limites e possibilidades culturais, de um jeito ou de outro, 
consciente ou inconsciente. (L) 

 

Este conceito envolve aspectos que considero de fundamental 

importância para o entendimento da sexualidade, dentro de perspectiva 

adotada neste estudo. 

Em primeiro lugar, a sexualidade é referida como uma expressão de 

vida, que faz parte de todas as pessoas. Nesse sentido, a colaboradora 

aborda uma dimensão de universalização da sexualidade, ou seja, é comum 

a todos os indivíduos independentemente de qualquer outra característica 
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pessoal ou grupal. Ao mesmo tempo em que a apresenta como um evento 

universal, a colaboradora destaca o caráter individual e específico de cada 

pessoa vivenciar sua sexualidade, sem esquecer da perspectiva de 

construção cultural. 

Essa acepção vem ao encontro do pensamento de HEILBORN 

(1997, 2000) que entende a sexualidade como universal aos seres humanos, 

embora sua construção aconteça de acordo com os elementos históricos, 

sociais e culturais que integram a rede de significados de cada grupo social 

específico. 

Nesse conceito, a colaboradora também relaciona a ambigüidade e 

a diversidade de significação que envolve tal temática, numa mesma direção 

apresentada no trabalho de LOYOLA (1999). 

No conceito a seguir, outra colaboradora reforça o caráter de 

individualidade que, em seu entendimento, está ligado à sexualidade. 

Relaciona-o com o comportamento corporal, a forma de pensar e de 

expressar como um corpo sexuado. 

O que me surge, é que sexualidade é individualidade. É a 
maneira que cada um tem de pensar, agir, sentir, se mostrar, 
ser no mundo. (B) 

 

Esse conceito direciona ao entendimento de que a sexualidade 

passa por uma significação específica, única, a cada pessoa. A partir desta 

significação, segundo HEILBORN (1997), a pessoa vai expressar suas 

representações quanto ao sexo, através de simbolizações singulares, de 

uma forma particularizada. 

Na mesma direção, remetendo o significado de sexualidade ao jeito 

de ser das pessoas, ao comportamento delas como um todo, manifestam-se 

as próximas colaboradoras: 
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Para mim, sexualidade é o jeito de cada um. É o jeito 
pessoal que me visto. É o jeito que penso. É o jeito que 
penteio o cabelo. É o jeito de falar, de me expressar. (N) 

 

Acepção semelhante aparece no próximo relato: 

Eu também acho que sexualidade é o jeito de ser, a maneira 
como a gente se comporta. Ela faz parte da vida, não tem 
como desvincular. É uma coisa boa e também bastante 
complexa. (C) 

 

Centrada na expressão do comportamento pessoal, a colaboradora, 

a seguir, enfatiza seu conceito: 

Para mim, sexualidade tem a ver com comportamento, com 
a maneira como a pessoa anda, fala, se veste. Em tudo, a 
gente desenvolve e demonstra a sexualidade. A maneira 
como se maquia. O perfume que se usa, o olhar. (H) 

 

Esses entendimentos a respeito da sexualidade a alojam num 

patamar de expressão corporal, que reflete sensações, sentimentos e 

emoções elaboradas por um corpo sexuado. 

Nessa linha de pensamento, convém salientar que também as 

sensações, os sentimentos e as emoções são culturalmente fabricados, ou 

seja, o que leva a pessoa a perceber e demonstrar sentidos físicos e 

emocionais tem um valor cultural em dada sociedade, que pode ou não 

existir em outras (HEILBORN, 1997). 

A sexualidade como um elemento, também culturalmente 

estruturado, vai oportunizar a explicitação dos sentidos, sentimentos e 

emoções através do corpo nos relacionamentos sociais. 

Pensando sexualidade como sinônimo de sensualidade, carinho, 

afeto, toque, amor, comunicação, esta colaboradora expõe sua idéia: 
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Sexualidade, sensualidade, ser sensual. Para mim 
sexualidade é um leque muito grande. É carinho, é afeto, é 
toque, é olhar, é comunicação. É o tom da voz, a maneira de 
falar. A maneira de se expressar. (F) 

 

Nessa idéia, a colaboradora elenca uma série de exemplos, nos 

quais a sexualidade é entendida como forma de expressão pessoal no 

mundo. Ela reflete sentimento e singulariza o vivenciar do sujeito nas 

relações interpessoais. 

A partir daí é possível perceber que a enfermeira, embora muitas 

vezes inconsciente da totalidade de sua ação no "cuidar do outro", uma vez 

que utiliza seu corpo como instrumento do cuidado – conforme 

FIGUEIREDO e CARVALHO (1999) –, manifesta sua sexualidade, 

denominando esta por outros nomes, tais como: toque, afeto, carinho, olhar, 

comunicação, proximidade, entre outros. 

Conduzindo seu pensamento no mesmo rumo, exprime-se outra 

colaboradora, confirmando o dizer anterior: 

Para mim, essa coisa de proximidade, de afeto, se refere à 
sexualidade.(E) 

 

Nessa fala, a colaboradora baseia a argumentação em sua vivência 

familiar. Nos "nãos" e nas proibições impostos pelos pais, que limitaram o 

campo da sexualidade ao distanciamento das pessoas, a partir de 

enunciados que proibiam qualquer tipo de manifestação corporal, como o 

toque, a carícia, o abraço. O enraizamento dessas normas e regras culturais 

persiste na significação desse conceito, para a colaboradora até hoje. 

A noção de prazer, relacionada ao conceito de sexualidade, também 

foi referida pelas colaboradoras. O seguinte relato aborda este aspecto da 

sexualidade e a relação entre ele e o auto-conhecimento. 



Vivenciando a sexualidade na assistência de enfermagem 179 

Eu relaciono a possibilidade de sentir prazer com todo o 
contexto de vida da mulher. Hoje, as coisas estão mudadas 
e a mulher tem que se conhecer para se curtir. Sexualidade, 
para mim, é ser e exercer a mulher que sou no todo, o tempo 
todo. É se autoconhecer. A sexualidade está ligada a sentir 
algumas coisas, como as sensações que vêm ou que se 
criam no próprio corpo. (K) 

 

Esse conceito perpassa a noção de prazer via sexualidade. Cito 

FIGUEIREDO e CARVALHO (1999) para discutir tal idéia. As autoras 

referem que a essência da sexualidade é a própria noção de prazer, e 

relacionam isso com o corpo da enfermeira como instrumento do cuidado. 

Elas partem do princípio que todo corpo é sexuado, portanto, possui 

possibilidades de sentir e produzir prazer. Nesse entendimento, o corpo da 

enfermeira como instrumento de seu trabalho, sente e produz prazer, que 

não está aqui destacado, limitadamente ao ato sexual. 

Estas autoras relacionam tal noção com o exercício de gostar do que 

se faz, de ser prazeroso para quem faz algo e para quem recebe algo. E 

assim estendem isso ao cuidado que a enfermeira presta ao "outro", sujeito 

de seu fazer. 

Dizem que a enfermeira ainda não se descobriu como fonte de 

emoção, porém, continuamente, gera e sente prazer através do ato do 

toque. Este ato está permanentemente presente no cuidado de enfermagem. 

Em maior ou menor grau, ele é exercido diariamente na prática que ela 

realiza. 

Nesse sentido, penso que o auto-conhecimento referente à 

sexualidade, e a conscientização da constante presença dela no corpo – 

através dos gestos, do toque, do olhar, do tom de voz e de tantas outras 

expressões corporais e comportamentais – serão importantes aliados para a 

enfermeira se perceber sexuada, expandir suas possibilidades de prazer e, 

ainda, resolver conflitos relacionados à sexualidade, que podem, 

indiretamente, incidir sobre o sujeito de seu cuidado. 
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Embora bastante diversificadas, as significações da sexualidade, 

nos grupos, eram aceitas sem contra-argumentação pelas colaboradoras. 

No entanto, quando alguns conceitos eram relacionados apenas ao ato 

sexual e à genitalidade, surgia oposição e a discussão conceitual ampliava 

tal perspectiva. Isso gerou, ao mesmo tempo, aquecimento à discussão, 

exercício de aceitação da idéia diferente, respeito pelo espaço para 

argumentação e atenção ao exposto pelas demais. 

Foi nesse contexto de sincretismos e pluralidade conceitual que se 

revelaram os entendimentos sobre "o que significa sexualidade para você?". 

Escolhi três relatos que contemplam a perspectiva biologicista e 

representam todas as falas emitidas nesse sentido. 

O primeiro depoimento abaixo chama atenção pelo esforço que a 

colaboradora faz para estender para si própria a significação da sexualidade 

além da dimensão da genitalidade. Ela elabora uma série de indagações que 

refletem sua dificuldade de entender o conceito sobre a temática de uma 

forma mais concreta. Reputa esta dificuldade à formação repressora que 

teve na socialização primária nessa área.  

Todas as vezes que eu leio, que eu trabalho esse tema, a 
primeira coisa em que penso é sexo, a parte sexual mesmo. 
Embora a gente entenda que acordamos com a sexualidade 
presente em nós, isso para mim não é claro. Isso talvez seja 
um reflexo da minha formação tão repressora, que 
relacionava tudo com sexo, com ato sexual. Isso é muito 
forte em mim. Embora eu saiba que a gente tem que 
trabalhar sexualidade num patamar muito mais amplo que 
genitália, que sexo em si ou ato sexual, isso é difícil para 
mim. A gente fala para as pessoas, mas não tenho isso 
claro, bem resolvido. Onde está a minha sexualidade? Como 
eu transmito a minha sexualidade? Como eu mostro a minha 
sexualidade? Para mim isso não é claro, não é palpável, é 
subjetivo demais. É difícil para mim essa lógica de ‘aqui 
estou eu colocando a minha sexualidade’. Todos os 
conceitos estão misturados, eu não consigo ver com clareza. 
(D) 
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Neste depoimento, é visível a dificuldade da colaboradora de 

desprender-se de um conceito interiorizado no socialização primária. 

Culturalmente, há concepções que alicerçam toda a vida. As pessoas são 

seres culturais, e a forma de pensar expressa os significados que cada um 

constrói culturalmente, pois é a cultura que imprime os valores e os 

significados à existência humana (GEERTZ, 1989). 

Acredito que a associação da sexualidade a sexo e à relação sexual 

tem origem na construção cultural de uma forma de ser e de existir no 

mundo, mas é uma construção muitas vezes embaraçosa. Explico isso a 

partir da idéia de que – se a relação sexual, em geral, é entendida como 

pertencente ao domínio do "proibido"; se é vivenciada num espaço fechado, 

resguardado; se é, muitas vezes, incutida como algo feio, perigoso, 

interditado às mulheres –, ela é ensinada como algo que não faz parte da 

porção prazerosa da vida, mas como uma fonte de risco. 

Assim sendo, é esta a conotação entendida ainda hoje, pela 

colaboradora. No entanto, a vivência profissional lhe solicita uma mudança 

de compreensão desse tema, e isso, por sua vez, tem revolucionado outras 

concepções interiorizadas e talvez nem percebidas anteriormente, que 

levam aos questionamentos.   

BERGER e LUCKMANN (1976) explicam que o conteúdo assimilado 

na socialização primária é firmado fortemente na consciência da criança, 

fazendo parecer algo fundamental, obrigatório, inevitável e muito difícil de 

desintegrar, porém nos processos de ressocialização permanente, que todos 

vivem ao longo da vida, é possível desconstruir e reconstruir alguns 

conceitos, o que depende não só do contexto social em que o sujeito 

desenvolve sua existência – se vive em família, se trabalha, se executa 

outras relações sociais –, mas também de suas características pessoais e 

de sua personalidade. 
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Os próximos relatos veiculam a concepção implícita de sexualidade 

ligada ao ato sexual. Embora seja enfatizado como uma parte importante e 

boa da vida das pessoas, as colaboradoras carregam seus depoimentos 

com preocupações acerca desse tema. 

Eu penso que sobre a sexualidade, uma questão muito 
importante é a educação. É a orientação para esclarecer 
tabus e saber como se cuidar. Eu vim de uma família que 
morava no campo, onde nada se podia fazer. Aí, com o 
tempo, as coisas foram mudando. Eu fiz faculdade, fui 
tentando aprender de outro jeito, só que se acaba levando 
isto para várias gerações, se entra em conflito, se tenta 
resolver. E ainda trabalho com isso no dia-a-dia. Eu entendo 
a sexualidade como um comprometimento sério e vejo que 
isso é levado no "oba-oba". É sexo, rock in roll e drogas. Não 
é isso que a gente passa, mas é isso que os jovens vivem. É 
uma questão de educação sempre, é comprometimento, é 
uma coisa séria. Além de ser bela tem que ter muita 
responsabilidade. (M) 

 

Esta concepção relacionando a sexualidade com a genitalidade, com 

a reprodução, com a relação sexual, vem de uma perspectiva que naturaliza 

a sexualidade e a estabelece como um elemento determinante da espécie. 

Esse sentido origina-se do tratamento que a sexualidade, como objeto de 

estudo, recebeu nas áreas biológica e biomédica, que a centralizaram até 

pouco tempo (LOCK, 1993; BARBOSA, 1997). 

Tal perspectiva estendeu-se também à formação dos profissionais 

da área da saúde e encontra-se fixa na dimensão de genitalidade, que é 

uma das tantas dimensões que acercam a sexualidade. Não é a única, mas 

é a predominante ainda. 

Essa perspectiva de genitalidade é refletida no caráter de risco (não 

de prazer), em que a sexualidade é levada à discussão e aos estudos na 

área da saúde. Reproduzem a perspectiva patologizante que tenta classificá-

la como normal ou anormal, ou orientam para categorias definitivas, que a 

limitam exclusivamente à noção do coito, na mesma direção é apresentada a 

concepção desta colaboradora: 
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Eu acho, hoje em dia, muito triste a mulher que não procura 
conhecer o seu corpo, a sua sexualidade. Às vezes, não tem 
prazer com a sexualidade, porque não se conhece. Ela não 
se valoriza. E ainda tem o machismo que reforça tudo isso 
(...) Eu me preocupo com a sexualidade, porque tenho filhos 
adolescentes. Penso, até que ponto tenho que dar abertura 
para isso? Até que ponto posso limitar suas atitudes? 
Porque, hoje em dia, isso é uma preocupação. E a gente da 
enfermagem convive muito com os problemas relacionados a 
isso, como a gravidez, as DSTs, AIDS. Então, a gente fica 
muito presa a sexualidade em si. Na preocupação dessas 
coisas. Não que não seja bonito, não seja bom. Acho que a 
sexualidade é excelente para o corpo, para a mente, para 
tudo. Só que eu tenho uma preocupação. Procuro educar, 
passar para eles (filhos) sobre a prevenção, mas até que 
ponto isso é certo? (G). 

 

Este depoimento reforça a perspectiva genitalizante e patologizante 

referido pela colaboradora anterior, que centraliza a sexualidade nos órgãos 

genitais; salienta a necessidade de um autoconhecimento para uma vivência 

prazerosa dessa dimensão humana; e reputa à mulher a responsabilidade 

de se conhecer e de vivenciar melhor sua sexualidade. 

Ao mesmo tempo, traz a questão do machismo referente à 

mentalidade patriarcal, que limitou e reprimiu a construção da sexualidade 

feminina. 

Em seu pronunciamento, há várias indagações que se referem aos 

controles, limites e proibições que ela entende serem necessários para 

conduzir a educação familiar de seus filhos, isso revela como a cultura é um 

elemento que influencia fortemente os sujeitos. Em relato anterior, essa 

colaboradora disse sentir reprimida pela formação limitadora, controladora, 

reforçada de proibições e de impressões negativas em relação à 

sexualidade, dada por seus pais. Atualmente, exercendo o papel de mãe, 

igualmente fica preocupada com os limites que deve impor à sexualidade 

dos filhos, pelos riscos daí advindos.  

Percebo, pela própria existência da dúvida em como agir, que há 

intenção da colaboradora de proceder diferentemente de seus pais, de ser 
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mais acessível, de proporcionar orientações, porém ela repete os alertas, as 

proibições e o comportamento de seus genitores. Isso mostra como a 

obediência comportamental, exigida pelos pais está absorvida internamente 

nos grupos sociais (MINAYO, 1993) e em menor ou maior grau é 

reproduzida. 

 

 

7.2 Os Sentimentos 

 

Ao mesmo tempo em que as definições conceituais, ou as 

argumentações revelavam as perspectivas de entendimento dessa temática, 

questionei as colaboradoras sobre quais os sentimentos que surgiam ao 

tratar de tal assunto. Várias delas referiram sentir constrangimento em 

situações que envolviam a questão da sexualidade. 

O constrangimento foi citado por meio de exemplos: na relação com 

os pais em momentos de diálogo, em que o mesmo tema vinha à tona; em 

momentos de orientação dada aos filhos; na assistência do cuidado ao 

paciente, devido aos tabus e preconceitos que ainda envolvem a concepção 

da sexualidade, que criam barreiras, que impõem limites e distanciamento 

entre cuidador e sujeito cuidado; ao realizar procedimentos que envolvem as 

partes íntimas do corpo do sujeito cuidado, ou o expõe através da nudez; e 

no falar sobre si própria e de sua sexualidade.  

O constrangimento revela marcas profundas deixadas na construção 

da sexualidade das colaboradoras, que refletem o silêncio que envolveu o 

tema, a recusa das informações, a manutenção da ignorância, as proibições 

repetidamente enunciadas, tudo isso criando e reforçando valores culturais 

que, até hoje, sinalizam sua conformação. Refletem também, as estratégias 

utilizadas na formação profissional como: a repetição das interdições 
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(alocadas anteriormente na socialização primária); o distanciamento e a 

impessoalidade impostos ao cuidado com o "outro"; a assexualização dos 

sujeitos cuidados e dos cuidadores; e a falta de diálogo e de oportunidades 

formais para desconstruir a perspectiva negativa existente sobre a 

sexualidade. 

Dessa forma, os conteúdos culturais foram sobrepondo-se, 

reforçando o constrangimento ao lidar com essa questão, tanto em nível 

pessoal quanto interpessoal. Algumas colaboradoras mencionaram seu 

constrangimento através da dificuldade de aproximação e de relacionamento 

com as pessoas, em especial com as do sexo oposto, advindo este sentir do 

contínuo e rigoroso controle realizado na infância e na adolescência por 

seus pais, que as impediam de manter qualquer contato com meninos. Isto 

foi vigorosamente moldado em seus valores, como regra essencial para 

conduzirem-se no meio social e, até hoje, é um reflexo nos seus 

relacionamentos interpessoais (tanto em nível pessoal quanto profissional). 

O medo foi outra emoção exposta. E é acompanhado de lembranças 

tristes vividas na infância. Ele se mistura ao constrangimento de vivenciar a 

própria sexualidade e de tratar com outras pessoas determinada situação 

que envolva essa questão. 

Ficou surpresa uma das colaboradoras ao se perceber repetindo 

para os filhos valores e conceitos não admitidos para si mesma, pois não 

estava sendo tão liberal quanto se imaginava e tentava projetar na sua 

imagem pública. 

Uma proposta de desafio foi sustentada por outra colaboradora, no 

sentido de desconstruir a interiorização negativa sobre a sexualidade e 

reconstruí-la. 

A mágoa foi referida por trazer a recordação dos anos de juventude 

perdidos, pela rigidez e controle nas normas e regras sociais que 

conduziram a  socialização primária. 
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Foi mencionada também a preocupação e a apreensão que este 

tema revela a partir de uma perspectiva patologizante centrando a 

sexualidade como fonte de risco e não de prazer.  

E, finalmente, foi citado por algumas colaboradoras, o sentimento de 

bem-estar, de tranqüilidade e satisfação pessoal ao lidar com essa temática, 

ratificando a construção liberal e sem preconceitos das suas sexualidades, 

nas socializações vivenciadas até o momento. 

 

 

7.3 A Vivência 

 

Solicitei às colaboradoras que exemplificassem, repensando sua 

prática na enfermagem, os momentos em que o tema da sexualidade se 

apresentava, e como tinha sido conduzido por elas. Algumas pontuaram 

tarefas específicas que se limitavam a tratar da sexualidade no plano das 

orientações preventivas, alertando para os riscos que os sujeitos cuidados 

poderiam correr, como apresento a seguir. 

Eu acho que um exemplo que cai bem sobre sexualidade é, 
quando vou dar as orientações pós-parto às puérperas, 
tenho que falar sobre anticoncepção. Eu acho que aí sempre 
cai no tópico da sexualidade, quando oriento sobre métodos 
anticoncepcionais. Eu digo para elas: mãe, quando tu 
voltares a ter atividade sexual, depois da pausa e da tua 
recuperação, tens que pensar num método para não 
engravidar de novo, em seguida. Aí tu vais ter que conversar 
com o médico, vais decidir com o teu parceiro o que tu vais 
usar. (G) 

 

Penso que falar sobre anticoncepção, assim como sobre órgãos 

genitais não quer dizer, necessariamente, falar sobre sexualidade. 



Vivenciando a sexualidade na assistência de enfermagem 187 

É centrada, muitas vezes, a atenção sobre a questão 

essencialmente técnica e biológica, porque nem sempre é possível dar outra 

abordagem ao tema. Uma vez que isso é parte da própria cultura da 

educação dos profissionais da área da saúde (RESSEL, 1995). São 

focalizados os aspectos fisiológicos, anatômicos, patológicos, 

epidemiológicos e abordado o mesmo tema numa dimensão limitadamente 

reprodutivista, segundo LOYOLA (1999), ou de risco, como pode ser 

observado no relato a seguir: 

Eu trabalho com pacientes do hospital-dia. São pacientes 
contaminados com AIDS. Há uma mudança radical neles. 
Temos que ter um comportamento muito sério e atento, 
equilibrado para não "pirar". Temos que investigar, saber 
com quem eles transaram. Temos que conscientizar eles. A 
sexualidade é uma preocupação constante minha. Essa 
epidemia (AIDS) anda muito rápida. Cada dia tenho uma 
surpresa. Acho que é uma população mal encaminhada. (M). 

 

Essa relação da epidemia da AIDS com a sexualidade tem sido, 

presentemente, enfocada nos estudos que confrontam os temas em 

questão. 

LOYOLA (1999) e BARBOSA (1997) ratificam essa relação, 

conforme observado em seus trabalhos, e demonstram como o interesse 

sobre a sexualidade, como objeto de estudo, exacerbou-se com o 

surgimento da AIDS. Tais estudos são conduzidos, em sua maioria, pela 

medicina preventiva e pela epidemiologia, que salientam, principalmente, o 

comportamento e as práticas sexuais, corroborando para denotar uma noção 

de risco e patologia. 

Se, por um lado, essa é uma realidade vivenciada hoje, a ela é 

necessário se integrar e se capacitar para prestar um cuidado de 

enfermagem efetivo. Penso, também, que é uma oportunidade para 

desconstruir mitos e tabus acerca da sexualidade, bem como tratá-la em 

relação ao sujeito -cuidado num patamar que vai além da genitalidade, que 
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envolve toda uma vida, toda uma história, todo um contexto de relações 

específicas a ele.  

É uma oportunidade de estender o olhar para além dos aspectos 

físico e patológico que envolvem essa questão; de visionar a pessoa como 

um ser por inteiro, com seus medos, preocupações, conhecimentos, 

conceitos, valores, dificuldades, experiências. É também uma oportunidade 

de desconstrução da cultura patológica que centrali za as questões de saúde 

e, em conseqüência, a sexualidade. 

Acredito que, de acordo com a condução que for contemplada, é 

possível repetir valores de modelos culturais dominantes e ainda servir de 

instrumento de controle social. É urgente atuar com uma prática de saúde 

reflexiva e crítica. 

No próximo relato, a centralização da sexualidade, como objeto de 

atenção dos profissionais da área da saúde, é concebida igualmente na 

perspectiva patologizante e medicalizante. 

Principalmente com mulheres climatéricas, o tema aparece 
muito. Elas dizem: eu não tenho mais prazer, não quero 
mais... Procuro ir deitar quando ele está dormindo, porque 
não quero mais esse tipo de envolvimento. E aí eu digo, 
brincando, para elas: você vai virar tantas vezes as costas 
para ele, vai dizer tantas vezes que não, que ele vai procurar 
fora, e você vai perder o marido. (F) 

 

Inquirida por outra colaboradora sobre essa conduta, se não estaria 

forçando a mulher contra sua vontade, pelo medo de perder o marido, a 

colaboradora respondeu: 

Não. Nós damos a reposição hormonal, que é um 
estrogênio, que faz com que a mulher se sinta jovem e 
desejável de novo. Muda aquela figura de "estar velha", que 
não serve para nada; para a cama, pior ainda. Ela sai 
daquela depressão. É esse o tratamento. É orientação que a 
gente dá. (F) 
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Neste relato, foi exemplificada uma conduta que não é incomum na 

prática de enfermagem. A atenção é concentrada no problema, no desvio, 

na anormalidade, e há um apossamento do indivíduo, de seu corpo, como 

objeto limitado pelo problema de saúde em si. Nessa lógica, ele é destituído 

de uma história de vida singularmente construída, pelo cuidador. 

A partir desse momento, ela (mulher/indivíduo) converte-se em 

objeto de saber e prática de uma assistência (VIEIRA, 1999). Desta forma, 

são transformadas vivências únicas em um problema que, 

generalizadamente pode ser solucionado através da medicalização. Sua 

sexualidade será apenas medicalizada e o problema resolvido. Resta a 

questão: até que ponto, dessa forma, não estão sendo reproduzidos valores 

dominantes na prática da saúde? 

Nesse contexto, o sujeito do cuidado não é visto como sujeito, e sim 

como um ser passivo que necessita acatar o tratamento instituído, não lhe 

são permitidas outras possibilidades, nem lhe é aberto um espaço para viver 

essa questão e procurar outros caminhos, além do que surge uma ameaça 

implícita, em tom de brincadeira, que reforça os valores interiorizados na 

construção cultural da sexualidade dessa mulher, ou seja, a cobrança ainda 

hoje da obrigação de esposa, de manter um relacionamento sexual no 

casamento. Percebo também que a concepção de sexualidade, nesse 

depoimento, está centrada no ato sexual. E questiono: qual o espaço que 

damos aos sujeitos de nosso cuidado para refletirem, avaliarem, e 

analisarem suas próprias histórias de vida, enquanto mulheres que tiveram 

uma construção cultural da sexualidade marcada pela repressão, pelo medo, 

pela ignorância e pela dominação masculina? 

Para mim, este estudo é um espaço que se abre representando uma 

nova configuração de trabalhar na enfermagem. É um espaço de diálogo, de 

saber ouvir e de aprender com cada sujeito do cuidado, a partir de suas 

histórias, percepções e maneira de ver o mundo. Isso aponta para uma nova 

perspectiva cultural de assistir em saúde, na qual o pluralismo de idéias, as 
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diferenças de opiniões e a própria contrariedade devem ser respeitadas, 

dando-se um igual espaço para as necessárias expressões, em oposição à 

conduta unidirecional que estamos (mal)acostumados a exercitar. Vejo que 

este estudo é uma possibilidade de desconstrução do modelo de saúde, 

centrado na doença e no poder do profissional de saúde, em detrimento ao 

sujeito do cuidado e, conseqüentemente, à condução da sexualidade. 

Aproveitando o encaminhamento dessa discussão, trago o 

depoimento de outra colaboradora, que conduz de uma forma oposta a 

anterior, a questão da sexualidade de mulheres climatéricas. 

Eu acho que consigo trabalhar essa questão. A minha 
dificuldade é que isso é muito abstrato, a sexualidade não é 
palpável para mim, mas eu trabalho com as mulheres em 
fase de climatério de uma forma bem ampla, se é isso que 
se pode chamar de trabalhar sexualidade. Eu trabalho pelo 
viés de gênero, dos papéis masculinos e femininos da 
construção feminina feita em cima de nós, da nossa 
valorização como mulher, o que a gente pode fazer para 
superar isso aí, para reconstruir. É lógico, tem momentos em 
que a gente se refere à relação sexual mesmo. Junto, 
porém, trabalho a relação de poder que se estabelece entre 
o masculino e o feminino, que subjuga a mulher. E 
discutimos: por que aceitar isso? de onde vem isso? como é 
que isso foi construído? vem de casa? da escola? das 
historinhas infantis? vem de toda a construção da nossa 
identidade? E eu acho que temos que trabalhar valores, 
princípios, responsabilidade, liberdade, amor, respeito para 
que exista toda uma rede que estruture isso que a gente 
chama de sexualidade; começando cada um consigo 
mesmo. (D) 

 

Neste relato, destaco, primeiramente, o espaço que a colaboradora 

abre para trabalhar o tema. Ela discute a sexualidade através das relações 

de poder entre o masculino e o feminino. 

A sexualidade tem sido enfocada em inúmeros trabalhos nas 

Ciências Sociais e na Antropologia, por exemplo, a partir dessa conjunção 

com o gênero masculino e o feminino. Cito alguns trabalhos como os de 

HEILBORN (1991, 1997, 1999, 2000), BARBOSA (1997), GIFFIN (1999), 
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PARKER (1991), FOUCAULT (1990, 1999). Neles as relações de poder 

atuam na construção da sexualidade por meio de dispositivos específicos, 

que agregam determinados valores de acordo com cada grupo social e com 

o espaço temporal em que se dá a construção. A sexualidade é, então, 

compreendida dentro de uma lógica de construção cultural e social, que 

permite a vivência de papéis de homem e de mulher no mundo. 

A meu ver, a abordagem de escolha dessa colaboradora tem 

oportunizado espaços de auto-conhecimento e de reflexão crítica quanto à 

vivência  da sexualidade no atendimento às mulheres. Entendo que este é 

um caminho facilitador para que ocorra uma mudança na relação de 

desigualdade de poder entre homens e mulheres. Penso também que a 

enfermagem, enquanto instituição social e em nome da ciência, pode 

reproduzir valores dominantes e exercer um controle mascarado sobre a 

sexualidade. Por isso, o tipo de abordagem, dessa colaboradora deve ser 

exercitado ao longo da prática, uma vez que ele oportuniza um espaço de 

conscientização às mulheres. Aqui, me insiro também incluo as mulheres 

enfermeiras – nós. 

Foi destacada pela colaboradora, ao final de seu relato, e pode ser 

amparada no trabalho de FIGUEIREDO e CARVALHO (1999) e de SOBRAL 

(1994) a afirmativa de que a enfermeira tende a omitir sua sexualidade 

quando realiza o cuidado de enfermagem, tornando isso uma forma de 

controle social e cultural sobre a questão. 

A inclusão pessoal, na busca de conscientização da própria 

sexualidade, nem sempre é fácil. Todavia, não raras vezes, tem sido o 

caminho de escolha para a resolução de dificuldades nessa área, como é 

relatado pela colaboradora a seguir: 

Na UTI, eu vejo uma coisa que é bem marcante em relação 
à sexualidade, que é a questão de gênero. Ali, nós temos a 
presença do médico 24 horas por dia, e não é qualquer 
profissional. Ele é mais preparado,  ao mesmo tempo, a 
enfermeira também o é. Ela está conseguindo dividir mais as 
questões nas relações de trabalho. Discute mais, participa 
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constantemente. E o aluno tem visto esta mudança. A 
enfermeira não é tarefeira, não existe mais aquela situação 
do médico chegar, mandar e a enfermeira fazer. Existe 
diálogo, trocas, respeito. E incluo aqui outros profissionais 
homens, como os fisioterapeutas, eles trabalham em equipe. 
A relação está mais equilibrada. Eu acho que isso acaba 
influenciando o conceito de sexualidade que o aluno tem, 
porque se ele vem de uma educação machista, 
conservadora, vê que ali tem condição de romper com isso. 
E aí eu trabalho essa questão da sexualidade pelo viés do 
gênero, através de discussões e seminários onde isso é 
abordado, eu também aprendo muito com isso e trabalho 
minhas dificuldades pessoais, porque também tive uma 
educação muito castradora, muito machista. Meu pai não me 
deixou fazer veterinária porque era uma profissão de 
homem, e enfermagem sim, era de mulher. E eu também 
tenho dificuldades de me relacionar com profissionais 
homens, porque sempre fui ensinada a não conversar e nem 
sentar perto dos meninos. Até agora, tenho dificuldades com 
isso, como por exemplo quando cruzo com um colega e 
preciso cumprimentá-lo, fico toda constrangida. E essas 
discussões estão me ajudando muito. Estão me fazendo 
crescer. Estou melhorando minha própria vida. (A) 

 

Esta colaboradora resgata, em seu relato, a figura do médico como a 

representação do poder dominante no hospital, à semelhança do pai, na 

família. Ao mesmo tempo, destaca a enfermeira num papel ativo, 

participativo, em igualdade de relação com os demais profissionais-homens, 

também incluindo o fisioterapeuta, diferentemente da condição de 

passividade e subjugação, comumente encontradas nas relações de poder 

entre homens e mulheres em nossa sociedade. Nessa perspectiva, ela 

conduz a questão da sexualidade na direção de gênero. 

Em seu estudo, POLAK (1997) faz similar alusão, a autora observa a 

forma como a sexualidade é vivida na enfermagem – como uma profissão 

exercida em sua maioria por mulheres –. Ela ressalta que, por esse motivo, 

a enfermeira reproduz a submissão resultante do poder paternalista 

existente nos lares, enquanto o médico repete a representação de 

autoridade nas relações de poder aí instituídas. 
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Já, a colaboradora salienta a mudança de comportamento  da 

enfermeira que atua na UTI, através da explicitação de que esta não é mais 

mera tarefeira, mas é participativa, dinâmica, atua com os demais 

profissionais em um eqüitativo espaço de respeito e de diálogo. E esse é um 

modelo positivo para os alunos de enfermagem. Nele, a questão da 

sexualidade se destaca, no sentido de possibilitar um avanço nas relações 

entre homens e mulheres. Ao mesmo tempo, é um espaço que tem servido 

para resgatar, desconstruir e reconstruir conceitos e valores, para a vivência 

pessoal da colaboradora.  

Pela conscientização da própria sexualidade, esse tem sido um 

exercício oportuno para resolver os conflitos nessa área, o que, segundo 

FIGUEIREDO e CARVALHO (1999), é fundamental, pois, assim, a 

enfermeira tem mais condições para desenvolver seu equilíbrio emocional, o 

que poderá, indiretamente, atingir os sujeitos de seus cuidados. 

Observo a extensão desse pensamento e entendo que a perspectiva 

de gênero tem sido relevante à conscientização do ser feminino e do ser 

masculino, em todas as dimensões da vida humana, pois tal perspectiva, à 

semelhança da questão da sexualidade, resulta de uma construção social e 

cultural. 

Passo, a seguir, para a análise de um aspecto muito revelado pelas 

colaboradoras nas discussões grupais. Esse aspecto trata do 

constrangimento em relação à sexualidade, vivenciado na prática da 

assistência de enfermagem. Diversas colaboradoras referiram vivências 

constrangedoras em situações em que prestavam o cuidado de enfermagem 

e emergiu algum aspecto da sexualidade. Essas situações decorreram do 

próprio relacionamento com o sujeito do cuidado, na prática da orientação 

acerca da sexualidade e nos procedimentos técnicos realizados pela 

enfermeira, já que o constrangimento está relacionado a tabus e 

preconceitos interiorizados na socialização primária, bem como ao silêncio e 

à imagem de assexualidade imprimidos na formação da enfermeira. 
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No relato a seguir, a colaboradora distingue no relacionamento da 

mulher/enfermeira com as pessoas, a presença constante da sexualidade e 

a dificuldade de lidar com isso. 

Eu acho que a sexualidade está no relacionamento da 
mulher, e da mulher-enfermeira, com as pessoas (marido, 
filhos, pacientes). Só que a gente não tem liberdade com os 
pacientes. É diferente tratar questões da sexualidade com 
eles e com o marido e os filhos, por exemplo. A gente tem 
uns tabus com a nossa sexualidade. Então, muitas vezes, 
criamos uma barreira entre nós. Eu me pergunto, como é 
que devemos nos comportar diante deles? E penso, 
também, que o outro ser que a gente vai cuidar tem que ser 
tratado como um todo. E aí temos que ver também esse lado 
da sexualidade.(J) 

 

Esse questionamento a respeito de como deve ser o comportamento 

da enfermeira ante a própria sexualidade, nos relacionamentos 

estabelecidos para a prestação do cuidado de enfermagem não encontra 

eco nos estudos e nem nas discussões de enfermagem (SOBRAL, 1994). 

Penso que, tal indagação não tem uma resposta pronta, definida, 

como uma cartilha de recomendação para regras e condutas de 

comportamento. Por outro lado, entendo a sexualidade como o resultado de 

uma construção singular, em nível social e cultural, que modela os seres 

biologicamente sexuados em seres socialmente sexuados; penso, também, 

que essa construção vai direcionar a forma de conduzir essa dimensão nos 

relacionamentos interpessoais. Dessa maneira, estamos sujeitos às regras 

sociais e aos valores culturais implícitos ao nosso grupo social específico. 

Se, nesse momento, na enfermagem como um grupo social, essas 

regras e valores estão implícitos, cabe aos sujeitos que participam do grupo 

trazê-los à tona, criando espaços de discussão e de reflexão acerca dessa 

temática. 

Isso, entendo, facilitaria romper com barreiras de tabus e 

preconceitos; ao mesmo tempo, permitiria a visibilidade de uma dimensão 
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que existe e está presente no cotidiano da enfermagem, independente do 

querer ou não; e ainda permitiria o desvelamento de algo censurado 

(inconsciente) que deve se manifestar, se revelar no cuidado de 

enfermagem. 

Neste outro relato o constrangimento é relacionado à nudez dos 

corpos dos sujeitos cuidados, porém nem sempre esse sentimento é 

revelado. 

Uma coisa que eu vejo em relação à sexualidade e a nossa 
profissão é que a gente lida muito com o corpo humano, com 
a nudez, e isso desperta, às vezes, certos conflitos que 
negamos ou pensamos já estarem resolvidos. (H) 

 

Em geral, percebo que as enfermeiras negam para si próprias o 

sentimento de constrangimento quando se deparam com a nudez de um 

corpo a ser cuidado. Isso também decorre quando manipulam as partes 

íntimas do corpo do outro. A esse respeito, SOBRAL (1994) entende que a 

naturalização do sentimento e das emoções tem origem nos idos tempos da 

formação da enfermagem moderna, quando a impessoalidade era uma 

característica importante na composição da personagem enfermeira. Essa 

característica vem se vitaliciando, via discursos normalizadores, que 

orientam a performance que a enfermeira deve ter (SOBRAL, 1994); bem 

como a imagem de assexualização imposta ao sujeito do cuidado e à própria 

enfermeira (MIRANDA, 1994; FIGUEIREDO e CARVALHO, 1999). Tudo isso 

é interiorizado na formação da enfermeira, criando condições para que ela 

possa manipular o corpo e a sexualidade do outro através de uma 

autorização social instituída. No entanto, previamente a esta formação, deu-

se a internalização primária que condicionou valores e normas sociais e 

culturais que estabeleceram condições consideradas adequadas para viver 

em sociedade. Dentre estas, está o cobrir a nudez com o uso de roupas. 

Como tal socialização primária cria fortes elos emocionais, nem 

sempre a substituição dos seus preceitos é habilmente realizada, o que vai 
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gerar confronto entre tudo que é apreendido, isto é, na socialização primária 

que constitui a mulher como ser social, a nudez não deve ser exposta e as 

partes íntimas do corpo são de âmbito privado e devem ser escondidas; na 

socialização secundária, que constitui a personagem enfermeira, a nudez 

precisa ser manipulada, o corpo nu e suas partes íntimas são cuidadas, mas 

não devem despertar emoção. 

É possível entender que, enquanto as enfermeiras não assumirem 

seus sentimentos e emoções, estarão à mercê de confrontos e conflitos 

entre o ser mulher e o ser enfermeira. 

Numa abordagem semelhante ao anterior, este relato também se 

refere à questão do constrangimento, criado ante a nudez do corpo do outro 

e perante a necessidade de manipular suas partes íntimas, no entanto 

lembra os esforços que a enfermeira empreende para proteger e preservar o 

sujeito do cuidado. 

O constrangimento raramente é expresso verbalmente, no entanto é 

comunicado pelo não-verbal. Nesse sentido, a enfermeira deve estar atenta 

para melhor conduzir o cuidado, como o caso exemplar narrado a seguir: 

Onde eu trabalho tem vários tipos de clínicas. E para essas 
vêm pacientes de todas as idades, principalmente, os mais 
idosos. Os vindo do interior ficam sem jeito. Como os 
consultórios não são chaveados, muitas vezes é aquele 
entra e sai, isso é bastante constrangedor para eles. Eu 
procuro protegê-los com biombo, ou solicito que não 
interrompam, não entrem naquele momento. (M) 

 

Penso que cada sujeito do cuidado possui sua bagagem cultural 

definida e moldada de acordo com os valores e conceitos originados em sua 

socialização. Entendo, também, que a cultura está permanentemente 

presente em todas as situações de vida e manifesta-se a partir de símbolos 

ou sinais muitas vezes não-verbais. A observação atenta de toda e qualquer 

manifestação, vai possibilitar uma adequada interpretação que vai permitir 

cuidar com muito mais efetividade, pois possibilitará identificar o que aquele 
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evento está significando para o outro. Certamente, assim, resultará num 

cuidado de forma muito mais interativa. 

Se a busca dos significados culturais é imprescindível, para que seja 

realizado um cuidado realmente efetivo, o entendimento e a resolução dos 

próprios conflitos – gerados a partir da contraposição entre os conteúdos 

internalizados nas socializações e o enfrentamento da realidade presente –, 

são igualmente fundamentais. A seguir, outra colaboradora relata sua 

dificuldade em orientar sobre sexualidade, isso ocorre, principalmente, 

quando se trata de orientar suas filhas, porquanto o laço familiar lhe gera 

mais conflito e constrangimento. Quando questionada sobre a possibilidade 

de haver a mesma reação ao realizar tal atividade com as mulheres dos 

programas de saúde, ela expressou, convictamente, que atuava de forma 

técnica, não havendo constrangimentos e sim solidariedade, desencadeada 

pela vivência sofrida dessa clientela. 

Eu pedi ajuda a uma amiga, uma ginecologista, para orientar 
minhas filhas sobre sexualidade. Eu não consigo falar com 
elas sobre isso. Minha língua trava, não consigo me 
manifestar. Então, contratei uma profissional de saúde para 
dar orientação. Eu ainda não tenho abertura para isso, eu 
tenho dificuldades. Não aprendi a falar sobre isso com minha 
família; nem tão pouco, na formação de enfermeira. Então 
agora eu tenho que ser profissional e estou aprendendo “na 
marra” mesmo. Se não aprender de um jeito, aprendo de 
outro. Onde eu trabalho tenho que falar muito sobre isso. E 
eu sinto a vida de dor de cada uma das mulheres ali e 
enxergo um pouco de mim nelas. Elas chegam, pedem para 
conversar, esperam até o final do serviço, às vezes, e 
contam. Contam tudo. E eu fico branca, vermelha, azul, mas 
tenho que ficar numa boa. Aprendi a falar muito com elas, 
mas ali eu sou enfermeira, a profissional que está lá para 
falar com elas. E eu uso muito do que sei, da coisa bem 
técnica, mas eu mais escuto e estou aprendendo. (C) 

 

Essa colaboradora teve uma experiência de constituição de sua 

sexualidade marcada por forte repressão, por proibições e penalizações à 

conduta contrária da definida por sua família e, ainda hoje, sofre conflitos ao 

vivenciar a construção da sexualidade das filhas adolescentes. No entanto, 
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na condição de enfermeira, no papel da profissional que promove a 

educação de saúde, ela se permite, através da orientação técnica sobre o 

assunto, avançar nesse campo, apesar de enfrentar conflitos e dificuldades 

pessoais. Ao mesmo tempo, se solidariza com as mulheres-sujeitos de seus 

cuidados ao perceber semelhantes construções culturais referentes à 

sexualidade. 

Esse depoimento me reporta novamente à metáfora teatral, utilizada 

por GOFFMAN (1999), para explicar que toda pessoa procura se apresentar 

diante de seus semelhantes dirigindo e dominando as impressões que possa 

haver sobre ela. Para isso, emprega técnicas de sustentação, tal qual um 

ator que representa um personagem. 

No contexto deste relato, percebo a mulher, enquanto pessoa, 

vivenciando conflitos e dificuldades para trabalhar a questão da sexualidade, 

tanto em nível pessoal, quanto em nível de construção que será repassada 

às suas filhas. 

No entanto, no palco da enfermagem, a personagem enfermeira 

deve atuar dirigindo e dominando as impressões sobre ela. Logo, ampara-se 

no conhecimento técnico acerca do tema, uma vez que isso permite sua 

encenação, mantém a fachada à platéia e, ainda, protege os bastidores. 

Comumente as enfermeiras se apóiam nos conhecimentos 

meramente técnicos, de ordem biológica, para manter protegida uma área 

de conflito cultural que diz respeito a própria formação pessoal delas. A 

enfermeira se investe de cientificidade para dar conta de uma dimensão que 

não se reduz ao aspecto, ainda predominante, da genitalidade, que compõe 

a sexualidade como um todo. 

Porém, as emoções mais íntimas as traem, e as aproximam das 

histórias singulares relativas à construção da sexualidade dos sujeitos do 

cuidado – como aconteceu com essa colaboradora – permitindo a criação de 
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um espaço de aprendizagem, auto-conhecimento e reflexão crítica de sua 

própria vivência. 

O relato abaixo também expressa a questão do constrangimento, 

sentido pela enfermeira ao cuidar do outro. Nessa situação, o paciente 

masturba-se durante a realização de um procedimento de enfermagem. 

Hoje eu vivenciei uma experiência interessante com as 
alunas, no 3º andar. Enquanto elas trocavam um curativo o 
paciente começou a se masturbar. Como eu estava na 
lateral, percebi o que estava acontecendo. Ele olhava, 
olhava para as alunas, e foi um pouco difícil o momento. Só 
que, como ele estava com tração trans-esquelética e tinha 
miíase no local do ferimento, foi um pouco agitado, e acho 
que algumas alunas nem perceberam quando ele começou a 
se masturbar e a largar piadinhas. De repente, veio um 
auxiliar de enfermagem para nos ajudar a apoiar a tração e 
trocar o curativo de baixo, e aquilo amenizou. Com a 
chegada de um outro homem, ele parou e não teve mais 
problema. O auxiliar ficou frente a ele. Eu fiquei assim, não 
conseguia olhar para o paciente direito porque fiquei 
constrangida. Eu até queria discutir a respeito com as 
alunas, mas passou a manhã e não deu, mas amanhã quero 
voltar e falar sobre esse momento. (B) 

 

Neste relato, aponto inicialmente o comportamento do faz-de-conta 

que ninguém viu em relação à manifestação sexual do paciente. Embora a 

enfermeira tenha percebido desde o início o comportamento dele, manteve-

se sem graça e constrangida, em silêncio. A chegada de um outro homem, o 

auxiliar de enfermagem, amenizou o problema, que não foi explicitado. 

Manteve-se no silêncio, por meio da estratégia do silenciamento, do 

ninguém percebeu. 

Conforme SOBRAL (1994, p. 18), "o significado desse silêncio fala 

no plural". Várias questões podem explicar esse incidente, tais como a 

dificuldade em lidar com este tipo de situação, porque assusta, mexe, ou 

inquieta, as enfermeiras, faz com que a negação do acontecido seja o 

caminho escolhido. Por outro lado, a presença de outro homem representou 

proteção e, na situação em questão, deu-se a retomada da "normalidade". O 
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paciente foi visto sob a ótica do discurso normalizador da enfermagem, 

como uma anormalidade; logo, qualquer insinuação ou procedimento 

inesperado seria considerado desvio de conduta, portanto, merecia ser 

ignorado, ou reprimido direta ou indiretamente. 

Na situação do relato, ocorreu uma repressão indireta com a 

presença do auxiliar de enfermagem, acrescida pelo posicionamento 

estratégico dele diante do paciente. Não houve discussão nem reflexão 

acerca do acontecido, nem entre os cuidadores, nem com o sujeito do 

cuidado. 

Sobre situações similares SOBRAL (1994) também se manifesta, a 

autora observa que o mais comum é a enfermeira criar um álibi para fugir a 

esse tipo de situação. Após o incidente, a rotina é retomada como se nada 

houvesse acontecido. Os sujeitos envolvidos se mantêm a distância, 

vivenciando suas emoções e sensações solitariamente, reproduzindo-se 

assim a estratégia do silêncio e do constrangimento para ambas as partes. 

No universo da prática da enfermagem do grupo de colaboradoras, 

foi possível observar que as situações que envolviam a sexualidade podiam, 

ou não, originar reações de vergonha e acanhamento para a enfermeira. No 

relato anterior, o constrangimento foi vivenciado, e o desejo de trazer tal 

questão para uma discussão ficou apenas no nível da intenção, isso não 

quer dizer que o desejo não tenha se concretizado a posteriori. A enfermeira, 

neste caso, sentiu-se constrangida e não conseguiu tomar nenhuma atitude 

diferente da do faz-de-conta que ninguém viu. 

Em oposição a essa condução, outra colaboradora, que atua na área 

de saúde mental relata: 

O ambiente em que eu trabalho favorece que a gente esteja 
em contato com o paciente. Estimula a sexualidade. Se 
chega uma emergência a gente tem que tocar nos pacientes. 
Às vezes, ele chega sem roupa, a gente tem que ajudar a se 
vestir. Estão na unidade e estão atrapalhados, ou se 
masturbando, a gente tem que conversar sobre isso; porque, 
na psiquiatria, o paciente está com a sexualidade 
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aumentada. Às vezes, ele fica uma semana, trinta dias ou 
mais internado e fica com toda... dão cantada, convidam a 
gente para dormir com eles, passam a mão na tua perna, 
tentam passar a mão no teu corpo, no teu cabelo. Então a 
conduta é trabalhar que reação despertam nelas (alunas): de 
repulsa, medo, nojo, desejo, e o porquê disso. É falar e ouvir. 
O que significa a masturbação, a sexualidade? o que 
significa trabalhar num ambiente onde a sexualidade aflora? 
que reações a gente tem oportunidade de trabalhar? E 
discutimos nossa educação na família, no curso. A gente 
discute como a coisa funciona e procura ver a forma mais 
tranqüila possível para enfrentar a situação. E, em sala de 
aula, não tem como não falar. Em saúde mental, sempre 
vem à tona a pergunta; se não vem, eu provoco, porque é 
um ambiente onde elas vão encontrar isso. De preferência, é 
melhor que possam enfrentar já preparadas.Acho que temos 
que trabalhar as emoções que elas (alunas) vão ter. Uma 
coisa é prepará-las para o que vão dizer ao paciente; outra é 
como vão elaborar isso. (N) 

 

O depoimento acima se refere a uma série de questionamentos e 

procedimentos que precisam ser salientados. Em primeiro lugar, a postura 

tranqüila e a condução de enfrentamento sem barreira preconceituosa da 

colaboradora, ficou por conta da construção de sua sexualidade previamente 

socializada no mesmo sentido, ou seja, dentro de um espaço liberal e de 

muito diálogo em família. Essa experiência criou a base de serenidade, 

equilíbrio e naturalidade para lidar com o tema. 

Sua preocupação em preparar os alunos para o futuro contato com 

os pacientes denota um caráter de previsibilidade, que repercute 

positivamente no aproveitamento das experiências vivenciadas. Ao mesmo 

tempo em que ela procura prepará-los para o enfrentamento das situações 

em relação aos pacientes, estende esta preparação às reações e sensações 

pessoais que os alunos irão perceber. 

Entendo que esse exercício tem oportunizado momentos de auto -

conhecimento, de reflexão sobre os próprios conceitos e valores, de possível  

reorientação de condutas e talvez de amadurecimento, tanto no plano 

pessoal quanto profissional. Penso que o maior ganho, nessa vivência, seja 
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um olhar para o tema da sexualidade de uma forma despida de preconceitos 

e tabus. 

A reação de constrangimento em relação à sexualidade, foi um dos 

aspectos que mais incitou os grupos para debate. Algumas colaboradoras 

situaram suas argumentações enfocando o lado do cuidador – o que foi visto 

nos depoimentos anteriores –, outras enfocaram o lado do sujeito cuidado. 

Apresento agora os relatos que se direcionaram ao preparo das 

enfermeiras (professoras e assistenciais) para lidar com tal questão. Ao 

mesmo tempo, neles transparece a concepção do corpo como objeto e 

instrumento de conhecimento e aprendizagem, que ainda envolve grande 

parte dos profissionais e dos alunos da área da saúde. 

O depoimento, a seguir, relaciona o conhecimento que os alunos 

têm sobre sexualidade e a representação que a professora cria sobre o 

conhecer dos alunos, no saber lidar com os diferentes e inúmeros aspectos 

que envolvem esse assunto. E desvela que o conhecimento é relativo e 

limitado ao ato sexual. 

A gente escuta os alunos e pensa que eles são muito 
preparados. Só o que eles sabem é a respeito de como se 
faz um ato sexual. As outras questões da sexualidade eles 
não sabem tratar. Então é uma dupla mensagem que eles 
nos passam: uma, de que são entendidos; outra, de que eles 
sabem. Mas, na prática, eles sabem o ato sexual e não como 
lidar com a sexualidade do outro. E a gente fica pensando 
que eles sabem mais do que nós nesse assunto, se intimida, 
e professor algum orienta. (L) 

 

Acrescento outro depoimento, que traz uma informação semelhante 

à anterior, em outras palavras, também desvela o despreparo de futuros 

profissionais ao lidar com a sexualidade dos pacientes. 

Hoje teve uma sondagem e as gurias perguntaram, enquanto 
preparavam o material, se era para colocar biombo. E eu 
respondi: na enfermaria, têm mais cinco pacientes, tu não 
vais colocar biombo? Não vais prepará-la? Conversar com 
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os familiares? Era uma paciente que veio da psiquiatria, era 
confusa e agitada. Então penso que é isso aí que falta. 
Parece que eles inverteram as prioridades e, nessa afobação 
de fazer técnica, todas as outras coisas se perderam. (I)  

 

E no mesmo sentido, este depoimento se expressa: 

Percebo isso também na UTI. Lá, o paciente já está mesmo 
inconsciente. Já está nu. Não tem aquela coisa de pedir 
permissão. E a gente não pode esquecer que o aluno ao 
entrar na UTI, entra com uma idéia preconcebida de fazer 
técnica. Então ele vê o paciente como um objeto mesmo. Eu 
noto que a maioria das vezes eles tratam o paciente como 
um objeto, um ser assexuado. Mas eu penso que ele é muito 
mais do que um instrumento de aprendizagem, é uma 
pessoa que está ali precisando de nossos cuidados e, nesse 
sentido, ele precisa de um biombo para se proteger. (A) 

 

Os três relatos trazem dois pontos em comum, que destaco. O 

primeiro é o fato de as colaboradoras entenderem que a sexualidade não se 

reduz a ter conhecimento teórico ou prático de relação sexual. A 

compreensão do conceito de sexualidade deve se estender muito além da 

limitada noção de ato sexual. Eles salientam a necessidade de abarcar, no 

cuidado de enfermagem, que envolve à sexualidade aspectos referentes à 

privacidade, ao respeito, como  proteção às suscetibilidades do sujeito do 

cuidado. Isso expressa o desejo de cuidar com ética, com compromisso – 

significa envolvimento e empatia com o sentimento que está sendo 

vivenciado pelo paciente –, e também, é preciso dizer, com valorização da 

dignidade do sujeito cuidado. 

O segundo ponto que destaco refere-se à ênfase sobre a técnica na 

formação da enfermeira. Na ânsia de aprender e ensinar, as enfermeiras – 

talvez pela imaturidade, desconhecimento, pela negação ou limitação da 

realidade –, não criam um espaço que viabilize outras prioridades e a 

atenção é centrada mais na técnica. 
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Isso tem respaldo na cultura própria da citada profissão, conforme 

afirma SOBRAL (1994). A técnica tem sido sempre exaltada como principal 

elemento de aprendizagem, ficando os demais por conta de "algum 

professor", "alguma enfermeira", "alguma situação que eventualmente 

mobilize valores, conceitos, sentimentos, emoções...". 

A responsabilidade por tal contexto envolve enfermeiras 

(professoras e assistenciais) e alunos, já que o processo educativo é um 

veículo dirigido por vários condutores. Se existe consenso a respeito do 

caminho e da estratégia para chegar a um determinado ponto, todos 

participarão ativamente da viagem. Porém, se alguns se colocarem na 

posição do carona, submetendo-se, à revelia, a um único condutor, 

certamente vai haver um reduzido projeto de viagem, que será centrado na 

experiência e no gosto singular do condutor. 

Em seu estudo, SOBRAL (1994) alerta quanto à centralização das 

práticas apenas na técnica, durante a formação da enfermeira. Um dos 

aspectos por ela destacados se refere à fuga que a técnica, como estratégia, 

permite à enfermeira, ou seja, permite manipular corpos sexuados, e ao 

mesmo tempo, controlar para que a sexualidade deles não se expresse. 

A prioridade é focalizada no desenvo lvimento da destreza manual 

que, embora qualifique a cuidadora reduz o cuidado apenas a um aspecto 

do sujeito-cliente. Nessa conjuntura, fica perdido o avançar para um cuidado 

que o integralize como um ser social, cultural, com uma vivência única no 

mundo. 

É pertinente salientar a necessidade da criação de um espaço que 

viabilize outras prioridades, outras perspectivas, como a discussão da ética, 

da cidadania, da dignidade, dos valores, sentimentos e emoções. Temas 

que, muitas vezes, não são discutidos pela limitação das pessoas em 

acessá-los, uma vez que isso vai mexer com conteúdos interiorizados 

culturalmente nas próprias vidas. No entanto, é urgente essa necessidade. 
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Entendo que isso contribuirá como uma potencial diferença na formação e 

na vivência de fazer enfermagem. 

Contribuindo ainda com a discussão acerca das reações de 

vergonha e de pudor, vivenciados quando exposta a sexualidade do outro, a 

colaboradora, cujo dizer está registrado a seguir, faz referência à questão do 

constrangimento ser provocado quando a cuidadora é uma enfermeira e o 

sujeito cuidado é do sexo masculino. 

Percebo que os pacientes (homens) ficam constrangidos por 
serem cuidados por uma enfermeira. (M) 

 

Sobre isso POLAK (1997) afirma que a moral da sociedade impõe 

certos valores, fazendo com que, na enfermagem preferencialmente, numa 

condução diferente das outras profissões da saúde, esse sentimento seja 

vivenciado pelos pacientes, resultando em que profissionais mulheres, 

dispensem cuidados a pacientes mulheres, e profissionais homens, a 

pacientes homens. Tal questão tem relação ao que MIRANDA (1994) 

observa sobre a profissão da enfermagem ser a que mais autorizada social e 

culturalmente para tocar no corpo do outro, desvelar sua intimidade e 

desnudá-lo por inteiro, já que o toque é um elemento imprescindível no 

cuidado de enfermagem. Não existe possibilidade de cuidar sem tocar no 

outro, como referem FIGUEIREDO e CARVALHO (1999). Há variações no 

tocar que vão desde um leve afago, um carinho, até um procedimento mais 

invasivo e complexo. É importante lembrar que, em seu trabalho, quando 

expõe as partes íntimas do corpo do "outro", a profissional enfermeira, é 

vista pela sociedade como "anjo assexuado" (FIGUEIREDO e CARVALHO, 

1999), é percebida também como uma mulher investida num personagem 

para representar seu papel naquele cenário. 

No entanto, os valores culturais que balizam a moral do sujeito 

cuidado podem sinalizar neste momento de toque e estabelecer confronto 

com uma prática que para a enfermeira é rotineira, pois pertence a um 
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procedimento do cuidado de enfermagem; mas para ele tem um significado 

diferente. É seu corpo que está sendo exposto e manipulado, é sua 

sexualidade que está sendo controlada, vigiada e, muitas vezes, se for 

expressada, pode ser mal interpretada. 

Em geral, não é desvendado o significado desses acontecimentos, 

que envolvem a sexualidade do outro e mexem com seus sentimentos. E, 

não raras vezes, as enfermeiras se negam a percebê-los. Isso se explica 

porque a sexualidade sempre foi uma área de interdição para a maioria das 

mulheres. Essa interdição igualmente foi reproduzida e reforçada na 

formação da enfermeira, resultando numa imagem socialmente aceita de 

uma profissional assexuada, que no cotidiano, vai em sua representação, 

entender o sujeito do cuidado também como assexuado. 

Os relatos trouxeram, mais uma vez, o elemento da assexualidade 

vivenciado na prática e na educação da enfermeira. Isso merece ser 

destacado, pois ainda é muito presente. Para ilustrá-lo, reporto-me a duas 

intervenções nas discussões grupais. A primeira apresenta o tom de 

contestação a essa realidade; a segunda defende a necessidade da 

assexualização da enfermeira, para proteção do próprio paciente. 

Hoje em dia, não dá para admitir que tu vais atender homem 
e mulher de forma igual. Que é a mesma coisa. Cada 
homem é um homem e cada mulher é uma mulher. Cada um 
tem a sua singularidade, as suas especificidades, e isso tem 
que ser respeitado. Independente de ser homem ou mulher. 
Tu não vais passar por cima de uma série de coisas que na 
tua concepção são iguais. Não são, porque os valores são 
diferentes. Quanta coisa em relação à sexualidade é 
diferente para as pessoas. Então eu acho que isso ai é uma 
coisa que a gente tem que discutir. Eu acho que isso é um 
pouco falho na formação acadêmica na área da saúde. (H)  

 

Neste dizer, a colaboradora vai além da questão da assexualização 

do sujeito do cuidado, ela estende sua preocupação à questão da 

singularidade de cada sujeito do cuidado. A argumentação evidencia que 

assistir um sujeito -homem é diferente de assistir um sujeito -mulher. A cada 
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um, o cuidado deve ser realizado com determinadas estratégias, 

principalmente no plano da inter-relação em que se dá o processo social. 

Neste, a expressão e a revelação da sexualidade, tanto para a enfermeira-

cuidadora, quanto para o sujeito cuidado será igualmente diferenciado. A 

experiência dessa vivência será sempre singularizada, uma vez que a 

sexualidade é fruto de uma construção exclusiva a cada ser, mesmo sendo 

uma dimensão comum a todos nós. 

Por intermédio da contestação dessa colaboradora, é possível 

perceber que existe atualmente a intenção, o desejo e o esforço de distinguir 

o cuidado de enfermagem, prestado às necessidades e especificidades 

individuais a cada sujeito, principalmente no que se refere à sexualidade. O 

que já é um avanço no complexo processo de assistir em enfermagem. 

Significa entender que cuidar de um homem é diferente de cuidar de uma 

mulher; que cuidar de um homem é também diferente de cuidar de outro 

homem, porque cada um é um sujeito único, com uma história pessoal 

única, com características físicas, mentais, espirituais, sociais e culturais 

individualizadas, que exigem uma atenção e um cuidado igualmente 

individualizados. 

Em diferente perspectiva sobre esta questão, outra colaboradora 

reforça, em seu relato, a necessidade de manter a imagem da enfermeira 

assexuada, como uma forma de preservação do próprio sujeito do cuidado. 

No trabalho, eu sempre procuro usar avental. Em primeiro 
lugar, pelo aspecto da higiene; em segundo, porque a gente 
fica mais assexuada. Na área da psiquiatria e do presídio 
acho importante ficar mais assexuada, são ambientes 
fechados, as pessoas estão lá há bastante tempo, e a gente 
está numa condição privilegiada. Temos mais liberdade para 
tudo. Então eu acho que isso é até uma questão de respeito 
com eles, porque eu estou ali para cuidar deles e não para 
incitar qualquer expressão da sexualidade. (E) 

 

Esta abordagem defende a necessidade de um comportamento 

assexuado, da enfermeira, para proteger o sujeito do cuidado. Ela se reporta 
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a algumas áreas específicas, em que o ambiente exíguo favorece a 

saturação sexual. Nesse sentido, a sexualidade pode ser utilizada como um 

instrumento de poder, conforme é explicado por FOUCAULT (1999), quando 

se refere ao quarto mecanismo de poder instituído pela sociedade ocidental, 

para o controle das pessoas. 

Ele sustenta que o dispositivo de poder representado pela 

delimitação do espaço físico, chamado dispositivo de saturação sexual, é um 

mecanismo que intensifica os contatos indutores da sexualidade, fazendo 

com que esta se difunda, mas ao mesmo tempo seja vigiada e controlada, 

organizando assim um jogo de poder e de prazer. 

Penso que a reflexão da colaboradora é uma tomada de posição 

para opor-se ao papel do sujeito dominador, instituído do poder pela própria 

sexualidade. 

Analisando esta situação, é possível notar que a preocupação da 

colaboradora fixa-se em respeitar o sujeito do cuidado, relacionando a 

sexualidade muito mais ao poder a ela vinculado, do que ao significado 

cultural que a assexualização da enfermeira denota. 

No entanto, aproveito o mesmo relato para enfocar o aspecto do uso 

do avental, ou jaleco, pela enfermeira, como uma das estratégias de 

"metamorfosear" o corpo da mulher em um corpo assexuado da enfermeira 

(SOBRAL, 1994). O objetivo da utilização do uniforme vai além do igualar as 

enfermeiras, e do proteger por uma questão de higiene que ele representa. 

Ao meu ver, ele concorre para controlar a expressão da sexualidade, que a 

mulher, investida da personagem enfermeira, deve representar, pois a 

sexualidade atua na maneira de agir, pensar, sentir, se comportar das 

pessoas. Ela se expressa através dos gestos, olhares, indumentária, postura 

corporal, tom de voz e demais expressões corporais.  

Nessa lógica é interessante perceber que a cobertura do corpo com 

uma vestimenta asséptica, livre de contornos e de sinais que possam induzir 
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ao imaginário erótico é um mecanismo de controle da sexualidade feminina, 

e reforça a imagem assexuada da enfermeira. No entanto, o jaleco tem 

outras finalidades importantes no contexto do cuidado de enfermagem. 

Caminhando em direção ao encerramento deste capítulo, exponho 

um último depoimento que traz uma reflexão sobre como a sexualidade tem 

sido vivenciada na assistência de enfermagem. A colaboradora direciona 

seu dizer mostrando como algumas estratégias pedagógicas têm sido 

repetidas – em relação ao tema da sexualidade –, à semelhança de como 

foram formadas as enfermeiras colaboradoras deste estudo. Isso vem 

mostrar que comportamentos culturais se repetem, embora vários valores 

estejam em processo de mudanças. 

Eu fico pensando em quanto nós estamos aquém do 
desejado, porque, na verdade, como essa questão da 
sexualidade é muito subjetiva, nem todo grupo de 
enfermeiras daqui tem essa reflexão. Acho que ainda nem a 
genitalidade faz parte do nosso universo de assistência. 
Então nós não temos trabalhado nem as questões práticas 
do tipo: preservar a integridade, a dignidade do paciente, 
protegê-lo com biombo, prepará-lo antes dos procedimentos 
que envolvem questões de sexualidade, não expor seu 
corpo, sua intimidade. Eu acho que temos que pensar que 
isso é imprescindível para manipular com respeito o corpo do 
outro. Nós estamos muito à mercê  dos acontecimentos, isto 
é, se acontecer a gente fala. E a gente fica à mercê de como 
cada uma de nós vai elaborar e trabalhar isso. Quer dizer, 
não existe nenhuma organização formal desse tipo de 
questão, que eu chamo de questão polêmica. Tudo fica por 
conta da professora ou da enfermeira fulana de tal, discutir o 
tema, ou se na disciplina ou área tal isso for abordado. E 
mesmo que isso fosse escrito, acho que não garantiria que 
assim fosse trabalhado. Cada uma de nós dá a condução 
que quer, que consegue. Então eu acho que a gente precisa 
repensar isso e assumir também a sexualidade do outro 
quando cuidamos. (L) 

 

Este depoimento, ao final deste capítulo, foi escolhido porque nele 

estão incluídos os elementos que vêm caracterizar a forma como o tema tem 

sido vivenciado na assistência de enfermagem, na formação acadêmica dos 

profissionais da área e, no contexto deste estudo, em que o depoimento 
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funciona como uma conscientização sobre os procedimentos da profissão de 

enfermeira enquanto sujeito sexuado. 

Um elemento inicial que destaco é a ausência de reflexão a respeito 

da sexualidade, bem como a necessidade de um espaço para discutir outros 

temas também considerados polêmicos. A adequação do tema, enfocado 

neste trabalho à categoria de polêmico é real, e se dá por conta dos tabus e 

preconceitos, ainda vivenciados pela enfermeira. Eles têm raiz na 

construção da sexualidade de cada uma das colaboradoras, pois foram 

internalizados ao longo da existência delas. Foram condicionando conceitos, 

valores, significados e símbolos culturais que refletem na prática da 

assistência de enfermagem. 

Existe a percepção de que é necessário trabalhar, discutir, refletir, 

trazer ao palco de debates e estudos da enfermagem este tema, já que pode 

ser revertido em dignidade, respeito e ética ao prestar o cuidado. No 

entanto, ainda se repete o caráter de eventualidade ou de não ter "como 

fugir" ao enfrentamento desta questão. Repete-se também a condição de 

individualidade para o ensinamento de como lidar com a sexualidade, ou 

seja, fica por conta de determinada enfermeira ou professora e determinada 

disciplina ministrar tal tema. 

Entendo que essa temática não é responsabilidade, ou não deveria 

ficar aos cuidados de uma, ou de outra área de enfermagem; de uma ou de 

outra enfermeira, pois todas são "cuidadoras" defrontam-se no dia-a-dia, 

com essa questão. É claro que existem áreas e disciplinas em que a 

sexualidade é o tema mais abordado, no entanto, ela está presente em 

todas as áreas, embora as pessoas se neguem a percebê-la. Logo, deve ser 

um compromisso de todos, com igual divisão de responsabilidades. 

Parto do princípio de que são cuidados corpos sexuados, por outros 

corpos sexuados, portanto, é possível oportunizar essa dimensão também 

no cuidado de enfermagem. Para tanto, é fundamental procurar os 

significados da sexualidade, junto ao sujeito do cuidado, ao mesmo tempo, 
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pensar e interpretar os próprios significados, para tentar entender a condição 

singular de cada um. Esse parece ser um caminho para cuidar – com 

envolvimento, com empatia, com dignidade e respeito -, do outro, e permitir 

um novo olhar a essa delicada questão. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 EMERGINDO ANALOGIAS 
 



Emergindo analogias 

Neste capítulo, há um confronto da representação do eu-enfermeira 

das colaboradoras com a simbolização das características das deusas 

gregas, que se foi desvelando à medida que ia se desenvolvendo o trabalho 

de interpretação. 

Ao propor a representação do eu-enfermeira às colaboradoras deste 

trabalho, pretendia trazer à tona as diferenças entre a imagem do eu-mulher 

e da profissional enfermeira. Esperava possibilitar a revelação de contrastes 

entre a profissional e o "eu-subjetivo" da mulher, porquanto representa 

diferentes papéis sociais. De certa forma, as diferenças emergiram, porém 

não posso afirmar que foram singulares e exclusivamente independentes 

dos papéis desempenhados pelo eu-enfermeira, uma vez que constituíram 

características inerentes a várias personificações do eu-mulher. 

Em vários momentos, algumas características se apresentaram 

fortalecidas; em outros, foram suprimidas ou não destacadas parecendo, às 

vezes, até contraditórias. Essa descortinação de diferentes características se 

mostrou interessante, uma vez que refletiu na distinção de propriedades 

relacionadas direta, ou indiretamente, à forma de vivenciar o tema da 

sexualidade.  Procurei, então, uma discussão que privilegiasse essa 

revelação de diferenças. Encontrei, no trabalho da psiquiatra americana 

Jean S. Bolen, uma orientação alternativa e interessante para tal apreciação. 

Destaco que o estudo de BOLEN (1990) foi realizado na perspectiva 

psicológica do comportamento das mulheres, buscando a similaridade com 

as deusas gregas; já este privilegiou a análise da perspectiva cultural numa 

determinada dimensão das colaboradoras. 

Não omito que a abordagem da sexualidade, neste trabalho, 

tangenciou, em alguns momentos, a sensibilidade e as emoções presentes 

nas características de cada mulher, a partir do conceito da construção 

cultural atribuído pelas colaboradoras ao tema em foco. A partir daí entendi 

que a comparação da figura feminina às deusas da mitologia grega permitiria 
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um novo olhar sobre o sujeito de estudo deste trabalho – as mulheres 

enfermeiras. 

Cabe dizer que, no estudo de BOLEN (1990), é distinguida, entre 

outros aspectos, a influência que a cultura exerce para a manifestação das 

deusas na mulher. A autora entende as mulheres como protagonistas ou 

heroínas das histórias de suas próprias vidas. Dessa forma, elas precisam 

fazer escolhas e dar um rumo ao seu viver. Ao mesmo tempo, sofrem os 

efeitos que os estereótipos culturais exercem sobre elas que, em geral, não 

têm consciência disso, e também, que possuem uma força interior que 

influencia seu modo de sentir e agir. São estas forças que BOLEN (1990) 

relaciona com as deusas gregas e as denomina arquétipos. 

O arquétipo é um conceito introduzido na psicologia por Jung, 

significando um padrão de comportamento intuitivo, contido no inconsciente 

coletivo. Seus conteúdos e formas de comportamento são mais ou menos 

semelhantes em todos os indivíduos. E, pelos mitos, BOLEN (1990) 

oportuniza a expressão dos arquétipos em seu trabalho. 

A mesma autora afirma que há muitas deusas atuando sobre 

determinada mulher. Logo, o conhecimento das características das deusas 

proporciona informações úteis para o melhor entendimento das 

características apresentadas por uma mesma mulher, havendo, muitas 

vezes, até uma contradição em seus múltiplos desempenhos. 

Juntamente com a análise comparativa mitológica – na qual BOLEN 

(1990) analisa as forças internas que influenciam a mulher, representadas 

pelos arquétipos divinos –, ela integra perspectivas feministas por meio das 

representações dos estereótipos culturais e revela o campo de interferência 

externa à mulher. 

As deusas são modelos de forças poderosas e invisíveis que atuam 

no comportamento e influenciam as emoções das mulheres que, 

consequentemente, incorporam "dons" e "deficiências" advindos dos mitos. 
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Os mitos foram entendidos no estudo de BOLEN (1990, p.27) como 

'insights", ou seja, "um sonho do qual nos lembramos, até mesmo quando os 

não compreendemos, porque ele é simbolicamente importante". O mito, 

quando interpretado, permite a compreensão de algo mais do que  

vivenciado na realidade; permite a conscientização de algo que estava 

encoberto, expandindo assim a compreensão da realidade. 

Há, portanto, neste capítulo, uma apreciação de várias facetas 

possíveis de representação para os diferentes papéis que a mulher assume 

no seu cotidiano, seguindo o pensamento de BOLEN (1990), como uma 

contribuição, um acréscimo ao olhar que tem permeado este estudo, no 

entanto, as considerações ficam restritas aos elementos indiciados pelas 

colaboradoras deste trabalho e às informações da autora, acima citada, sem 

encadear uma análise no viés da psicologia. 

No seu estudo, BOLEN (1990) centraliza a discussão sobre três 

grupos de deusas: a deusas virgens – representadas por Ártemis, Atenas e 

Héstia; as deusas vulneráveis – Hera, Deméter e Perséfone; e a deusa 

transformadora ou alquímica – Afrodite. 

No decorrer deste capítulo foquei a representação do "eu-

enfermeira", retomei algumas informações acerca da imagem do "eu-

mulher", referidas pelas colaboradoras (Capítulo 4), e estabeleci diálogo com 

o estudo de BOLEN (1990), buscando a perspectiva cultural deste tema.  

A seguir, passo a apresentar essa descrição. 
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Figura 15 – Fotografia de escultura representativa de “Eu, Enfermeira – (A) Braços 

Longos” 
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8.1 Eu, Enfermeira – (A)Braços Longos 

 

O Dizer 

Aqui, me representei com um nenê no colo, em função do trabalho 

que desempenho na neonatologia. Esse colo é seguro, pois meus braços 

são longos, é isso que dá sentido para o meu trabalho. Esses braços longos 

permitem o toque, o colo, o afago, o carinho, ainda, o estar junto, cuidando e 

protegendo. Permitem também que eu abrace muitas coisas a um mesmo 

tempo. Coisas que se estendem além do cuidado com o paciente, abrangem 

o cuidado com os familiares deles, com a equipe de enfermagem e com os 

demais colegas. 

Quando me apresentei como eu-mulher, representei-me igualmente 

com essa figura de braços longos, que denominei "mulher-anjo", porque 

justamente trabalho cuidando de "anjinhos". 

Valorizo muito as relações interpessoais. Sou alegre, extrovertida, 

carinhosa e afetiva. Estendo os braços para abraçar todos com quem 

convivo. Isso para mim é importante, tanto no trabalho, quanto no meio 

familiar. Vivencio apaixonadamente esses espaços de minha vida. 

É com o (a)braço que se alonga cada vez mais, que vou tocando, 

que vou me aproximando, que vou tendo chance de envolvimento e 

entendimento com as pessoas, em todos os processos de relações que 

acontecem no cotidiano profissional. Sou, portanto, a "enfermeira (a)braços 

longos", que realiza os cuidados de enfermagem com seus longos braços e, 

ao mesmo tempo,  envolve de carinho com seus abraços. 



Emergindo analogias 218 

A Analogia 

Na representação da enfermeira-(a)braços longos percebo 

presentes as qualidades das deusas Deméter e Afrodite. 

Deméter é o arquétipo materno. É a mais provedora de todas as 

deusas. Este arquétipo motiva as mulheres a nutrirem os outros, a serem 

generosas no dar amor, e a encontrarem satisfação como alguém que zela e 

provê a subsistência, mas este arquétipo não está restrito ao ser mãe. Ele 

apresenta um forte aspecto educativo, que pode ser expresso, por Deméter, 

nas profissões de ajuda, por exemplo: no ensino, na enfermagem, ou outra 

profissão em que ajudar os outros seja parte fundamental do papel da 

mulher. 

A enfermeira (a)braços longos expressa Deméter ao referir o colo 

seguro que proporciona aos pacientes, na neonatologia; ao realizar o toque, 

o afago, o carinho e a proteção no cuidado de enfermagem; ao estender o  

abraço além dos pacientes, envolvendo cuidado e atenção aos familiares 

deles, aos colegas e à equipe de enfermagem. Ela é sustentadora, 

prestativa, amparadora nos relacionamentos. Lembra Deméter, pois é 

alegre, extrovertida, carinhosa e afetiva. Estende seus braços para abraçar 

todos com quem convive. 

Ao mesmo tempo, revela forte influência de Afrodite, pelo modo 

apaixonado como trata as pessoas e pelo seu comportamento alegre, 

espontâneo e cativante. A forma apaixonada se expressa no olhar, na 

atenção, na proximidade, no alongamento de seus (a)braços, no 

envolvimento em busca do entendimento com o outro. 

Percebe-se Afrodite, também, nos cuidados pessoais para se vestir 

e enfeitar-se. Atenta aos princípios de prevenção e proteção inerentes à 

área crítica, onde atua no hospital, a colaboradora não deixa de priorizar sua 

produção, com adornos e enfeites, ao sair do serviço. Essa produção 
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pessoal pode ser associada à sensualidade e à criatividade da deusa, que 

possibilita a extensão de dadas caracterís ticas à mulher sob sua influência e 

ativa o magnetismo, o carisma e a atração dela. 

A mulher que cultiva Afrodite tem um potencial sensorial aguçado, 

que envolve tato, olfato, paladar, som, imagem e movimento. A sua força 

criativa desenvolve-se como um processo sensual, estimulando a 

proximidade com as pessoas e a expressão do prazer no que faz, à 

semelhança da enfermeira (a)braços longos. 
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Figura 16 – Fotografia de escultura representativa de “Eu, Enfermeira – 

Acolhedora” 
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8.2 Eu, Enfermeira-Acolhedora 

 

O Dizer 

Apresento-me como a "enfermeira-acolhedora", através desta mão 

estendida acolhendo, na sua palma um pequeno coração. Representei-me a 

partir desta figura, porque a mão simboliza a minha disponibilidade para 

aprender, para receber e, ao mesmo tempo, para dar e oferecer o que sei; já 

o coração representa a base de onde vem essa disponibilidade, essa 

vontade, essa força que impulsiona esse dar e receber. É o amor que tenho 

pelo que estou fazendo. 

Estou começando minha carreira profissional. Sinto-me com sede de 

saber, de aprender, de fazer coisas, de ver acontecer, de colocar em prática. 

Trabalhei em atividades burocráticas anteriormente à esta profissão. Nelas 

eu estava fechada, restrita e isolada. Agora, na enfermagem, através do 

contato, do toque, da aproximação com as pessoas, sinto-me estar vivendo 

de verdade. 

Em minha representação do "eu-mulher", traduzi-me através de um 

momento específico que ora vivencio, que é minha segunda gravidez. Este 

momento tem me despertado muitos questionamentos, tanto em nível 

pessoal, quanto profissional; ao mesmo tempo, tem possibilitado um 

amadurecimento e uma certeza sobre o que eu quero na vida. Estou, então, 

cada dia mais responsável e segura de mim, e isto vem beneficiar também 

meu eu-enfermeira. Me gratifica cuidar do "outro", fazer as coisas pelo 

"outro", ter contato com o "outro". 

É através da enfermagem que sou mais gente, que me sinto 

acolhendo e recebendo. Por isso me chamo de "enfermeira-acolhedora". 
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A Analogia 

Na representação da enfermeira-acolhedora as deusas Atenas e 

Deméter emergem desse dizer. 

Atenas – deusa da sabedoria – impulsiona o saber. A colaboradora 

confessa sentir vontade de aprender, de buscar conhecimento, de colocar 

em prática os conteúdos teoricamente apreendidos em sua recente 

formação de enfermeira, daí a analogia com Atenas, deusa que é exemplo 

de disponibilidade para a mulher ao saber. Em outras palavras, ensina a 

trabalhar na busca da realização profissional e pessoal; ensina a objetivar e 

perseguir metas de forma direcionada e centralizada no que a mulher está 

fazendo. Tal analogia caracteriza a receptora com os adjetivos de mulher 

independente, ativa, segura e habilidosa. 

Atenas aprecia estar no meio da ação e do poder masculino, 

assemelhando-se aos homens, sem desenvolver sentimentos eróticos ou de 

intimidade emocional. Neste sentido, a colaboradora também se assemelha 

a Atenas, pois ao relembrar sua socialização primária, ela afirma que 

convivia à vontade e participava de jogos e brincadeiras com aos meninos, 

percebendo-se aceita e incluída nos grupos com naturalidade, e preferindo 

estes, ao grupo de meninas. 

Aliada às características de Atenas, aparecem as de Deméter nessa 

colaboradora. Se surge o contraditório, pelas diferenças daquilo que as 

deusas representam; no entanto se justifica pela própria contradição, já que, 

a cada tipo de situação vivenciada, a mulher pode sofrer influência com 

supressão e destaque de diferentes deusas, criando-se muitas vezes 

conflitos, que a própria mulher não consegue entender. 

Deméter – deusa maternal – está muito presente neste momento 

especial de vida da colaboradora, pela vivência da gravidez. 
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Em sua apresentação como eu-mulher, ela se representou como 

"mulher-grávida", revelando o sentimento máximo que a envolvia na hora. 

Percebia-se grávida, simplesmente grávida, sem espaço para qualquer outro 

sentimento. Assumiu, assim, os atributos conferidos por Deméter e ainda os 

estendeu à gratificação do "cuidar do outro", de "fazer as coisas pelo outro" 

e de "ter contato com o outro" no seu eu-enfermeira. 
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Figura 17 – Fotografia de escultura representativa de “Eu, Enfermeira – Calor 

Humano” 
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8.3 Eu, Enfermeira-Calor-Humano 

 

O Dizer 

Representei-me através da figura de um sol para simbolizar o calor 

que ele traz, porque me sinto aquecida com a enfermagem, me sinto 

realizada em poder dar este calor através do meu trabalho. 

Gosto de trocar calor com as pessoas, e a enfermagem me 

possibilita isso. Esse calor significa afeto, amor, carinho. É muito bom 

lembrar, constantemente, que é possível realizar essa troca, porque eu tanto 

dou, quanto recebo calor. Isso é gratificante, me faz sentir viva e aquecida. 

Eu acho que, como enfermeira, consigo aquecer, através dos 

sentimentos, da atenção, da proximidade de cada contato pessoal. Não faço 

só técnica, nem só atuo cientificamente. Sinto que reproduzo o calor nas 

relações com as pessoas. 

No meu trabalho, desenvolvo o sentimento de empatia e me 

solidarizo com a história de cada uma das mulheres a quem assisto. Na 

maioria das situações, não me cabe o poder de transformar suas vidas, mas 

naquele pequeno contato que trocamos, no momento de prestar o cuidado 

de enfermagem, procuro ouvi-las e dou-lhes a oportunidade de ouvirem sua 

própria história e desabafos. Eu as conforto com palavras de estímulo, 

esperança e lhes ofereço afeto, um abraço, um sorriso e a minha presença. 

Percebo que isso também me traz oportunidade de 

autoconhecimento e auto-análise. Apresentei-me, anteriormente, como "eu-

mulher-concha" e revejo, no exercício do cuidado que realizo, minha própria 

história em alguns desses momentos. Isso tem servido para meu 

conhecimento pessoal, para meu fortalecimento como pessoa, como mulher. 
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Tem possibilitado a abertura de minha concha, que se entreabre com esse 

calor, com esse aquecimento. 

Penso, também, que esse calor só existe e se transmite de gente 

para gente, pois vem de dentro de nós. E não tem como passar para alguém 

se ele não existir dentro de ti mesma. É assim que me sinto, por isso me 

representei como "enfermeira calor-humano". 

 

A Analogia 

A representação da enfermeira-calor humano se mostra conjugada 

nas expressões de Héstia e Deméter. Héstia, já apresentada anteriormente, 

porta o símbolo do fogo sagrado que aquece e ilumina. Representa a 

meditação, a interiorização e a busca de si mesma. Neste sentido, relaciono 

a representação da colaboradora ao referir sentir-se aquecida pela 

enfermagem e realizada por trocar calor nas relações interpessoais; e, ao 

mesmo tempo, por expressar a oportunidade de auto-conhecimento e auto-

análise que se dá pelo exercício de cuidado ao assistir as mulheres na sua 

atividade profissional. 

A colaboradora se apresentou como "mulher-concha", salientando 

sua descoberta e sua abertura para a vida, seu conhecimento e 

fortalecimento pessoal. A similitude com a deusa aparece a partir da 

interiorização que Héstia oportuniza na reflexão e pela meditação. Ante os 

acontecimentos singulares de cada história de vida, de cada mulher, a 

colaboradora rememora e reflete sobre sua própria história. 

As características manifestadas na colaboradora revelam também a 

presença de Deméter – a deusa do cereal –, nutridora e maternal, também, 

afetuosa, generosa e com uma capacidade ilimitada de prover. 

Esta colaboradora salientou o prazer e a gratificação por realizar a 

troca de calor humano. Manifestou-se amparadora, proporcionando cuidado 
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físico e emocional, sendo compreensiva, prestativa, doando-se e 

solidarizando-se à semelhança de Deméter. Ao mesmo tempo em que se 

destacaram as características de natureza maternal, sobressaíram as 

qualidades de sensatez, altruísmo, lealdade e confiança – que lhe permitem 

tomar conhecimento da intimidade da vida das mulheres ao ser procurada 

por elas, em seu serviço. É possível afirmar que aí também está presente o 

caráter de Deméter. 
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Figura 18 – Fotografia de escultura representativa de “Eu, Enfermeira – 

Convivência” 
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8.4 Eu, Enfermeira-Convivência 

 

O Dizer 

Apresento-me como enfermeira-convivência, porque quero salientar 

a importância da companhia das pessoas: colegas, pacientes, outros 

profissionais, em meu trabalho atualmente. Procuramos nos amparar em 

termos de grupo, e tem sido muito bom nosso convívio. Estou passando uma 

fase de vida bastante voltada para o trabalho. Inclusive, como eu-mulher, 

apresentei-me "eu-mulher momento trabalho", porque tenho ocupado quase 

todo meu tempo nas atividades profissionais. 

Sou uma pessoa extrovertida, alegre. Gosto de me divertir, de 

passear de me renovar. Sou também lutadora e esforçada e acho que esse 

momento intenso de trabalho tem me inquietado um pouco pela ausência de 

oportunidade para relaxamento e lazer, que, para mim, são prioritários, tanto 

para manter a saúde física, quanto para a mental e não tem sido possível 

viabilizá-los. 

Às vezes, me sinto cansada e aborrecida com a repetição da rotina 

profissional, no entanto, o prazeroso relacionamento no ambiente de 

trabalho supera qualquer inquietação. Embora, atualmente, eu esteja 

vivendo quase que exclusivamente para o trabalho, me sinto mais 

acompanhada, mais amparada e feliz. Todavia, com isso que não quero 

dizer que eu entenda correto viver só em função dele. 

Percebo, no entanto, que isso tem sido bom e credito ao 

compartilhamento que existe entre as pessoas no ambiente. Por isso me 

nomeei "enfermeira-convivência", enfatizando esse aspecto de meu 

trabalho, que tem tornado muito gostoso cada momento ali vivenciado. 
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A Analogia 

Na representação da "enfermeira-convivência" predominaram as 

forças de Afrodite – deusa do amor e da beleza – pertencente ao grupo de 

deusas alquímicas ou transformadoras. Deusa que simboliza o poder 

transformador e criativo do amor. É independente, é auto -suficiente e faz o 

que lhe agrada, à semelhança das deusas virgens; mas, ao mesmo tempo, 

valoriza a experiência emocional com os outros, no entanto, sem criar a 

necessidade de laços permanentes como as deusas vulneráveis. 

Observo que Afrodite se mostra nesta colaboradora não só no seu 

jeito de ser, isto é, alegre, extrovertida, renovadora, esforçada, inquieta, 

espontânea, tudo percebido na vivência grupal, mas presente também na 

valorização do elo emocional, criado na convivência com seu grupo de 

trabalho, que a faz sentir-se acompanhada, amparada e feliz.  Há indícios de 

Afrodite nas relações de amizade, de comunicação e de compreensão 

empática, que ocorre na vivência profissional da enfermeira. Ela é altamente 

criativa e não gosta de repetição. É apaixonada pelo que faz, e transborda 

essa emoção na expressão voluntária com que vivencia seu dia-a-dia. 
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Figura 19 – Fotografia de escultura representativa de “Eu, Enfermeira – Desafios” 
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8.5 Eu, Enfermeira-Desafios 

 

O Dizer 

Essa roda quadrada que aqui apresento, significa como estou me 

percebendo como enfermeira. Sinto como se estivesse fazendo um 

movimento para rodar, através de uma forma quadrada. Esse movimento é 

lento, difícil, complicado, exige esforços e é um desafio. A roda redonda se 

movimenta fácil, não é? Mas a quadrada precisa de mais energia, de mais 

direcionamento, de mais movimento para avançar. Às vezes, esse rodar 

quadrado vai mais lento; em outras, vai mais rápido, e por vezes, emperra. 

Esse quadrado representa meus medos, inseguranças, anseios e 

indagações. Tudo isso me acompanha nesse rodar. Aos poucos, o 

movimento vai arredondando o quadrado da roda, e isso vai facilitando o 

rodar, até que outras pontas do quadrado, ainda fortes e endurecidas, criem 

novos obstáculos para esta roda percorrer o caminho. 

Quando me apresentei como eu-mulher, fiz uma analogia com a 

semelhança dos movimentos da Terra. Representei-me como "mulher-terra". 

Naquela apresentação, referi que me sinto em constante movimento, dentro 

e fora de mim. Agora, enquanto enfermeira, percebo esses movimentos 

acontecerem a partir do rodar da roda em formato quadrado. Nela 

represento as dificuldades, as inseguranças, as decepções, as inquietações, 

as ansiedades, que se transformaram em desafios no contexto de minha 

vivência profissional. 

No rodar dessa roda quadrada, consegui desenvolver um trabalho 

que vem resgatando uma fase da vida das mulheres que, culturalmente, tem 

sido depreciada e desprestigiada. Trabalho com mulheres climatéricas. E, 

através de atividades com grupos, tenho procurado incentivar a 

autovalorização, promover a cidadania, superar conflitos e oportunizar a 

reconstrução de suas identidades. Esse trabalho me dá muita satisfação, faz 

parte da minha realização pessoal e representa, ao mesmo tempo, um 
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desafio. Logo, minha simbolização como uma roda quadrada – por ser difícil 

de movimentá-la –, traduz minha representação de ser "enfermeira-desafio". 

 

A Analogia 

Nessa representação, percebo igual determinação a da deusa 

Ártemis. Pela conotação em que as dificuldades, inseguranças, decepções, 

inquietações, ansiedades e demais sentimentos, referidos, transformam-se 

em desafios – que corajosamente impulsionam o trabalho da colaboradora –, 

é possível comparar à perseverança com que Ártemis conduz seus 

empreendimentos e realizações. 

Percebo também, por meio de elementos referidos no capítulo 4, na 

apresentação pessoal dessa colaboradora, as características da deusa da 

caça, que objetiva seu alvo, concentra-se naquilo que é importante para si 

mesma e mantém seu trajeto, imperturbavelmente, não se deixando deter 

por aflições e dificuldades. Desenvolve um sentimento de inteireza em si 

mesma pelo bem-estar de fazer aquilo que lhe interessa, no mesmo sentido, 

a colaboradora se referiu, enquanto mulher-terra, à busca do que quer, a ter 

perseguido coisas que antigamente até lhe davam medo, e isso tem lhe 

trazido muito prazer. 

Um outro elemento que remete a Ártemis, nessa representação, é o 

sentido de solidariedade, de defesa e de auxílio às mulheres climatéricas, 

sujeitos de seu trabalho. Este dividir ajuda e proteção ao coletivo feminino, 

assemelha-se à irmandade que Ártemis confere, no seu relacionamento com 

as ninfas, que lhe acompanham e as demais mulheres. Ela se torna 

protetora e auxilia com presteza e rapidez as necessidades delas.  

Essa característica, juntamente com a independência e auto-

suficiência de Ártemis, tem personificado o arquétipo do movimento 

feminista atual. Apresento os mesmos princípios norteadores de tal 

movimento presentes na busca da realização do trabalho da colaboradora. 
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Figura 20 – Fotografia de escultura representativa de “Eu, Enfermeira – Escudo” 
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8.6 Eu, Enfermeira-Escudo 

 

O Dizer 

Eu me representei como um escudo, porque, como profissional há 

momentos que preciso ser um escudo. Tenho que lidar com os temores, 

com os fantasmas, com as angústias, com os medos e com as emoções das 

pessoas, portanto, tenho que ter um escudo para proteger-me e protegê-las. 

Para evitar que os pacientes se percam na profundidade de seus conflitos. 

Para ajudá-los a voltar e a se fortalecer. 

Quando me apresentei como "eu-mulher", enfatizei igualmente esse 

aspecto da proteção, do amparo, da segurança, da sustentação, que o meu 

eu-mulher emanava nas relações cotidianas. Apresentei-me como "mulher-

natureza". Coerentemente sigo neste sentido; pois, como enfermeira, não 

deixo de vivenciar meu eu-mulher, já que as características mais singulares 

que possuo, enquanto mulher, conduzem minha caminhada profissional. 

Sou expansiva, alegre e disposta. Trago o sol do eu, "mulher-

natureza", para brilhar e minimizar a dor da realidade da doença psiquiátrica. 

Dessa forma possibilito a mim mesma, enquanto enfermeira, entender o 

sofrimento humano e agir sobre ele com mais nitidez, abertura, otimismo e 

dinamismo. É isso que me ajuda a fortalecer o escudo do eu-enfermeira. 

 

A Analogia 

No agir da enfermeira-escudo há manifestações de Deméter e 

Ártemis. 

De Deméter advém seu senso de proteção ao outro – o escudo que 

a representa como proteção – ela lida com os temores, os fantasmas, os 

medos e as emoções das pessoas, ajudando-as a se fortalecerem. 
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Essa deusa representa a condição de prover, generosamente, de 

cuidados físicos, psicológicos e espirituais. Nos relacionamentos influencia a 

mulher a ser nutridora, sustentadora e protetora. A generosidade 

proporciona prazer e satisfação à mulher que recebe Deméter. 

Em geral, sob a ação da deusa Deméter, a mulher é extrovertida, 

alegre, disposta, altruísta e leal. Sendo também perseverante e chegando, 

muitas vezes a ser definida como uma pessoa teimosa, por conta de fortes 

convicções que lhe conduzem, sendo essa característica marcante na 

representação desta colaboradora como eu-mulher. 

Ártemis é conjugada na representação da colaboradora pelas 

seguintes qualidades: coragem, força pessoal, otimismo, dinamismo, nitidez 

de percepção, desejo de auxiliar, de ajudar os fracos e necessitados, 

autoconfiança e concentração naquilo que é importante para alcançar sua 

meta, seu objetivo. Isso tudo aparece na expressão de cuidar da doença 

psiquiátrica fortalecida pelo escudo. Suas qualidades pessoais, influenciadas 

por esta deusa, possibilitam-lhe enxergar e atuar sobre o sofrimento humano 

de uma forma diferente, ou seja, que lhe impede sofrer junto, e lhe dá forças 

para ajudar o paciente. 

O escudo em sua representação é uma manifestação de Deméter – 

de cuidar dos outros e de Ártemis – fortalecer a si própria. 

Sob ascendência de Ártemis, a colaboradora tem forte afinidade com 

os elementos da natureza referidos em sua representação do eu-mulher 

(Capítulo 4). Isso acontece devido à natureza não domesticada da deusa da 

caça, que a impulsiona para o desejo de liberdade, de independência, para a 

exploração do novo com coragem, firmeza e perseverança em suas 

convicções. Essas são características que conduzem para ideais que se 

contrapõem aos valores produzidos e reproduzidos pelo patriarcado, como 

pode ser verificado na apresentação da colaboradora enquanto eu-mulher 

natureza e reforçado em sua representação como eu-enfermeira, quando 

afirma que suas características femininas são singulares. Elas a conduzem 

igualmente na caminhada profissional. 
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Figura 21 – Fotografia de escultura representativa de “Eu, Enfermeira – Estrela 

Brilhante” 
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8.7 Eu, Enfermeira-Estrela Brilhante 

O Dizer 

Me represento como uma estrela no universo da enfermagem, junto 

a milhares de outras estrelas. Tenho meu brilho próprio, porém, na união 

com as demais estrelas, este brilho resplandece muito mais luz.  

Sou jovem e estou começando minha carreira profissional. Estou 

cheia de vontade, de garra e de boas perspectivas para trabalhar. Estou me 

descobrindo como mulher, me valorizando mais. Comecei a prestar atenção 

a esse lado há pouco tempo. Antes, achava que não tinha tanta importância. 

Essa descoberta tem sido muito gostosa, muito satisfatória, inclusive para 

meu lado profissional. 

Em minha representação do "eu-mulher", salientei tal descoberta e a 

valorização. Sou a "mulher-sensual". Penso que, como enfermeira, preciso 

estar de bem com a vida, para poder trabalhar com alegria, com entusiasmo. 

Para que isso aconteça, sinto que é importante estar vivendo um bom 

relacionamento pessoal. Isso tem me ajudado a manter o "alto astral". 

Modelei minha estrela, na caracterização, com arestas de diferentes 

tamanhos, para representar os momentos de altos e baixos que tenho, 

enquanto enfermeira. Cada dia, a experiência no trabalho é diferente, 

mesmo sendo com as mesmas colegas e no mesmo local. Tenho mil coisas 

a fazer, isso gera um movimento. Sinto-me, neste movimento, brilhando 

como uma estrela no espaço, no universo da enfermagem. Vejo que muitas 

enfermeiras ainda não se deram conta do valor que tem. Do valor de seu 

trabalho. Do valor do trabalho que prestam às pessoas. Eu percebo cada 

enfermeira como uma estrela que brilha no céu, como o brilho de uma jóia 

rara que tem um valor precioso. Nós temos compromisso com a vida, eu 

sinto que essa caminhada é longa. Temos muito a percorrer, a aprender, a 

nos instrumentalizar, a conhecer, a crescer e a evoluir, por isso digo que 
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tenho luz e brilho. Quero aproveitar a vida. Quero conhecer coisas, pessoas 

e lugares. Sinto-me receptiva, com a mente aberta, para receber 

informações, para mudar o meu jeito de ser, para enfrentar desafios e novas 

situações enquanto enfermeira, a cada realização percebo este brilho luzir 

mais, por isso me representei "enfermeira estrela brilhante". 

 

A Analogia 

A representação da "enfermeira-estrela brilhante" pode ser 

associada às manifestações de Atenas – deusa da sabedoria – e Afrodite – 

deusa do amor –. Indicia Atenas pelos mesmos padrões positivos e ativos do 

ser feminino, como a independência, a busca da realização pessoal e 

profissional, o enfoque nos seus interesses, o direcionamento para alcançar 

metas, o pensamento lógico e racional e o domínio da vontade; Atenas está 

também presente no brilho que a destaca como estrela, no universo da 

enfermagem; no brilho da jóia rara que valoriza o trabalho por ela 

desenvolvido; na disposição de evoluir profissional e pessoalmente; e no 

enfrentar desafios e crescer. 

Afrodite, manifesta-se na própria descoberta da enfermeira como 

mulher, na sua satisfação e prazer pela auto-descoberta. Ela como Afrodite, 

percebe-se apaixonada pela vida, pelo que faz e pelo companheiro. Há a 

condição de sensualidade aflorando em sua representação, já que se 

identificou como "mulher sensual". Assim, denota a força que tal condição 

está exercendo, através de Afrodite, neste momento em sua vida. Neste 

sentido, entendo os campos de influência de Afrodite, pois a deusa não 

limita sua área de atuação restritamente ao relacionamento romântico e 

sexual, mas se expressa também no prazer de realizar as atividades na vida 

profissional. Ela simboliza o poder transformador e criativo do amor em 

todas as coisas, incluindo aqui o modo apaixonado de exercer a 

enfermagem, conforme referido pela colaboradora. 
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Figura 22 – Fotografia de escultura representativa de “Eu, Enfermeira – Estrela 

Luz” 
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8.8 Eu, Enfermeira-Estrela Luz 

 

O Dizer 

Representei-me numa estrela não no sentido de me achar a estrela 

da festa, ou a estrela da peça, mas como mais uma estrela no céu mesmo, 

aquela estrela repleta de luz, que as pessoas vêem por meio de muitos 

mitos, e ainda não sabem o que realmente significa. 

Para mim, ser enfermeira é ser como uma estrela, é ser aquela 

pessoa que irradia luz, brilho e calor ao cuidar dos outros, embora ainda 

cercada de mitos e desinformações a seu respeito. 

Percebo que a maioria das pessoas tem conceitos equivocados 

sobre o ser enfermeira, que têm reforçado algumas dificuldades inerentes à 

nossa vivência. Acho que até ajudam a perpetuar alguns mitos e 

preconceitos. Isso, para mim, tem sido um motivo desafiante, ou seja, de 

mostrar, na minha prática, que é possível construir uma nova imagem do 

que é ser enfermeira, nessa imagem, considero fundamental a postura 

participativa, crítica, com conhecimento científico e tecnológico e ainda com 

liberdade de expressão da sensibilidade, em oposição à enfermeira tarefeira, 

submissa, fria e distante nos relacionamentos com os clientes. Isso vem 

somar com as minhas necessidades pessoais de crescimento e equilíbrio 

como mulher. 

Sou uma pessoa bastante maternal, sensível, amparadora e 

dedicada, mas tenho ainda dificuldades de lidar com meus sentimentos. 

Referi isso anteriormente ao me apresentar como "mulher-cavaleira". 

Penso que esses são alguns motivos para, agora, me representar 

como "enfermeira estrela-luz". 
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A Analogia 

Na representação da "enfermeira-estrela luz", suas escolhas podem 

ser associadas às preferências que caracterizam as deusas Ártemis, Atenas, 

Perséfone e Deméter. 

Ártemis – deusa da caça e da lua – constitui as características da 

perseverança; de objetivação de um alvo, de uma meta; da concentração em 

direção à realização de um empreendimento planejado; do desejo de 

igualdade aos homens. Estas características também são expressas pela 

colaboradora em sua analogia da enfermeira com uma estrela, e no desejo 

de construir uma nova imagem de enfermeira. Ela pautou sua construção em 

elementos típicos de Ártemis, ou seja, postura participativa, crítica, liberdade 

de expressão, persistência, equilíbrio nas relações entre homens e 

mulheres; remeteu seu dizer, também ao empreendimento de Atenas, 

quando reconheceu o desenvolvimento científico e tecnológico como um 

elemento essencial para a transformação da imagem da enfermeira. 

Ao mesmo tempo, somou características de Deméter como 

sensibilidade, aproximação e envolvimento nos relacionamentos de cuidado, 

prestados pela enfermeira, através da dedicação e do amparo às pessoas, 

denotando o caráter nutridor e maternal da deusa. 

Nessa variação de influências de deusas, emergiram características 

de Perséfone – filha de Deméter – que representa a mulher eternamente 

jovem, complacente, maleável, inexperiente, inconsciente de seu próprio 

poder e força, obediente, reservada, inocente e frágil. Perséfone revelou-se, 

no dizer da colaboradora, pelas necessidades de crescimento e equilíbrio 

como mulher e como enfermeira presente nos depoimentos e na 

apresentação da "mulher-cavaleira" (Capítulo 4).  

Essas necessidades se relacionam à construção da sexualidade em 

sua socialização primária, o que reflete, ainda hoje, características de 
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Perséfone, como a eterna filha obediente e receptiva, inconsciente de si 

mesma e de sua força, transformando-se conforme o desejo de outros, e 

não de si mesma. Por isso ela destaca o trabalho na enfermagem como um 

desafio e uma soma às necessidades pessoais. Em face disso indicia 

Ártemis e Atenas para trazer o equilíbrio e o crescimento que, em Perséfone, 

está adormecido. 
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Figura 23 – Fotografia de escultura representativa de “Eu, Enfermeira em 
Expansão” 
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8.9 Eu, Enfermeira em Expansão 

 

O Dizer 

Sinto-me em movimento de expansão, de crescimento, de evolução, 

por isso me representei através dessas bolas de diferentes tamanhos e as 

coloquei num posicionamento crescente. Comecei como essa bola menor e, 

hoje, sinto que estou aqui (bola maior), por isso me identifiquei "enfermeira 

em expansão". Ao mesmo tempo em que me sinto expandida, sinto que 

surgem mais e mais interrogações. Acho que isso tem a ver com o 

amadurecimento pessoal que vivencio. 

Apresentei-me pessoalmente como eu-mulher "flor em mutação". 

Nessa representação destaquei, da mesma forma, o movimento contínuo, a 

transição constante em que sinto estar vivendo, a independência e a busca 

por minha realização pessoal e profissional. Percebo que não estou 

totalmente resolvida como mulher e como enfermeira, porém estou sempre 

pronta para novas descobertas e desafios. Persigo meus interesses com 

firmeza. 

Eu imaginava, há algum tempo atrás, que, quando chegasse a essa 

fase da vida, teria muitas respostas e muitas definições, porém, hoje, ao 

contrário, tenho mais interrogações do que certezas. Percebo que, nesse 

movimento de expansão profissional, essa busca incessante por respostas 

também se dá no sentido de fortalecer minha interiorização pessoal; também 

acontece para esclarecer minhas inquietações, para retomar as coisas mal 

resolvidas, para desconstruir o que me desagrada, para expandir os limites 

que me amarram. Sinto-me, então, em franco crescimento e expansão, tanto 

no plano profissional, quanto no plano pessoal. É esse o meu momento. É 

assim que me represento "enfermeira em expansão". 
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A Analogia 

Nessa representação, há predominante a manifestação de Atenas – 

deusa da sabedoria e arquétipo do pensamento lógico e da racionalidade. 

Deusa que pertence ao grupo das deusas virgens, que se caracterizam pela 

independência, pela participação ativa nos relacionamentos, pela busca de 

si própria. A similitude se mostra através da realização pessoal e profissional 

e por trabalhar arduamente perseguindo seus interesses. Tais 

características lhe possibilitam ser uma eficiente estrategista, resolvendo 

problemas, desenvolvendo talentos e competindo sem sofrer 

emocionalmente. Isso lhe assegura uma potencial possibilidade de exercer a 

diplomacia no trabalho. 

Atenas usa um couraça de ouro, representando a sabedoria, que lhe 

habilita intelectualmente defendendo-a em situações de competições e 

permitindo-lhe a avaliação racional e lógica dos eventos. A deusa, quando 

presente na mulher, proporciona-lhe a qualidade de expressar-se 

articuladamente por palavras ou pela arte – à semelhança de uma hábil 

artesã – e a organizar o ambiente, dirigindo com eficiência a ordem 

doméstica, mesmo quando está ausente. 

Percebo, na representação dessa colaboradora, as qualidades de 

Atenas no desejo de expandir-se, na busca por sua realização, na 

objetivação dos seus interesses, no movimento constante de crescimento 

pessoal e profissional e na independência pessoal adquirida. 

Atenas emerge conformando a mulher num estereótipo de mulher 

prática, descomplicada, desinibida, segura e discreta, à semelhança de 

características reveladas na apresentação pessoal da colaboradora e 

observadas na vivência grupal deste estudo. 
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Figura 24 – Fotografia de escultura representativa de “Eu, Enfermeira – Luz” 
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8.10 Eu, Enfermeira-Luz 

 

O Dizer 

Identifico-me com uma luz. Simbolizei-me como uma lâmpada que 

representa luz, que, por sua vez, tem diversos significados. Ela significa as 

idéias que tenho em mente, que nem sempre são possíveis de viabilizar. 

Tem o sentido, também, de energia que gastamos e que trocamos com 

outras luzes. Denota a luz necessária para iluminar meus pensamentos, 

coração, ações. Permite que possa olhar para o meu interior, principalmente 

quando preciso refletir e entender o porquê das coisas, por que se 

apresentam do jeito que são. Permite que eu analise cada situação e veja o 

que falta para o esclarecimento e amadurecimento do "eu-mulher-flor-

renovação". Essa luz me auxilia quando se dá o despetalar do meu eu-

mulher, no renovar desta flor-mulher, reforço a luz do meu eu -enfermeira. 

Quando penso em mim como "eu-enfermeira-luz" significando idéias 

que tenho vontade de concretizar, de pôr em prática, de fazer mudanças, 

penso sempre na união de muitas luzes. Nunca me vejo só. 

Nesse momento, estou vivendo um período de muito trabalho, mas 

sempre interligada a muitas outras luzes, isso me faz sentir bem. Valorizo a 

luz coletiva que se cria com a união de todas as luzes no trabalho. Acho que 

essa luz iluminando minha mente, meu coração, permite que eu veja as 

outras luzes que estão ao meu redor, que estão ajudando a me iluminar. 

Estou vivendo também um período de bastante introspecção. Sinto 

que muitas coisas vêm chegando ao mesmo tempo. E justamente essa luz 

vem me trazer lucidez, cautela, tolerância, para que eu possa ser coerente 

comigo mesma. 
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Vejo que, mesmo diante da escuridão, da turbulência que se cria às 

vezes no cotidiano profissional, essa luzinha está sempre presente, 

mostrando a saída, por isso escolhi me representar como "enfermeira-luz". 

 

A Analogia 

A representação dessa colaboradora indicia o predomínio de Héstia 

– deusa da lareira e do templo – que traduzia a presença espiritual como um 

fogo sagrado, centralizado numa lareira, no lar, no templo e na cidade, 

proporcionando iluminação, calor e aquecimento para o alimento e para as 

pessoas. 

O fogo de Héstia simbolizava calor e iluminação necessários à 

continuidade da família e à ligação entre os membros dela, já na 

representação da colaboradora, no trabalho, a ligação entre as colegas 

enfermeiras - a consciência compartilhada e a identidade comum. 

Isso está implicado na referência da colaboradora sobre estar 

"vivendo um período de muito trabalho, mas sempre interligada a muitas 

outras luzes", e ao "valorizo a luz coletiva que se cria na união de todas as 

luzes no trabalho". 

Ao mesmo tempo, a sua representação como enfermeira-luz desata 

o sentido de interiorização, de meditação, de se deixar conduzir pela 

intuição, destacando seus valores pessoais – à semelhança de Héstia –. 

Através da reflexão, a luz viabiliza a iluminação de seus pensamentos, seu 

coração e suas ações, permitindo-lhe olhar para seu interior e perceber o 

que cada relação e cada situação vivenciadas estão realmente significando 

e acrescendo-lhe lucidez, cautela e tolerância. 

As características de Héstia, que são predominantes na 

colaboradora, revelam-se pela introspecção, reserva, discrição, quietude, 

como quem está no anonimato trabalhando pelo coletivo.  
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No trabalho, Héstia não é competitiva, apenas persegue a 

serenidade e a vida calma. Não o desenvolve para buscar o reconhecimento 

social e, muito menos, para valorizar o poder. Tem um sentimento de ordem 

e organização nos detalhes das tarefas diárias semelhantemente a uma 

celebração. Ela trabalha com satisfação e prazer e sua presença cria uma 

atmosfera de calor e de paz. Tais características são também manifestadas 

na representação do eu-enfermeira, dessa colaboradora.     
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Figura 25 – Fotografia de escultura representativa de “Eu, Enfermeira – Mão 

Direita” 
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8.11 Eu, Enfermeira-Mão Direita 

 

O Dizer 

A mão direita geralmente trabalha tanto e raramente recebe um 

cuidado. É importante, porém pode faltar. Não é insubstituível, mas é 

facilitadora. É assim que me vejo. É assim que me sinto. 

Às vezes, estou um pouco cansada, desanimada, desamparada. 

Esse desalento não é pertinente à quantidade de trabalho que realizo, mas 

se dá pelo fato de eu trabalhar numa área de risco. Como me dedico, dou 

carinho, invisto no paciente, me arrisco, levo vírus para minha família, levo 

neuroses e não sou atendida no meu lado como pessoa. 

Pareço forte, resistente, porém sinto necessidade da proximidade de 

mãos amigas, de que me olhem nos olhos, que me dêem um abraço e, às 

vezes, que cuidem um pouco de mim. É assim que me sinto como 

profissional, hoje. E acho até que isso foi uma forma de desabafo, por isso, 

me expresso como "enfermeira mão-direita", que só trabalha, dá tudo de si, 

e não recebe cuidado. Esse momento, que ora vivencio, se traduz desse 

jeito, no entanto não quero dizer que sempre seja assim. 

Sou uma pessoa que preza muito o prazer de fazer as coisas. 

Pessoalmente, me identifiquei como a "mulher-feliz" e estendo esse 

significado à minha vivência profissional. Mas, nesse instante, 

especificamente, meu sentimento como "eu-enfermeira" passa mais por um 

pedido de colo, de atenção e de amparo. Isso se deve ao peso do dia-a-dia 

profissional, que tem, por um lado, me desassistido como pessoa; e por 

outro, me envolvido de preocupação e ansiedade, em função da constante 

situação de risco que vivencio. 
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A Analogia 

A representação da "enfermeira mão-direita" expõe características 

inerentes à deusa Deméter. Representando o arquétipo maternal como 

fornecedora de alimento material e espiritual, provedora de cuidados, 

protetora e amparadora. A mulher, sob influência de Deméter, muitas vezes, 

tem dificuldades de dizer um "não" quando uma ajuda lhe é solicitada. Ela é 

muito prestativa e se doa com facilidade. 

Neste sentido, ela se sobrecarrega e pode resultar esgotada e 

magoada. Ao mesmo tempo, não consegue se expressar diretamente e 

tenta reagir sozinha, lutando – à semelhança de Deméter –, em aflição 

contida na busca de sua filha raptada. Por vezes, sente-se culpada por não 

conseguir dar conta de tudo e por ser responsável por tudo. Essa 

caracterização de um dos aspectos de Deméter está evidenciada no 

desabafo e na representação da “enfermeira-mão-direita". 

Conjuntamente a essa evidência, sua representação sinaliza outras 

características de Deméter, tais como: a satisfação em ajudar as pessoas, a 

perseverança, as fortes convicções em relação aos valores morais e éticos, 

e  com as pessoas, sua generosidade e sensatez. 

A colaboradora manifesta a capacidade de doação e provimento 

ilimitado de Deméter pelas expressões: "me dedico, dou carinho, invisto no 

paciente, me arrisco". Identifica-se como "mulher-feliz" estendendo 

significado à sua realização pessoal e profissional. Assim como a deusa, 

mostra-se altruísta, abnegada, feliz e realizada; embora cansada, 

desamparada e desassistida neste momento de sua vivência profissional. 
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Figura 26 – Fotografia de escultura representativa de “Eu, Enfermeira – Mulher 

Completa” 
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8.12 Eu, Enfermeira-Mulher Completa 

 

O Dizer 

Representei-me aqui como mulher e, ao mesmo tempo, como 

enfermeira, numa só figura. Não consigo me representar diferente. Sinto-me 

uma pessoa inteira, completa como mulher e profissional tudo junto. É 

impossível, para mim, representar em partes separadas, como que 

incompletas. 

Em minha representação como eu-mulher, expressei essa mesma 

idéia. Vejo-me como uma pessoa integral, com o corpo, a mente e uma base 

firme para me apoiar. Para desempenhar o meu papel como "enfermeira-

mulher completa", uso meu lado humano sempre, por isso acho difícil me 

apresentar em papéis distintos através de diferentes personagens. Não 

deixo nunca de ser a mulher, em qualquer desempenho em que atuo. 

Não nego que tenho dificuldades para me expressar, tanto sobre 

minhas idéias quanto sobre meus sentimentos. Sou uma pessoa tímida e 

retraída, e isso é comum em toda e qualquer situação que eu esteja 

vivenciando. Tenho também uma série de dúvidas e incertezas e muita 

vontade de aprender e viver melhor. Sinto que estou sempre aprendendo. 

Atualmente, tenho andado bastante preocupada com os rumos da 

modernidade e com os aspectos relativos à sexualidade e à juventude neste 

contexto, pois meus filhos estão adolescendo e começaram a prestar 

atenção a esse assunto. Isso tem sido causa de muita inquietação e 

desassossego. Tenho buscado me orientar em espaços diversos sobre 

como conduzir melhor esta questão. Esse foi um motivo para participar deste 

estudo. Como expus inicialmente, sinto que o meu eu pessoal e o meu eu 

profissional estão entrelaçados. Representei-me, portanto, como uma só 
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figura, sendo que, para destacar meu lado profissional, coloquei um 

estetoscópio representando os instrumentos essenciais para realizar minhas 

atividades como enfermeira. 

 

A Analogia 

Em sua representação, a "enfermeira-mulher completa" estabelece 

laços com o arquétipo de Perséfone. Isso é evidenciado, inicialmente, na 

dificuldade de autopercepção, ou seja, não conseguiu representar-se em 

personagens separadas. A colaboradora refere só se sentir uma pessoa 

inteira - completa - quando mulher e profissional estão juntas. 

A hesitação, aliada à debilidade de expressão de idéias e de 

sentimentos, explicita a inconsciência de seu próprio poder e força. Eles 

existem, no entanto a inocência e a fragilidade de Perséfone, os mantém 

velados à própria colaboradora. A timidez e o retraimento citados, a 

qualificam igualmente em Perséfone reforçando a passividade e a 

complacência que são características da deusa. Seu desejo de aprender, de 

conhecer, de saber coisas, para viver melhor, imbrica com a necessidade de 

sair da inexperiência e da passividade comuns em Perséfone. 

A mulher, sob a influência desta deusa, em geral, não tem 

consciência do desconhecimento de si mesma; porém, sob a ação de outras 

deusas, em determinado momento de vida, começa a sentir-se em conflito, 

vai em busca de conteúdos que lhe assegurem um rumo às suas 

inquietações. Como uma adolescente, potencializa suas energias para o 

resultado final, para as conseqüências do que lhe aflige, tendo dificuldades 

em perceber com nitidez e clareza as causas da aflição deste, com isso, 

angustia-se mais e acaba necessitando de auxílio para ser conduzida ou 

para transformar tal situação. A mulher em Perséfone é uma força em 

potencial, porém ainda adormecida, mas possui como elemento de parceria 

para sua evolução o grande poder de adaptação e de mudança. 



Emergindo analogias 257 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 27 – Fotografia de escultura representativa de “Eu, Enfermeira – Pela 

Metade” 
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8.13 Eu, Enfermeira-Pela Metade 

 

O Dizer 

Representei-me "enfermeira-pela metade" porque ainda não consigo 

dizer não às pessoas. Meu envolvimento com os pacientes é tal que, 

inclusive financeiramente, acabo assumindo suas dificuldades. Um exemplo 

disso é a compra de próteses de mama, que financiei para elas e agora 

tenho que pagar. Além disso, auxilio com dinheiro para passagens, 

alimentação, etc. Me sinto, hoje, num sufoco por ter assinado a promissória, 

que terei que saldar com recursos que ainda não existem. Mas, ao mesmo 

tempo, não consigo dizer não às pacientes, porque sei o quanto isso é 

almejado e sonhado por elas. 

Também me representei "enfermeira-pela metade", porque não 

consigo dizer às minhas pacientes que, se elas fizerem o tratamento vão 

ficar curadas. Eu não posso assegurar isso. Não tenho o poder da cura e 

percebo que elas me olham fazendo esse pedido. Isso está além das minhas 

possibilidades, não depende de mim. 

Em nossa profissão, lidamos com vidas humanas, cada vida é única, 

é singular. Estou sempre aprendendo com cada uma delas. Por isso não me 

represento por inteira, e sim como "enfermeira-pela metade". 

Como eu-mulher, apresentei-me "mulher-mãe". Nessa 

representação salientei meu modo de ser "maternal". Exerço meu eu-

enfermeira nessa mesma postura. Sou muito "mãezona" e acabo me 

envolvendo demais com cada paciente que cruza meu cotidiano profissional, 

por isso, sinto que tenho muito a aprender ainda e me representei aqui 

"enfermeira-pela metade". 
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A Analogia 

Na representação da "enfermeira–pela metade", é possível perceber 

que Deméter predomina do começo ao fim. Ela pertence ao grupo das 

deusas vulneráveis que necessitam de afiliação, de laços permanentes com 

outras pessoas. 

As mulheres, conduzidas por Deméter, são do tipo "maternal". O 

papel de mãe é prioritário em suas vidas, podendo estender essa natureza 

às demais dimensões de seus relacionamentos, conforme aparece no relato 

da colaboradora, através do sentimento de solidariedade e empatia que 

trama o envolvimento entre ela e as pacientes. 

Deméter gera características de compreensão, de generosidade, de 

amparo, de persistência e de paciência à mulher, facultando estas 

propriedades no seu relacionamento com as pessoas. Ela é nutridora – 

deusa do cereal –, sustentadora, prestativa e doadora. Muitas vezes 

esquece de si, em prol do empreendimento que realiza a outrem. É altruísta 

e conduzida por fortes convicções de bondade e de auxílio. 

Nessa colaboradora Deméter exerce forte influência, demonstrada 

pela impossibilidade de negar algo às pacientes. Ela se sente impelida a 

auxiliá-las por conta dessa influência, ultrapassando, inclusive seus limites 

pessoais, financeiros por exemplo. 

A colaboradora se sente impotente, ante a necessidade de cura das 

pacientes com câncer de mama e gestantes HIV positivas, à semelhança de 

Deméter à procura de sua filha Perséfone, quando raptada por Hades. Esse 

sentimento lhe causa angústia e uma sensação de incompletude, enquanto 

profissional. 

Quando Deméter predomina na mulher, ela procura e escolhe 

atividades profissionais tradicionalmente femininas, como a enfermagem, por 

exemplo. Isso não quer dizer que toda enfermeira tenha recebido tal 
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influência na escolha profissional, já que são inúmeros e diversos os fatores, 

que atuam nessa escolha. Nessa colaboradora, há uma soma de atitudes 

indiciando que Deméter agiu influindo-a a buscar, na enfermagem, o sentido 

de satisfação através do cuidado do outro. Tal motivação tem fulcro em sua 

capacidade ilimitada de prover, percebida também na sua representação de 

"mulher-mãe". 
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Figura 28 – Fotografia de escultura representativa de “Eu, Enfermeira – União” 
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8.14 Eu, Enfermeira-União 

 

O Dizer 

A minha representação mostra várias pessoas, e eu estou entre 

elas. Estou aqui como profissional, enfermeira, trabalhando com um grupo. 

Nele, a união é representada por este traço que nos une, que nos liga, que 

nos envolve. 

Atuo na área da saúde mental e percebo que, principalmente nela, 

não há como trabalhar sozinha. Trabalho com grupos, com outros 

profissionais, com colegas da enfermagem, com familiares, com os 

pacientes. 

Em minha representação do "eu-mulher" também me simbolize em 

grupo. Apresentei-me acompanhada de minha família. Nomeei-me "mulher-

família". Em toda e qualquer situação em que me represente, não consigo 

me ver sozinha. Priorizo esta convivência e considero importante o 

envolvimento, a presença e a participação com as outras pessoas em todos 

os planos da vida. Ao mesmo tempo em que priorizo o estar junto, o 

construir junto, sou uma pessoa tímida e um pouco introvertida. Tenho 

dificuldades para expressar meus sentimentos e emoções. Até por isso, 

procuro estar e trabalhar em grupo, para alcançar melhores resultados e não 

me isolar, o que reflete o valor da união que trago dentro de mim. Então, a 

significação mais forte para minha representação como enfermeira é a 

união. Eu me sinto assim como profissional, tanto na área da assistência 

quanto na área da educação em enfermagem: sou a "enfermeira-união". 
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A Analogia 

Na representação da enfermeira-união, destaca-se Perséfone como 

a deusa predominante. Filha de Deméter, ela foi raptada e mantida cativa, 

contra sua vontade, por Hades, deus do inferno. 

Perséfone conduzida e controlada é impedida de desenvolver-se 

livremente, tal dependência influencia a mulher a ser passiva e complacente. 

Concomitantemente, ela é receptiva e maleável, podendo ser conduzida, 

adaptando-se, com facilidade, às situações e aos grupos compostos por 

diferentes pessoas. Dessa forma, ela tem condições de se transformar, 

inconscientemente, naquilo que os outros esperam dela. É bastante 

obediente, calma e reservada, participando com esmero em atividades 

conjuntas. 

A mulher, em Perséfone, evita discordar e contrapor-se aos outros, 

sentindo-se fortalecida através de empreendimentos em grupo. Na 

realidade, a mulher que experencia Perséfone é, em geral, inconsciente do 

seu poder e de sua força e sente-se segura e apoiada no desenvolvimento 

de atividades realizadas coletivamente. 

Nesse sentido, a representação da enfermeira-união lembra a 

caracterização de Perséfone, quando elabora sua descrição priorizando o 

estar junto, o construir junto, o trabalhar em grupo para alcançar melhores 

resultados, evitando com isso o isolamento. Igualmente na representação do 

eu-mulher, esta colaboradora se apresenta acompanhada. Denomina-se 

"mulher-família" e destaca a representação grupal. Caracteriza-se tímida e 

introvertida e refere dificuldades de expressar sentimentos e emoções à 

semelhança de Perséfone. 

A passividade e a dependência da mulher em Perséfone são, muitas 

vezes, reforçadas culturalmente na socialização feminina e traduzidas como 



Emergindo analogias 264 

um cuidado especial, uma proteção que a família dedica à filha, o que se 

estende como um predicado inerente ao ser feminino, ao longo de sua vida. 

Muitas vezes essas características não são percebidas 

conscientemente pela mulher – são condicionamentos de Perséfone – que, 

aparentemente aceita seu próprio destino. Todavia, por influência de outras 

deusas pode haver o reconhecimento e o desejo de transformação dessa 

realidade, ocorrendo, não raras vezes, conflitos internos para mediar tais 

influências. 

Acrescento que a mulher que manifesta Perséfone tem em si o 

maior potencial para um novo crescimento. Está sempre pronta para 

aprender, é receptiva às mudanças.  

 

 

8.15 Analogias Finais 

 

Na organização deste capítulo, conduzi meu pensamento a partir de 

três questionamentos básicos. Primeiramente, busquei identificar o padrão 

de deusa mais encontrado na representação do "eu, enfermeira", no grupo 

das colaboradoras. Questionei como isso poderia ser estereotipado 

culturalmente, como as forças externas referidas por BOLEN (1990). Refleti 

como tudo isso repercute na vivência da sexualidade na assistência de 

enfermagem. 

Observo que a mulher pode deixar emergir uma ou outra deusa, por 

meio da realização de uma atividade e do sentimento aí somado. Pode, 

também, num momento, ter a influência de outra deusa e manter sincronia 

com ambas, ou apenas com uma de cada vez, destacando ou suprimindo as 

características da (s) outra (s). 
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É importante salientar que, nesse momento, a constituição da 

representação do eu-enfermeira, vivido no grupo focal, possibilitou a 

revelação de um determinado número de deusas. O que não quer dizer que 

apenas tais deusas se revelem neste grupo de colaboradoras. No entanto, 

de acordo com o momento vivenciado, foi possível interpretar essa 

caracterização singular de configuração. 

Cada colaboradora expressou sua representação de acordo com os 

sentimentos que vivenciava naquele momento. Estes sentimentos são as 

forças internas que BOLEN (1990) indica como os arquétipos divinos que 

influenciam a mulher. Relacionei, então, a expressão de cada colaboradora 

à deusa influente naquela vivência. 

É pertinente lembrar que meu olhar premiou um ângulo dessa 

expressão, destacando algumas deusas. Certamente outros olhares 

premiariam ângulos diferentes donde emergiriam outras deusas para 

possíveis analogias. Logo, entendo menos como uma verdade absoluta 

minhas reflexões e pontos de vista, mais como uma abertura salutar à 

discordância e à revelação de outras perspectivas. 

Saliento, também que meu objetivo primordial é ressaltar as 

características das colaboradoras deste trabalho, no sentido de ilustrar ainda 

mais a singularidade e a riqueza interna de cada uma. 

Minha análise destacou a deusa Deméter como a mais influente 

neste grupo de colaboradoras. Atenas foi a segunda deusa mais 

evidenciada, seguida por Ártemis, Afrodite e Perséfone, por último, Héstia. 

Não houve, nas representações, a manifestação de Hera – deusa do 

casamento –. Isso se explica pelo objetivo da representação de enfocar 

"como me vejo e me sinto como enfermeira". A partir desse registro, passo a 

discutir a respeito das caraterísticas das deusas destacadas neste estudo. 
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Deméter – a Deusa Maternal 

A natureza maternal de Deméter inspira a mulher a cuidar de 

alguém. Esse cuidado lhe acresce satisfação e prazer. O arquétipo dessa 

deusa motiva a mulher a ser nutridora, pacienciosa, generosa, persistente, 

prestativa, amparadora, compreensiva e afetuosa (BOLEN, 1990). 

A capacidade de prover que Deméter inspira é tão grande que 

muitas mulheres podem, em suas atividades profissionais, ser qualificadas 

como verdadeiras altruístas, na busca da defesa e da resolução das causas 

em favor de quem está sob sua tutela, seus cuidados. Elas chegam até a se 

doar fisicamente, emocionalmente e também financeiramente nos 

empreendimentos em favor das pessoas que assistem (BOLEN, 1990). 

A deusa possui um forte caráter educativo e assistencial, fazendo 

com que as profissões de ajuda, culturalmente qualificadas como profissões 

femininas, sejam procuradas por grande número de mulheres, como é o 

caso da enfermagem (BOLEN, 1990). 

A satisfação em ajudar as pessoas a permanecer bem ou a se 

desenvolver bem, é uma motivação relevante, que Deméter predispõe à 

mulher (BOLEN, 1990). 

No Capítulo 6, "tornando-se enfermeira", as colaboradoras elegeram 

características que representavam para elas a imagem da enfermeira. 

Agrupei as características em cinco categorias distintas. O grupo das 

características afetivas apresentava exatamente os atributos de Deméter, 

referendando o caráter maternal, que culturalmente tem se reproduzido e 

vitaliciado na imagem da enfermeira. 

Penso que, essa qualificação não é inerente às enfermeiras. 

Destaquei anteriormente BADINTER (1985) para discutir esse tema, agora 

retomo seus dizeres. A autora se refere à maternidade e ao instinto do amor 

materno contestando a origem inata e natural deste estereótipo às mulheres. 
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No mesmo sentido, estendo minha argumentação para a imagem maternal 

que qualifica e identifica a enfermeira. Entendo que essa é uma construção 

culturalmente instituída, a partir de um processo de assimilação de valores e 

princípios da sociedade. A partir daí, distingo a sociedade em que vivemos, 

que demarca, ainda hoje, qualificações sociais e culturais relacionando-as 

como inerentes à natureza feminina ou masculina. PARKER (1991) também 

se refere ao mesmo tema. 

Percebo que isso abrange igualmente a referência da "inclinação 

profissional das mulheres", como se fosse um atributo inato à profissional. 

Discordo, dessa lógica, entendo que é uma construção cultural que solidifica 

e internaliza valores, regras e princípios que conduzem a vivência da mulher 

na sociedade. Nessa internalização de conteúdos, a percepção da 

sensibilidade e do sentimento é incorporada como pertencente ao ser 

feminino. Logo, a qualificação maternal de Deméter é entendida como 

inerente às mulheres, por conseguinte, as profissões "tipicamente" femininas 

herdam não só seus dons, mas também suas debilidades. 

Ratifico que tanto os homens quanto as mulheres têm a 

possibilidade de exercitar, desenvolver e deixar fluir a dimensão da 

sensibilidade e do sentimento, – que caracterizam culturalmente a imagem 

maternal – e podem utilizar esses atributos como ferramentas importantes 

no inter-relacionamento social, o que é imprescindível no cuidado da 

enfermagem. 

 

Atenas - A Deusa da Sabedoria 

A deusa Atenas foi também inferida na interpretação das 

representações do "eu-enfermeira", das colaboradoras deste estudo. Ela 

representa os atributos da independência feminina, da mulher que é ativa e 

participativa no espaço público, que procura sua realização pessoal e 

profissional, que desenvolve seus talentos próprios, que domina sua vontade 
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priorizando o uso do pensamento lógico e racional, que é prática, objetiva e 

segura de si e que direciona seu desenvolvimento a partir da habilidade 

intelectual (BOLEN, 1990). 

Neste sentido, percebo que a transformação cultural que vem se 

processando, há algumas décadas, tem sido demarcatória ao estereótipo 

feminino em nossa sociedade. Os estereótipos das mulheres são arquétipos 

positivos ou negativos das deusas. Dessa forma, as forças externas, como a 

cultura, interferem fortalecendo ou abrandando determinadas expressões 

divinas, de acordo com os papéis sociais esperados às mulheres (BOLEN, 

1990). 

É possível afirmar que a cultura tem modelado os papéis e as 

imagens da mulher em cada sociedade e em cada grupo social específico; 

se esquecer que a cultura é um processo dinâmico. Nessa ordem de 

mudança cultural, observo que, atualmente, é possível distinguir a 

conformação da imagem da enfermeira à semelhança de Atenas. Isso foi 

expresso nas características "técnicas e cognitivas", "éticas e políticas" e de 

"gênero", constituídas pelas colaboradoras deste estudo, sobre a imagem da 

enfermeira (Capítulo. 6). 

A meu ver, a incorporação de atributos que qualificam a mulher, 

conforme Atenas, é resultado dos novos valores que têm norteado a 

socialização feminina, refletindo igualmente na socialização da enfermeira. 

 

Artemis - A Deusa da Caça 

Ártemis, pertencente ao grupo das deusas virgens, – que se 

caracteriza pelo padrão feminino positivo e ativo –, juntamente com Atenas e 

Héstia, representa a personificação do espírito feminino independente, 

sendo o arquétipo do movimento feminista, no sentido de irmandade – que 

destaca a proteção e a união entre as mulheres (BOLEN, 1990). 
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Percebo que o contexto feminista tem incentivado as expressões de 

Ártemis (assim como Atenas) nas mulheres, como motivação para a 

conquista, para a busca da realização pessoal e profissional, e para ocupar 

seu espaço, em igualdade com os homens. 

Esses aspectos foram salientados nas características que as 

colaboradoras deste estudo listaram para formar a imagem da enfermeira. 

Percebi isso também nos depoimentos delas, quando relataram a forma com 

que têm conduzido as questões da sexualidade no cotidiano da assistência 

de enfermagem. Foi referendado, desta forma, um novo comportamento, 

assumido na prática, na vivência delas e não apenas na teoria como um 

ideal abstrato e distante. 

 

Afrodite - A Deusa do Amor e da Beleza 

Afrodite pertence a um grupo independente de deusas – 

transformadora ou alquímica –, caracterizada por conter os atributos de 

independência e atitudes ativas femininas, à semelhança das deusas 

virgens; e pela valorização da experiência emocional nos relacionamentos, 

sem contudo, necessitar de laços permanentes, como as deusas vulneráveis 

(BOLEN, 1990). 

Afrodite governa o prazer do amor, da beleza, da sexualidade e da 

sensualidade nas mulheres. Seus campos de influência, ou expressões de 

amor, vão além do relacionamento romântico e sexual. Eles se revelam na 

amizade profunda, na comunicação e na compreensão empática presentes 

em muitos relacionamentos (BOLEN, 1990). 

Ela simboliza o poder transformador e criativo do amor. As mulheres 

sob sua influência têm um forte carisma pessoal. Exercem um magnetismo e 

uma atração sobre as demais pessoas. São independentes e conduzidas por 

seus gostos (de preferência). São receptivas às pessoas e têm um modo 
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"apaixonado" de tratar a todos – através de seu comportamento alegre, 

extrovertido, espontâneo, carinhoso e atencioso –. Gostam de inovações e 

variações, por isso as tarefas repetitivas as aborrecem. Têm um forte poder 

criativo, e o utilizam em seu trabalho e relacionamentos expressando o valor 

apaixonante de vivenciar tal situação ou relação (BOLEN, 1990). 

Percebi Afrodite presente em diversas características citadas pelas 

colaboradoras deste estudo, na representação de enfermeira. No grupo das 

características afetivas, encontrei: a procura pelo prazer pessoal e 

profissional, o gostar de si, o se cuidar fisicamente. Nas características 

vocacionais, destaquei: vivenciar desafios cotidianos (como um contraponto 

à rotina empreendida pela enfermeira), dispensar carinho e atenção ao 

outro, ser alegre, extrovertida. Nas características de gênero, observei a: 

busca pela independência. 

Afrodite tem sido invocada também no cuidado que a enfermeira 

presta ao outro, pelo toque, pelo afago, pelo olhar carinhoso e atencioso, 

pela proximidade e, também, em todo o relacionamento interpessoal, em 

que é produzido prazer a partir de uma troca de energia. Neste sentido, 

SOBRAL (1994) reporta-se à expressão da sexualidade da enfermeira, no 

seu trabalho. A partir deste trabalho, relaciono o sentido da sexualidade às 

expressões e ao comportamento que a enfermeira manifesta, influenciada 

por Afrodite, ao realizar o cuidado de enfermagem. Essa percepção de 

sexualidade relacionada à postura comportamental (ao jeito de ser de cada 

um), à proximidade, ao afeto, ao afago, ao carinho (como envolvimento, 

significando aproximação e pessoalidade nos relacionamentos), e ao prazer 

(percebido e produzido através do corpo sexuado da enfermeira cuidadora e 

do corpo sexuado do sujeito cuidado), foi apresentada pelas colaboradoras 

deste estudo, no Capítulo 7, na reflexão da vivência da sexualidade na 

assistência de enfermagem. 

É importante lembrar que, no Capítulo 6, foram registrados alguns 

depoimentos que indiciaram Afrodite pela forma como a enfermeira se 

apresenta, ou seja, pela aparência: vestuário, enfeites, adornos, maquiagem, 
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entre outras. A aparência gera inquietação dentro do grupo, ou por chamar 

atenção as demais enfermeiras, ou por se destacar uma produção pessoal, 

que se afasta da imagem de enfermeira exausta e fatigada, que, 

culturalmente, ainda representa dedicação e abnegação ao trabalho. 

Retomo este aspecto relacionando a questão da sexualidade e da 

cultura com a ação da deusa Afrodite sobre a mulher. 

Na enfermagem, as normas culturais existentes estão veladamente 

presentes. Controlam e disciplinam principalmente as posturas individuais, 

vale dizer, limitam diferenças e uniformizam o grupo, buscando uma 

aproximação à sóbria e austera imagem de enfermeira. Isso se fundamenta 

no enraizamento cultural da enfermagem como profissão, aliada ao contexto 

da cultura patriarcal, ainda vivenciada em nossa sociedade. Explico esse 

aspecto a partir da idéia de que a sexualidade permeia a expressão corporal, 

embora todos tenham um corpo sexuado, tal expressão é regulada por 

regras e normas culturais e sociais, está sujeita a ser contida, abafada, 

marginalizada, se os padrões de moralidade do grupo social forem 

divergentes do da deusa Afrodite, que é o arquétipo dominante dessa 

dimensão. Nesse sentido, foram reveladas, nos relatos das colaboradoras 

deste estudo, as dificuldades de vivenciar Afrodite no cotidiano do exercício 

de enfermagem. 

Por outro lado, alguns relatos expressaram implicitamente a 

manifestação da deusa (no que concerne à postura individual da 

enfermeira), pois justificaram como fonte de prazer e satisfação o vivenciar a 

enfermagem, preterindo preconceitos e malícias como estratégias de 

disciplina e controle à conduta individual. 
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Perséfone - A Jovem 

Perséfone representa o arquétipo da filha, da mulher eternamente 

jovem (como uma criança ou adolescente) que ainda não tomou consciência 

de sua força e poder internos, necessitando assim, ser guiada e conduzida 

por alguém mais experiente, que transforme sua vida (BOLEN, 1990). 

Esta deusa confere características de complacência; obediência; 

receptividade; hesitação; calma; postura reservada e introvertida; inocência, 

fragilidade e submissão para a mulher (BOLEN, 1990). Em geral, a mulher 

que experiencia Perséfone sente-se contente e satisfeita com sua realidade. 

Embora possua um potencial enorme para seu crescimento, este se 

encontra adormecido (BOLEN, 1990). Comparativamente, pode-se associá-

la a um fruto muito fértil, mas que não está sendo cultivado, apenas exposto 

para ser apreciado. 

Foi possível perceber que os atributos de Perséfone não foram 

distinguidos pelas colaboradoras, nas características que modelaram a 

representação de enfermeira realizada por elas. 

Penso que Perséfone é uma deusa repleta de vitalidade, mas que 

revela muitas debilidades, de acordo com a ótica cultural vigente em nossa 

sociedade, atualmente, que induz a mulher a caracterizar-se como ser 

independente e com comportamento ativo, semelhante ao das deusas 

virgens. Neste sentido, não há nenhuma exposição consciente de 

manifestação dela. As mulheres são construídas, como mulheres, dentro de 

uma determinada orientação cultural, que é interiorizada na socialização 

primária, de maneira muito contundente, sendo de difícil transformação, mas 

não impossível, ao longo da vida, porém nem sempre a imagem externada 

se afina ao não revelado, ou, pertencente ao foro íntimo. 

Entendo que a manifestação de Perséfone na representação do "eu-

enfermeira" se refere apenas ao papel social de enfermeira especificamente. 

Alerto que essa comparação é singular ao momento vivido neste grupo de 
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trabalho, não quero inferir que as colaboradoras que manifestaram 

Perséfone sejam unicamente influenciadas por ela. No entanto, ante este 

papel (eu-enfermeira) suas representações expressaram atributos comuns a 

essa deusa. 

É preciso não esquecer a subjetividade da discussão sobre o que 

representa ser enfermeira e considerar que a falta de exercitar e materializar 

a representação abstrata desse tema tenham sido fatores limitantes, para 

outras manifestações divinas implícitas das colaboradoras. 

 

Héstia - Deusa da Lareira e do Templo 

Héstia representa a presença espiritual e é simbolizada pelo fogo, 

que proporciona calor e santificação quando aceso nas lareiras, nas 

habitações. Este fogo significa a continuidade, a ligação, a consciência 

compartilhada e a identidade comum (BOLEN, 1990). 

O arquétipo de Héstia confere à mulher um sentimento de 

independência, à semelhança de Ártemis e Atenas; de bastar-se a si 

mesma; de concentrar-se direcionadamente ao que lhe interessa; de 

interiorização, meditação e valorização dos sentidos intuitivos e de harmonia 

interior (BOLEN, 1990). Caracteriza a mulher, por ela influenciada, como 

uma pessoa calma, serena, discreta, tranqüila, introvertida, organizada, 

meticulosa e reservada. Sua presença cria uma atmosfera de calor, de amor 

e ordem pacífica. 

Héstia está presente nas características, referidas na imagem da 

enfermeira (Capítulo 6), tais como: ser integradora e harmonizadora da 

equipe de enfermagem; manter-se equilibrada; manter-se serena e tranqüila; 

cuidar-se espiritualmente para manter o "alto-astral"; ter estrutura emocional; 

e ser promotora de esperança, segurança e serenidade aos pacientes. 
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Percebo que os atributos de Héstia têm sido valorizados com o 

objetivo de criar um "respiradouro" à vivência cotidiana da enfermeira, 

atribuindo a ela uma força espiritual que poderá fortalecer interiormente, 

tanto a si mesma, seu eu-subjetivo, quanto às demais pessoas envolvidas 

na vivência do espaço em que trabalha. 

 

 

8.16 Últimas Palavras 

 

Finalizando este dizer, é interessante observar a diversidade de 

manifestações das deusas reveladas pelas palavras do grupo de 

colaboradoras. 

Cada participante expressou sua deusa, implicitamente, na 

representação do eu-enfermeira, destacando algum aspecto importante, ou 

inquietante delas ou para elas, no momento específico desta vivência grupal. 

Cada qual, com sua singularidade, contribuiu dignamente para um 

exercício de aproximação de diferentes olhares para um mesmo foco de 

estudo. 

Cada qual se expressou, dentro de suas verdades e possibilidades, 

enriquecendo este trabalho.  

A todas meu reconhecimento e agradecimento pelo trabalho e pelo 

aprendizado de vida. 
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9 DESCONSTRUÇÕES/RECONSTRUÇÕES: 
AVALIANDO ESTE CAMINHAR 

 

 



Desconstruções/reconstruções: avaliando este caminhar 

Ao proceder ao exercício da reflexão acerca da sexualidade, com o 

grupo focal, procurei, enquanto coletava dados para meu estudo, oportunizar 

momentos de ponderação sobre a temática junto com as colaboradoras. 

De acordo com WESTPHAL, BÓGUS e FARIA (1996), esta técnica 

permite o desenvolvimento de um processo avaliativo acerca do tema em 

foco,– pelos próprios sujeitos do processo onde está ocorrendo a 

investigação científica –, possibilita que eles percebam sua realidade e 

encontrem saídas para a transformação de situações e promove trocas a 

partir do compartilhamento de informações, idéias, opiniões e expressões 

pessoais de cada vivência, gerando a construção de um conhecimento 

coletivo e comprometido entre todas as participantes do grupo. 

Assim, pretendendo avaliar o que representou às colaboradoras 

deste estudo a participação neste exercício reflexivo, me reuni com elas, 

após o término do grupo focal e em entrevistas individuais apresentei o 

seguinte questionamento: "o que o exercício desta reflexão sobre 

sexualidade trouxe para você?". Passo, a seguir, a apresentar seus 

depoimentos. 

Dentre as diferentes análises a respeito da experiência nesse 

exercício de pesquisa, seleciono, inicialmente, os relatos que evidenciaram 

ganhos relativos ao autoconhecimento e à possibilidade de trocas. 

Pude ver, após o grupo, com melhor clareza, o meu papel de 
mulher no contexto global, analisar o meu próprio 
crescimento e ter certeza de que é possível a mudança. 
Percebo que a gente vive ou num isolamento social, ou 
correndo para lá e para cá. Então esse foi um momento 
singular, em que pude falar de coisas minhas, ouvir as outras 
colegas e entender. Pudemos estar juntas e, como 
enfermeira quase nunca senta, esse foi um momento 
preparado para tal, e que nos propiciou ver coisas e ouvi-las 
por nós mesmas. Então foi um momento de reflexão, para 
ouvir os outros, poder participar, elaborar algumas coisas, e 
deixar outras onde estavam; pois, para cada coisa há seu 
momento. Foi muito bom esse compartilhar. (K) 
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No mesmo sentido, outra colaboradora destaca a contribuição do 

exercício: 

Acho que foi importante para a gente se dar conta que 
somos gente, e que não dá para separar o eu- pessoal do 
eu- profissional. É bom também poder escutar outras 
pessoas que vivem situações bem semelhantes. Foi um 
momento de integração. Somos mulheres, temos diferenças 
e semelhanças e isso é muito interessante. Ganhei na 
experiência, na motivação para trabalhar com grupos e no 
repensar minhas próprias questões. (E) 

 

Igualmente, no depoimento abaixo é salientado a oportunidade para 

o autoconhecimento e a riqueza da possibilidade de trocas de informações e 

sentimentos que o grupo depreendeu. 

Esta foi a primeira oportunidade que eu tive de estar falando 
sobre essas questões do que é ser mulher, olhando pelo 
prisma da sexualidade. Acho que isso foi fundamental para 
mim como pessoa e, certamente, vai refletir no meu lado 
profissional. Para mim, foi muito rico pensar sobre aquilo que 
eu ia falar e depois analisar o que eu tinha falado; ouvir 
outras colegas e saber que elas também passam por 
angústias e pela necessidade de estar falando com alguém 
sobre isso; que tiveram experiências positivas ou negativas 
na construção de suas sexualidades. Acho que esse 
exercício trouxe mudanças para mim, no sentido de me dar 
condições, através da reflexão realizada, de falar sobre 
sexualidade com mais liberdade. Me sinto mais apta a falar 
sobre isso com os pacientes, com os alunos. Acho que isso 
é um processo, sinto ainda que tenho barreiras e limitações 
como pessoa, mas este exercício serviu para me fazer 
analisar sobre essas coisas. (A) 

 

Percebo que a técnica escolhida, o grupo focal foi determinante para 

criar um espaço de avaliação de procedimentos, emoções, significados e 

percepções acerca do tema em foco, no cotidiano das colaboradoras. Isso 

resulta de acordo com o que referem WESTPHAL, BÓGUS e FARIA (1996), 

DEBUS (1997), DALL'AGNOL e TRENCH (1999). 
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Assim como esse espaço discursivo oportunizou o 

autoconhecimento por meio da reflexão pessoal e da revisão de conceitos; 

também possibilitou percepção de “ser gente" que cuida de gente, de poder 

entender e assumir limitações e debilidades como mulher, como pessoa, que 

teve sua sexualidade construída culturalmente, que age, atualmente, 

refletindo os valores, as regras, e as concepções que nortearam essa 

construção. Foi um espaço de abertura para a libertação. 

Esse exercício facultou também olhar o outro e encontrar 

similaridades nas singularidades que compõem a todos. Foi um espaço 

integrador e de compartilhamento, que produziu ganhos. Se não resolveu 

determinados conflitos e inquietações relativos ao tema, também não 

impediu que o objetivo do estudo fosse alcançado. Certamente, despertou 

para um melhor entendimento da sexualidade e descortinou um caminho 

que pode auxiliar na condução dessa questão, tanto na vida pessoal, quanto 

na vida profissional das colaboradoras. Nesse sentido, apresento um 

depoimento: 

Eu acho que esse é um tema que precisa ser sempre 
trabalhado, quase que a vida inteira. Acho que isso é algo 
que se vive como um processo na vida. Não é num único 
trabalho que a gente vai mudar a postura, o comportamento, 
porque isso está muito enraizado em nós. Mas, para mim, 
ele serviu como um momento de abertura para esse tema, 
para eu poder olhar mais para isso e, principalmente para eu 
diminuir minha ansiedade ante a essa questão. Eu sempre 
queria achar respostas imediatas, queria que tudo fosse 
palpável, objetivo. Então serviu para me tranqüilizar. Antes 
dos grupos se iniciarem eu pensava que, ao final ,teria um 
conceito de sexualidade, como uma coisa concreta, formada. 
E não foi assim, mas isso foi tranqüilizador de perceber. Foi 
bom também porque vi que não era uma coisa que eu 
colocaria "quadradinha" na minha cabeça, que eu ia 
descobrir imediatamente. Pois, na verdade, faz parte de um 
processo que passa por tudo na minha vida, e tem que ser 
enfrentado e trabalhado sempre. (D) 

 

Esse depoimento evidencia a necessidade de refletir continuamente 

sobre essa questão. Isso pode acontecer em nível pessoal, de acordo com 
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as possibilidades que emergiram para cada colaboradora, resultando em 

ganhos para a assistência de enfermagem, empreendida por elas. 

Ao mesmo tempo, foi notório o interesse concomitante que a 

discussão grupal oportunizou, abrindo um espaço reflexivo e crítico 

individual. 

No caso da colaboradora acima, em especial, o olhar e o 

entendimento sobre a sexualidade como uma dimensão humana, que é 

construída culturalmente, amenizou a ansiedade e as inquietações dela 

acerca do tema. Dessa forma, a sexualidade poderá ser melhor vivenciada 

em seu cotidiano profissional também. 

Nesta mesma direção uma outra colaboradora comenta sobre o que 

a discussão representou para ela: 

Eu acho que o que modificou um pouco foi a percepção que 
tínhamos sobre esse tema. Porque, quando a gente diz que 
a sexualidade não é só genital, mas é alguma coisa 
relacionada ao ato sexual, a gente acredita nisso. Só que a 
gente não produz muito eco, até encontrar outras pessoas 
que se expressem como nós. Então modificou, no sentido de 
fortalecer aquilo que a gente pensava, que talvez não 
estivesse muito bem organizado no pensamento. Agora, 
organizou de vez. (L) 

 

Acredito que o exercício de ouvir a si mesmo e de ouvir os outros, 

como decorreu nos grupos focais deste estudo, é um elemento de 

conscientização para a pessoa sobre as próprias concepções. A validade 

aparece pelo processo organizado, planejado e baseado em um contrato 

ético de participação de todos no grupo. Tal procedimento permitiu a 

expressão espontânea e também a reflexão individual e grupal das idéias, 

assim como a desconstrução e a reconstrução de concepções. 

Algumas dessas concepções foram reforçadas, como no caso citado 

pela colaboradora acima referida; outras, porém, mantiveram-se intactas, por 

motivos diversos, oriundos da singularidade de cada colaboradora e do 
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respeito ao compromisso de aceitação das diversidades que fluíram nas 

discussões. Sobre tal postura trago um outro depoimento, dessa mesma 

colaboradora que destaca a importância do compromisso ético e de respeito 

formado no grupo focal: 

Acho que um outro aspecto importante, além de a gente 
poder se encontrar, se olhar e discutir sobre um tema, foi a 
questão do sigilo. A gente trabalha com isso teoricamente 
muito bem, mas poder exercitar o respeito ao outro... 
Naquele momento, saber que tu podes falar o que quiser, 
menos aquilo que foi trabalhado no grupo, já que foi firmado 
ali um contrato tão sério entre todos os componentes, isso foi 
muito legal. (L) 

 

Uma prerrogativa essencial, para o bom desenvolvimento do grupo 

focal, é sem dúvida a elaboração de um termo de compromisso ético, de 

sigilo e respeito, firmado entre todos os participantes do grupo. Ele deve 

conter elementos de ordem organizacional e éticos, segundo DALL'AGNOL 

e TRENCH (1999), que conduzirão as discussões e as condutas dos 

participantes no grupo. 

Neste estudo, aconteceu a elaboração coletiva desse termo no 

primeiro encontro, sendo aprovado e assinado por todas as colaboradoras, 

pela observadora e pala pesquisadora. Ao mesmo tempo em que este 

cuidado ético premiou uma condução séria, sigilosa e de respeito entre as 

colaboradoras, nas discussões grupais, serviu também para exercitar o 

saber ouvir e o aceitar pontos de vista diferentes dos delas. Por outro lado, 

foi um elemento importante para assegurar confiança entre as 

colaboradoras, o que foi fortalecido pelo sentimento de empatia que se criou 

em diversos momentos, a partir da interação vivenciada nos grupos que 

proporcionou um convívio agradável e estimulante às colaboradoras. O 

efeito surgiu também na forma de cumplicidade e de desejo de aproximação, 

documentado nos relatos avaliativos deste exercício. A seguir, alguns 

desses relatos são destacados: 
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Foi muito bom conhecer essa técnica. Acho que ela facilitou 
muito a exposição dos sentimentos, do que a gente pensa e 
deseja. E se formou uma cumplicidade no grupo. Acho que 
isso foi importante, não sei se outra técnica propiciaria tanta 
cumplicidade a um grupo de pessoas bem diferentes. Ainda 
hoje, eu analiso colocações que algumas colegas fizeram e 
sinto-me cúmplice delas. (A) 

 

Concorrendo para caracterizar o sentido de proximidade, 

estabelecido nos grupos focais, esta outra colaboradora fez uma 

intervenção: 

Eu acho que faltam espaços para que a gente possa falar 
sobre coisas que fazem parte do nosso eu, que se refletem 
nas atividades profissionais. As pessoas estranham quando 
a gente as abraça, quando as beija. A gente mal se 
cumprimenta. As pessoas não se tocam. Eu vejo como têm 
dificuldade nisso. E acho que quando tu começaste a 
trabalhar isso, despertou, no grupo, uma vontade de estar 
mais próximos uns dos outros. Foi um momento em que a 
gente se aproximou e não só discutiu sobre sexualidade. (N) 

 

Nesse depoimento, a colaboradora lembrou o fato de o trabalho 

grupal despertar o desejo de aproximação, como uma forma de acolhimento, 

de empatia, de solidariedade, de toque, de contato físico. Nesse sentido é 

possível entender como resultado, concomitante aos grupos, a manifestação 

interpessoal de afeto por meio dos olhares, dos sorrisos, dos abraços, da 

atenção, do consolo e do conforto, espontaneamente liberados, em 

situações emocionadas, vividos no rememorar de cada colaboradora no 

grupo. A emoção foi compartilhada de forma solidária entre todas as 

colaboradoras e se fez marcar positivamente pelos sentimentos de 

cumplicidade e de proximidade na relação interpessoal, desenhada por cada 

grupo ao longo dos encontros. 

Isso conferiu, naqueles momentos, contínuos gestos de acolhimento 

e de parceria entre as colaboradoras. Ao mesmo tempo, possibilitou o 
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desvelar da realidade de cada uma, como era percebida, sem preocupações 

com dissimulações ou defesas pessoais. Sobre isso a colaboradora já citada 

alude. 

Eu acho que os grupos ajudaram principalmente algumas 
colegas que relataram ter dificuldades. Mas penso que 
deveríamos continuar promovendo os encontros, como uma 
injeção de ânimo. Eles foram o início. Precisava começar, 
pois se a gente não faz nada a tendência é para se 
acomodar. Aqueles momentos pareciam livres de qualquer 
preconceito e medo. Mas penso que as dificuldades estão 
muito enraizadas; porque, quando saíamos daquele 
momento, as pessoas pareciam se revestir de proteção de 
novo, por isso eu entendo que deveria haver uma 
continuidade. Eu acho que é uma forma de proteção mesmo, 
com medo de se ferirem. Não se desarmam no dia-a-dia. 
Não querem se magoar. Não se mostram como realmente 
são, com suas dificuldades. Não querem sofrer com isso. 
Então colocam as armaduras, as máscaras. (N) 

 

Esse relato expõe, com clareza, os aspectos da confiabilidade e da 

espontaneidade que premiaram os grupos de discussão, oportunizando que 

cada colaboradora se mostrasse ali, naquele momento, com suas 

debilidades e dificuldades. Por intermédio do sentimento de cumplicidade, as 

colaboradoras se apoiaram em situações delicadas, nas quais emoções e 

sentimentos pessoais emergiram, havendo respeito entre todas e 

desenvolvendo-se uma receptividade mútua no clima da vivência grupal. 

Estes foram momentos percebidos como tempos de revitalização, quando 

cada colaboradora expressava seus pensamentos, despida de preconceitos 

e oportunizava ouvir a si própria e a ver sua colega de um outro ângulo, 

além do profissional que as une. 

É preciso insistir que o tema em foco foi um elemento facilitador, 

para que o compartilhamento de emoção e a solidariedade contagiante 

tomasse conta do clima grupal. A respeito dessa comunhão a mesma 

colaboradora faz uma referência. 

Os encontros melhoraram também o nosso relacionamento 
aqui dentro. A gente conseguiu entender nossas limitações, 
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enquanto mulheres, e perceber que temos sentimentos. 
Vimos como as colegas sofrem com determinadas 
limitações; como nós não somos onipotentes. Precisamos 
ser mais abertas, mais sinceras umas com as outras. Eu 
acho que isso tem a ver com a maneira que tu trabalhaste 
conosco, com o tema discutido nos encontros, que fez com 
que o mais íntimo que a gente tem, ficasse mais nítido, se 
expressasse. Pode parecer que isso não tem importância, 
mas está tudo interligado, e a gente não consegue resistir 
mascarada naquilo que não é na verdade, quando se abre 
assim. (N) 

 

Outro ponto a notar é que há, na sexualidade, uma delimitação muito 

tênue entre o espaço público e o privado, sendo, por isso, dada uma 

condição especial ao pacto grupal que propiciou a confiança para a abertura 

e a exposição livre das idéias a respeito da temática naqueles momentos. 

Ao mesmo tempo, como a sexualidade é uma condição 

universalmente vivenciada pelas pessoas,– cada qual com sua singular 

construção cultural e social –, ela permite, nessa dimensão de construção, 

que o sujeito da vivência se relacione consigo mesmo e com as demais 

pessoas, expressando, através de seus pensamentos, ações e sentimentos, 

o seu papel como mulher ou homem no mundo. 

Entendo que a sexualidade está relacionada com todos os aspectos 

da vida humana. Portanto, ao desvendar sua visibilidade, do espaço privado 

(que só a cada um é dado o conhecimento) ao público, a pessoa realmente 

se desnuda e mais, tira as armaduras e as máscaras. No entanto, isso só 

ocorre em momentos especiais e os grupos criaram tais momentos, e 

permitiram-se abordar o tema, relacionando aspectos que foram construídos 

na base da socialização primária, possibilitando assim, através da 

autopercepção de cada colaboradora, enxergar  o caminho que melhor 

transformasse (ou não) suas situações. 

Ao mesmo tempo em que os grupos focais possibilitaram o desvelar 

de emoções e sentimentos acerca da sexualidade, eles promoveram a 

diminuição da ansiedade em relação a essa questão, pois produziram um 
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espaço revitalizador aos relacionamentos. No entanto, surgiram inquietações 

pela conscientização de como essa temática tem sido tratada pelas 

enfermeiras. Isso é comentado no relato a seguir. 

Eu já vinha incomodada sobre como a gente trabalha o tema 
sexualidade com os alunos na graduação e como enfermeira 
no dia-a-dia. Agora esse pensar ficou mais agudo. A gente 
pode até teoricamente fazer bem bonito, mas se isso não 
está resolvido dentro da gente, o aluno percebe, sabe e não 
aproveita o aprendizado. Para mim, esse exercício mostrou a 
necessidade de a gente sentar e discutir sobre esse tema, 
como um grupo de trabalho. Me dei conta que do jeito que 
está não funciona; que existe um vazio sobre esta questão 
no curso, pois não é um conteúdo que uma disciplina ou um 
professor vai ministrar e pronto. É semelhante, por exemplo, 
a ética e relacionamento interpessoal, que são temas 
transversais no currículo, que deveriam passar em todas as 
aulas. Eu entendo que essas questões carregam nelas 
nossos valores, nossos conceitos, nossas percepções de 
vida. Tudo o que vivemos até ali. E se não juntarmos essas 
coisas com a teoria, continuamente, não vai dar certo. Então 
isso mexeu muito comigo. Essas necessidades foram 
visibilizadas. Saí muito mais incomodada, no sentido de ter 
fortalecido algumas coisas e ver que está mais do que na 
hora de trabalharmos outras. (L) 

 

Concordo que este tema permeia todas as questões de saúde 

trabalhadas pelas enfermeiras. Entendo também que ele é mais que um 

assunto teórico a ser abordado limitadamente, num momento da formação 

da enfermeira. Concordo, igualmente, que trabalhar a sexualidade é um 

compromisso de todas as enfermeiras; portanto, não deve ser programada 

para ser assistida restritamente numa determinada área, ou numa 

determinada disciplina, ou com uma determinada enfermeira (ou docente) 

em especial, para não correr o risco de reforçar o caráter limitante que 

direciona o enfoque deste tema às áreas biologicista, reprodutivista e 

patologicista que ainda são predominantes na área da saúde e para não 

fortalecer a dicotomia empregada na assistência à saúde e afastar a 

oportunidade de percepção desse tema como uma dimensão social e 

cultural, que faz parte da vida de cada sujeito, que é centro do cuidado. 
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Observo, pela avaliação, que o exercício com o grupo focal foi um 

tempo de despertamento, pelas reflexões que suscitou. Ao mesmo tempo, 

foi um espaço de compartilhamento, de revitalização e de prazer, como 

refere a colaboradora a seguir: 

A técnica usada foi prazerosa. A gente dava um jeito de 
comparecer. Suspendia, trocava, transferia outras coisas 
para poder estar ali, naquela hora. Porque havia uma 
vontade enorme de estar ali. (N) 

 

Ao longo dos encontros, percebi o empenho de cada colaboradora 

em participar. Cada qual entrou no grupo por interesses próprios e 

singulares, pelo desejo de auxiliar e de apoiar este trabalho, de adquirir 

novos conhecimentos, de realizar trocas. No desenvolvimento de cada 

encontro, observei o clima de respeito, de acolhimento e de receptividade, 

que se desenvolvia. Isso foi um aspecto essencial para a boa vivência 

grupal. 

De minha parte, procurava cuidar das colaboradoras, à semelhança 

da enfermeira que cuida do cliente, ao prestar a assistência de enfermagem. 

E mantendo a organização e a previsão de cada aspecto do encontro, 

tentava viabilizar este cuidado com as colaboradoras da pesquisa. 

Percebi que, embora o período em que ocorreram os grupos fosse 

bastante atribulado de compromissos para as colaboradoras, elas se 

desvencilhavam de outras atividades para participar do grupo; quando 

presentes nos encontros, participavam entusiasmadas, atentas e solidárias 

umas com as outras. As impedidas, por motivos justos, de participar das 

sessões grupais, procuravam se comunicar informando sobre a ausência, o 

que denotou o caráter de seriedade, de respeito e de vontade de colaborar 

para a viabilização deste estudo. 

Evidenciei que os grupos mantinham espontaneamente acesas as 

discussões, sendo bastante produtivas, resultando grande quantidade de 
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informação e ricos momentos de reflexão. Algumas colaboradoras 

expressaram, ao término do trabalho, que havia ficado o "gostinho de quero 

mais". 

Finalizo os depoimentos com o registro de mais um acréscimo, 

resultante do citado exercício, presentes nos relatos a seguir. Eles narram a 

criação de grupos de auto-ajuda para mulheres, organizados posteriormente 

a este trabalho e motivados pela experiência adquirida. 

Acredito que algumas coisas mudaram depois deste 
exercício, e as conseqüências estão vindo, um ou dois 
meses depois. Hoje mesmo, eu estava com umas colegas e 
um grupo de alunas do técnico de enfermagem, a gente 
conversava sobre sexualidade e a experiência que eu tinha 
vivido com o nosso grupo, na necessidade de dialogar sobre 
isso. Expressei para elas que eu tinha vontade, há muito 
tempo, de montar um grupo de mútua ajuda com mulheres 
que enfrentam problemas com isso. Aí uma me abraçou e 
todas se motivaram, escolhemos até um nome para o grupo: 
Acolher. A gente já se organizou para os encontros. Eu acho 
que isso é resultado do grupo que eu participei com você, 
porque vontade eu tinha, mas faltava a motivação para 
colocar em prática. (J) 

 

Nessa mesma direção, outra colaboradora refere sua motivação 

para organizar um grupo de auto-ajuda entre mulheres: 

Eu li um livro, uma vez, intitulado "Mulheres que amam 
demais", nele propunham que se formassem grupos de auto-
ajuda entre mulheres. Depois do nosso primeiro encontro, eu 
conversava com uma amiga e falei, por alto, que estava 
participando de um grupo de discussão sobre sexualidade, 
entre mulheres, para uma pesquisa, que estava sendo muito 
interessante. Aí decidimos montar um grupo, reunindo 
mulheres nossas amigas para discutir algumas coisas sobre 
nós mesmas. Então, a partir dessa experiência e das coisas 
que eu já tinha vontade de fazer, estamos nos reunindo. (E) 

 

É pertinente salientar que o grupo focal é uma técnica de pesquisa 

que utiliza sessões grupais de discussão, centralizando um tópico específico 

que é debatido entre os participantes do grupo. Para tanto, se faz necessário 
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uma série de requisitos que organizam os momentos grupais, conduzindo o 

direcionamento ao objetivo da pesquisa. 

As colaboradoras deste estudo experenciaram, neste exercício, o 

vivenciar grupal, e puderam sentir, como integrantes do grupo, as qualidades 

de um espaço de abertura, de reflexão, de autoconhecimento, de 

compartilhamento das idéias, que as sessões grupais oportunizaram. Como 

resultado, tal experiência as impulsionou a desenvolverem, a posteriori, 

atividades grupais de mútua ajuda. 

É preciso não esquecer que a organização de um grupo de 

discussão, por si só, não o qualifica como grupo focal. Atualmente, esse 

entendimento é do conhecimento das colaboradoras também. 

No entanto, entendo que o desejo de desenvolver experiências 

grupais, com um objetivo comum, que proporcione um espaço de auto-ajuda 

não é privilégio dessa técnica, já que pode ser originado a partir de diversos 

e variados estímulos. No caso deste estudo, as sessões grupais do grupo 

focal serviram como um impulso a uma vontade prévia, que veio a ser 

colocada em prática. Entendo que é um fruto positivo deste exercício, uma 

vez que possibilitou a geração de atividades que poderão beneficiar as 

pessoas envolvidas. No entanto, isso não qualifica tais atividades grupais 

como grupo focal. 

Percebi que a técnica de escolha para este exercício de pesquisa 

permitiu determinadas atitudes às colaboradoras deste estudo. Por meio da 

reflexão sobre a sexualidade, elas criaram condições singulares para suas 

necessidades, desconstruindo e reconstruindo conceitos; buscando em si 

mesmas as respostas para as indagações e inquietações que o tema 

conjuga; emergindo uma série de novos questionamentos sobre sua própria 

vivência pessoal e profissional ante a temática. 

Por outro lado, foi possível também diminuir a ansiedade de algumas 

colaboradoras, de trabalhar com esta questão, pois a sexualidade foi 
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compreendida como uma condição que todo o ser humano possui, está 

presente em toda e qualquer situação de vida dele,– independente de seu 

querer ou não. Ela é vivenciada por um processo permanente e dinâmico ao 

longo da vida, que permite, portanto, a expressão cultural singularmente 

construída no manejo e no enfrentamento dessa questão. 

É oportuno referenciar que este estudo permitiu a percepção de que 

o tema, nele abordado, contém implícito procedimentos com regras, normas, 

valores e significados culturais instituídos, além de ser permeado por 

elementos de natureza ética, tais como: respeito, dignidade e compromisso.  

O conhecimento disso  desatou ou reforçou inquietudes quanto à forma que 

o  tema tem sido tratado na área da saúde, em especial, pela enfermagem e 

alertou para a urgência de uma transformação em nível pessoal, profissional, 

e educacional para a enfermeira. 

Este exercício representou, acredito, um espaço de 

autoconhecimento, de auto-afirmação, de revisão conceitual e de reflexão 

crítica acerca das atividades cotidianas da enfermeira, no que tange à 

sexualidade. Esse resultado reforça uma das vantagens da técnica 

empregada para coleta de dados do estudo,– que é conduzir ao pensamento 

crítico e a um processo de desalienação e também de direcionar a uma 

atividade educativa, reflexiva contínua,– a exemplo da motivação para a 

criação dos grupos de auto-ajuda, que se formaram a posteriori. 

Ao final deste capítulo avaliativo, lembro que procurei, ao longo dos 

encontros focais, "cuidar" dos sujeitos que colaboraram com a pesquisa. 

É importante não esquecer que, para viabilizar isso, foi necessário 

exercitar permanentemente a expressão da sensibilidade, vale dizer, 

cuidando do bem-estar das colaboradoras que promoveram este trabalho 

comigo, promovendo uma organização aconchegante, relaxante e carinhosa 

do ambiente dos encontros focais, e dispensando uma atenção, em que o 

respeito e a ética permeassem toda a minha caminhada junto com elas. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 PERCURSOS E PERCALÇOS NESTE CAMINHAR 
 



Percursos e percalços neste caminhar 

Chegando ao final dessa caminhada, gostaria de pontuar algumas 

considerações referentes aos planos tanto pessoal quanto profissional que 

representam os ganhos e os avanços que o exercício desse doutoramento 

me proporcionou. 

Em primeiro lugar, lembro o fato de precisar sair de meu espaço 

afetivo para morar em São Paulo, temporariamente, longe dos meus 

familiares enquanto realizava os créditos teóricos do curso. Isso significou 

rompimento do meu cordão umbilical. Representou o exercício de respirar e 

aquecer-me solitariamente, menos no sentido físico em si, mais no 

psicológico. No entanto, oportunizou um espaço para eu me cuidar, me 

sentir, me enxergar. 

Exercitei-me em viver numa cidade grande com todas as qualidades 

e dificuldades que ela apresenta. Senti-me só, em muitos momentos, no 

meio da multidão. Explorei recursos pessoais que não imaginava existirem. 

Aprendi a me perceber e entender constantemente. Dei atenção aos meus 

gostos e desgostos. Aproveitei prazerosamente cada aula e cada momento 

de estudo. Comecei a exercitar intensamente o pensamento consciente, em 

todos os momentos dos meus dias. 

A saudade doía fisicamente, porém me sentia tranqüila em relação a 

minha ausência física do núcleo familiar. Tal tranqüilidade era a resultante 

da relação afetuosa, carinhosa, alegre, solidária e também de muita paz e 

amor, com meu marido e filhos, que gerou os elementos impulsionantes para 

meu equilíbrio neste período. No final, todos nós sobrevivemos. Ouso 

afirmar que ganhamos em independência, em organização e em união com 

essa experiência. 

Em segundo lugar destaco o desafio de elaborar e defender o 

projeto de pesquisa e ainda enfrentar o Exame de Qualificação (E.Q.). Isso 

me custou grandes períodos de leitura. Muitas dúvidas surgiram e, com elas, 

algumas ansiedades precisaram ser trabalhadas. Deu-se a construção 
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verde, ainda não amadurecida de um projeto que não tinha tudo, mas tinha 

coisas demais. 

O meu retorno para São Paulo, nessa ocasião, ocorreu ao final de 

um arbitrário afastamento. Analisando-o hoje, entendo como uma “fuga” de 

um processo para uma evolução pessoal. Recebi um merecido “puxão-de-

orelha” de minha orientadora, naquele momento. O retorno foi tão difícil 

quanto a chegada, aqui tinha sido; porém, embora sofrido, foi assimilado 

com mais facilidade. Voltei do E.Q. com algumas certezas e o dobro de 

dúvidas, mas entendi que isso também fazia parte do processo de 

amadurecimento, do caminhar. 

Percebo que um outro elemento significativo, desenvolvido nesse 

período, foi a realização de um projeto-piloto para testar a técnica do grupo 

focal. Fui estimulada por minha orientadora e pelas ansiedades naturais que 

acompanham o desenvolvimento de uma pesquisa. O projeto-piloto foi 

realizado com um grupo de alunas do curso de graduação em enfermagem 

da UFSM, e facultou subsídios para entender a técnica do grupo focal, 

aplicá-la, avaliá-la e reorganizar os recursos aí empreendidos antes de sua 

operacionalização na tese. Após esse exercício, senti-me mais qualificada. 

Registro também, como ganhos dessa caminhada: a oportunidade 

de produzir trabalhos e publicá-los, como artigos em periódicos nacionais e 

internacionais; a participação em eventos científicos, que possibilitaram 

discussões acerca do tema em estudo, confirmando o caráter de propulsão 

que há neste trabalho, o que pode ser considerado um indicativo de 

qualidade, e de confirmabilidade do rigor científico nele presente. 

Destaco alguns eventos entre os que me permitiram um espaço para 

refletir sobre a perspectiva cultural, em que abordei a temática da 

sexualidade para esse estudo. Em um desses momentos, participei como 

conferencista numa mesa redonda da III Jornada Interdisciplinar em Saúde, 

promovida pelos cursos de Ciências Sociais e Medicina da UFSM, em 
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novembro de 2001, quando desenvolvi o tema da sexualidade como uma 

construção cultural. 

Outro momento de discussão conceitual, referente a temática desta 

tese, ocorreu na 23ª Reunião Brasileira de Antropologia, realizada em junho 

de 2002, em Gramado – RS. Este evento possibilitou validar a perspectiva 

adotada para o tema em meu estudo, uma vez que pude discutir, entre pares 

destas áreas – cientistas sociais e antropólogos – o significado da 

sexualidade amparada em estudos analíticos destas ciências. 

Novas ocasiões reflexivas, acerca da sexualidade na ótica cultural, 

aconteceram: em atividades de sensibilização junto com alunos de 

graduação em enfermagem, em agosto de 2002, na disciplina Antropologia 

Filosófica e Enfermagem, na Escola de Enfermagem da USP; em novembro 

de 2002, na disciplina Temas da saúde da mulher, do adolescente e da 

criança, no Curso de Enfermagem da UFSM, em que foram realizadas 

dinâmicas grupais e atividades de discussão sobre essa questão, dos quais 

emergiram conceitos e reelaborações deste conteúdo na vivência da 

enfermagem; e através da publicação do artigo A sexualidade invisível ou 

oculta na Enfermagem, na Revista de Enfermagem da USP, número 36, em 

novembro de 2002.  

Diferentes oportunidades de ponderação em relação a este estudo 

foram-me também viabilizadas, no exercício de mostrar a técnica eleita para 

coletar os dados, sua operacionalização e adequação ao tema em análise. 

Isso ocorreu com a publicação do artigo “Exercitando a técnica do grupo 

focal como estratégia para coletar dados em Enfermagem: um relato de 

experiência”, publicado on line, no International Journal of Qualitative 

Methods (Canadá), em maio de 2002; no II Encontro Internacional de 

Pesquisa em Enfermagem, transcorrido em Águas de Lindóia – SP, em 

outubro de 2002, no qual participei do simpósio “A pesquisa qualitativa e a 

construção do conhecimento sobre as vivências do processo saúde-doença”, 

com o trabalho “O grupo focal como estratégia para coletar dados na 

construção do conhecimento na área da saúde mulher”; no workshop 
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“Estratégias inovadoras para coleta de dados qualitativos”, em que pude 

expor sobre as questões conceitual, histórica e operacional desta técnica, 

gerando um espaço de meditação e de busca de conhecimento sobre ela. 

Percebo, ao final deste percurso, que os percalços vividos resultam 

em ganhos proveitosos tanto no nível pessoal, quanto no profissional. 

Entendo, também, que este estudo permitiu confirmar os pressupostos 

estabelecidos no capítulo inicial dessa tese. Retomo-os, fazendo 

ponderações concisas, para efeito de encerramento deste exercício 

metodológico. 

Iniciei a caminhada acreditando que somos seres sócio-culturais, ou 

seja, nosso modo de agir, pensar e sentir expressa nossos significados, de 

acordo com nossa visão de mundo. Nesse sentido, a condição humana 

estudada nesta tese, a sexualidade, foi considerada como um resultante de 

uma construção sócio-cultural singular. Ela está integrada, portanto, a uma 

rede de significados instituídos pelo grupo social específico, que a 

condiciona para que seja vivenciada dentro de determinados padrões 

culturais. 

A partir dessa reflexão, eu entendia que a mulher é impregnada de 

valores e concepções que norteiam o significado sobre sexualidade, sendo 

este prolongado à prática de assistir em enfermagem, manifestando-se no 

desempenho do papel como mulheres, no cotidiano profissional. 

Hoje, percebo que minha crença nestas percepções se consolidou 

mais pelo estudo, uma vez que este viabilizou a expressão dos significados 

particulares acerca da sexualidade para cada colaboradora. Ao mesmo 

tempo, possibilitou perceber que tais significados foram condicionados ao 

longo da socialização específica de cada uma delas, à semelhança de uma 

rede tecida com determinados padrões culturais pelos grupos sociais, em 

que elas se originam. 
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Em outras palavras, a sexualidade tem sido vivenciada de maneira 

singular na prática da assistência de enfermagem, de acordo com o 

significado construído culturalmente para cada enfermeira. Isso tem 

oportunizado semelhanças, não igualdades e profundas diferenças nas 

experiências, nos sentimentos e nas expressões vivenciadas no fazer 

enfermagem. 

Observei que algumas colaboradoras têm vivenciado a sexualidade 

não a percebendo conscientemente, nominando o exercício de sua 

manifestação por outras palavras, como toque, proximidade, atenção, 

presença, contato pele-a-pele e afetuosidade, aplicada no ato do cuidado de 

enfermagem. Noto que, dessa forma, estão expressando sua própria 

sexualidade e dando oportunidade para que o ser cuidado também expresse 

a sua. Algumas colaboradoras exercem sua sexualidade com 

espontaneidade e serenidade; outras têm limitações nessa área e estendem 

isso à prática do cuidado. Percebi que o exercício da vivência da 

sexualidade no plano profissional tem sido aproveitado, por algumas 

colaboradoras, para reelaborações também no plano pessoal. 

Essas observações vêm validar meu entendimento inicial sobre essa 

questão. Se todos são seres culturais, o sentir, o agir, e o expressar a 

sexualidade vão decorrer do condicionamento cultural, único, particularizado, 

complexo e diversificado. Na ordem conjuntural da enfermagem, a 

complexidade e as diferenças culturais acerca da sexualidade se exprimem, 

concomitantemente, individualizando cada uma das enfermeiras 

colaboradoras deste estudo, e mostrando que é possível a existência 

comum de diferentes composições culturais. 

Essa lógica, no entanto, ainda mantém limites na prática da 

assistência de enfermagem, quando o componente histórico do coletivo 

denota a concepção do modelo de enfermeira assexuada e de sujeito do 

cuidado assexuado e, ainda, entende que homens e mulheres são iguais 

sexualmente, para fins de cuidado. Esse modelo ainda está presente e 

perceptível na vivência da sexualidade na prática do cuidado, prestado pelas 
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enfermeiras; porém, não pode ser estendido generalizadamente, pois cada 

vivência em relação à sexualidade é manifestada a partir de uma construção 

cultural específica a cada ser. 

Neste sentido, creio que a interpretação cultural dos eventos da área 

da saúde permite entender seus significados e a que se relacionam; 

oportuniza expressar diferentes e divergentes visões de mundo, por meio 

das singularidades presentes na complexidade cultural do contexto; permite 

aceitar o sincretismo; e possibilita uma vivência qualitativa mais significativa 

da prática de enfermagem, tanto para as enfermeiras, quanto para os 

sujeitos de nosso cuidado. 

Entendo que essas ponderações expressam alguns significados, 

interpretados no que concerne ao tema em estudo nesta tese. No entanto, 

ressalto que compreendo que tal tema não finda com seus resultados. Não 

há aqui a pretensão de esgotá-lo, e considero importante novos olhares e 

novas leituras de entendimentos sobre o assunto. Destaco que este estudo 

foi um exercício pessoal e profissional, agradável e prazeroso, que registrou 

a minha visão de mundo, amparada teoricamente. Foi elaborada a 

interpretação cultural de um fenômeno pertencente a todas as pessoas. Por 

isso, peço, desde já, desculpas aos caminhantes outros, pela marca 

particularizada que imprimi no caminhar, pois ela é parte de meu ser e de 

meu vivenciar no mundo. 
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ANEXO 1 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Para: Profª Enfª Lúcia Beatriz Ressel. Doutoranda do Programa 
Interunidades de Doutoramento em Enfermagem da Escola de Enfermagem 
da Universidade de São Paulo, e Profª da Universidade Federal de Santa 
Maria. 
De: 

O presente Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assegura, 

de minha parte, o conhecimento dos seguintes aspectos relativos à pesquisa 

"Vivenciando a sexualidade na assistência de enfermagem: um estudo na 

perspectiva cultural", que cito a seguir: 

1. Esta pesquisa justifica-se a partir da necessidade de tratar o tema 

da sexualidade como um assunto inerente a todo o ser humano, 

mas que dentro da enfermagem é marcado pelo ocultamento, 

invisibilidade, carência de estudos, discussões e reflexões, 

sinalizando-o como um tabu. Salienta-se que a perspectiva de 

sexualidade, neste estudo, perpassa o conceito relativo a uma 

construção histórica, social e cultural de cada indivíduo, em toda e 

qualquer expressão relacionada ao sexo. 

2. Este estudo tem como objetivo principal investigar, à luz do 

contexto onde é desenvolvida a prática da assistência e do ensino 

de enfermagem, de que maneira a sexualidade é vivenciada como 

um elemento cultural, buscando contribuir com esta reflexão para 

a instrumentalização das enfermeiras, e para uma vivência 

qualitativamente mais significativa. 

3. Serão utilizadas como técnicas de coleta de dados o Grupo Focal e 

Entrevistas. Para tanto, será assegurado: o sigilo e a 

confidencialidade das informações; a exclusão de aspectos 

específicos narrados em meus depoimentos e, se solicitados por 

mim; a liberdade para me retirar, ou desistir da participação na 

pesquisa, no momento em que desejar, independente da fase em 
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que ela se encontrar, sem sofrer penalização ou prejuízo algum; a 

preservação e a privacidade de minha identidade, razão pela qual 

será adotado um nome fictício quanto a minha participação neste 

trabalho. 

4. Tenho assegurado o pleno esclarecimento, e em linguagem 

acessível das informações pertinentes aos objetivos, 

procedimentos para coleta de dados e utilização dos mesmos, 

assim como da conferência e autorização das narrativas dos 

grupos de discussão/reflexão e entrevistas. 

5. As informações obtidas nesta investigação científica serão de uso 

exclusivo da Srª Lúcia Beatriz Ressel para serem utilizadas neste 

trabalho de tese de doutoramento, ou outros de sua autoria a 

posteriori, ficando a guarda e o controle do material, como fita 

cassete com gravação das narrativas e diário do pesquisador, sob 

a responsabilidade desta. 

6. Ao final desta pesquisa está assegurado o retorno dos resultados 

às colaboradoras, através de uma apresentação a ser agendada 

com o grupo, ou através de apresentação em evento científico, 

propiciando com isso mais um momento reflexivo da construção 

cultural de nossa realidade. 

 

Tendo ciência dos aspectos acima descritos, apresento minha 

concordância em participar desta pesquisa, subscrevendo o presente Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

 

Colaboradora: ________________________________ 

 

 

Pesquisadora: _______________________________ 
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ANEXO 2 

TERMO DE COMPROMISSO GRUPAL 

 

Os itens, abaixo relacionados, dispõem sobre o Termo de Compromisso 

Grupal que deverá conduzir as discussões e os encontros do GRUPO 

FOCAL realizado na pesquisa de tese “Vivenciando a sexualidade na 

assistência de Enfermagem: um estudo na perspectiva cultural”. 

Este termo assegura: 

1. Respeito pela fala do outro, ou seja, evitar deboches, críticas 
depreciativas, censuras, interrupções; tomar o espaço da fala de 
quem está se expressando ou usar agressividade no expressar 
sua contrariedade à idéia do outro. 

2. Liberdade de expressão, ou seja, expor toda e qualquer idéia 
acerca do tema em foco sem receio de ser censurado ou avaliado 
quanto ao certo e ao errado e de expressar idéias contrárias as do 
grupo. 

3. Espaço para que todos possam falar, ou seja, exercitar o saber 
ouvir e esperar sua vez de falar. Todos devem expressar suas 
idéias. 

4. A pontualidade para o horário de início e término do encontro. 
Cada sessão terá o tempo de 1h e 30 min, havendo ao final dos 
encontros o agendamento da data e horário do próximo encontro. 

5. A notificação à moderadora do grupo sobre qualquer desistência 
de participação nos encontros, para que esta informe as demais 
participantes em nome do "nós" grupal. Fica acordado que as 
participantes inscritas que não puderam participar do primeiro 
encontro, ainda poderão fazer parte do grupo, desde que 
participem com assiduidade a partir do segundo encontro. 

6. O sigilo compartilhado entre todas as participantes do grupo, ou 
seja, o pacto e/ou compromisso ético entre todas as participantes 
para manter dentro do grupo o que é aí expressado, por quem e 
como foi expressado. 

 

Tendo conhecimento e concordando com este Termo de 

Compromisso Grupal, subscrevemos em ______________. 

 

______________________________________________________ 
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ANEXO 3 

TERMO DE VALIDAÇÃO E CONSENTIMENTO DO TEXTO 

 

Prezada colega 

 

Mais uma vez solicito sua valiosa colaboração no sentido de apreciar 

o texto em anexo, referente a sua apresentação na caracterização do grupo 

de trabalho de minha tese. 

Esta apreciação servirá para validar os dados contidos neste texto, 

portanto, se você entender necessário fazer correções, modificações, 

acréscimos ou retirada de conteúdo, isso é possível, neste momento. 

Ao final desta correspondência há um espaço para suas sugestões, 

se necessário, quanto ao texto, e para sua validação. 

Agradeço, de antemão sua prestimosa participação. Um abraço. 

 

Lúcia Ressel 

Propostas/sugestões: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenho conhecimento do texto.............................................................. e 

concordo com sua publicação através da tese de doutorado da Profª Enfª 

Lúcia Ressel, na Escola de Enfermagem da USP. 

__________________________ 

Enfª colaboradora/participante
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ANEXO 4 

FOTOGRAFIA DA SALA ORGANIZADA PARA OS 

ENCONTROS DO GRUPO FOCAL 
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ANEXO 5 

FOTOGRAFIA DO MATERIAL PREPARADO PARA TÉCNICA 

DE MODELAGEM EM ARGILA, USADO NO  

4º ENCONTRO FOCAL 
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ANEXO 6 

FOTOGRAFIAS DOS CARTAZES ELABORADOS PELAS 

COLABORADORAS, NO 3º ENCONTRO DO GRUPO FOCAL 

COM ENFERMEIRAS DOCENTES 
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ANEXO 7 

FOTOGRAFIAS DOS CARTAZES ELABORADOS PELAS 

COLABORADORAS, NO 3º ENCONTRO DO GRUPO FOCAL 

COM ENFERMEIRAS ASSISTENCIAIS 
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