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Os dodos aqui apresentados referem-sea populacdo urbana de baixa-
renda de uma reglOo periferica da cldade de Porto Alegre, RS, Brasil, urn grupo que, corn
Intencional imprecise*, socio-antropologicamente podemos Identtficar comoclassas
populares. Este trabalho tern como base duas pe isas de grande porte que focaram
a tern6tica de sexuaildade e pr	 as. Ambos projetos
abordaram a mesma	 ossuje	 •
terizaram-se por t	 homens qua

A primeira pesqui 	 Body, Sexuali 	 and Reproduct
of Social R	 sentation,	 beu o suporte financeiro do Special Progr
Research evelopmeNt and Resea 	 roductlon da Or
coo Mu Id de SatIde (1993- • 	 • s resentou de o
o foto • incluir homens	 exciusiva nt
em se ando de uma	 •	 tiva. Tam

e metodolOgica•mbinacdoentr
estatisticas - trabalhou-se corn urn universo

um estudo ogrOfico, estu este em
tizacdo de urn mesm
complementa os
urn universo numericamen
corn a tecnica de gnipos locals, e vOrlos dos pontos da primelra investlgacdo foram
retomados. Esta pesquisa intitulada Sexualidade e Reproduce* contou corn o
suporte financeiro da Ford Foundation e teve duracao de 1996 a 19982.

' Trabalhou-se corn urn total de 200 entrevistas etnograflcas, 100 homens e 100 mulheres em idade
reprodutiva. A metodologia de pesquisa preocupou-se basicamente corn o Interrelacionamento dos
dados qualitativos, a sua sistemalizagao, quantiflcagao e anallse. Para uma dlscussao metodolOgica
a respeito desta investigacao ver LEAL e FACHEL. Relatario Final do Projeto (WHO) Body, Sexuality and
Reproduction: a Study of Social Representation, nao publicado, 1994. Ver tambi§m LEAL e LEWGOY.
Aborto: uma contribuicao antropolOgica a dIscussao. Fllosotla Politica, Nova Série, volume 2. Porto
Alegre, LP&M, 1998, p. 173-195.
2 LEAL 0.. Relatario final do Projeto Sexualidade e Reprodugao: projeto de intervengao e atuagao

Ilarida
e tecnic

mbos carac-
ulheres.
a Study

me of
nlza-
al fol

estes),
pecu-

ogräfica
amplo para

o corn sistema-
investigacdo, que

ofundada, ainda que corn
car6ter macs aplicado; trabalhou-se



A preocupacdo em centrar a investigacdo nos homensndo a recente em
nossos trabalhos. Essas pesquisas foram antecedidas de outras investlgacOes que
tiveram como tema a masculinidade, em outras areas geograficas 3 . Nossa entrada
no campo, par assim dizer, mais feminista de saUcle reprodutiva se deu com um olhar
jO comprometido corn esta trajetória urn tanto incomum (pelo menos naquele
momenta) de experiencia corn estudos sobre homens. Em outro trabalho tentamos
resenhar dados dessas diversas pesquisas e discutimos a especificidade dos estudos
sobre homens no contexto de estudos de genera', Neste trabalho, chamOvamos
atencdo para ofato de que ternatIcas como reproducdo estruturaram-se, solidifica-
ram-se e cristalizaram-se corn a ausencia do masculine. IndagOvamos se nä°
terfamos nos, enquanto pesquisadores, taken for granted o espaco social da
reproductio como restrito ao domestic° - espaco social familia - e este como
essencialmente feminine, como se a reproductio se desse a revelia do homem,
ObservOvamos tambern que, quando escassos estudos sobre homens comeoaram
a surgir, enfatizando identidade de genera, afocofoi sexualidade e não reproducdo
e nos perguntOvamos se seria este um problema nosso (dos pesquisadores/as) ou
alga que os nossos objetos nos impunham: sexualidade estaria para o homem assim
como reproducdo esta para a mulher? Como pensar estes dais temas (sexualidade
e reproducdo) send° de uma perspectiva relacional? Como pensO-los ern uma
perspectiva relacional se toda a ciencia social que construfmosja o consagrou como
categorias estanques e aut6nomas?

A proposta das pesquisas que aqui estarel apresentando foi pensada
exatamente como urn esforco de minorar estes problemas. Neste sentido, primeiro,
as investigacOes ndo negligenciaram empiricamente, enquanto universode andise,
o masculine; ao contrario, trouxeram-no ao centre da cena. Segundo, buscaram
abordar genera enquanto relaceio ou, melhor, urn sistema de relacOes, e ndo
simplesmente masculinidades e feminilidades como esferas estanques,
essencializadas, dissociadas e sem relacdo uma com a outra.

Corpos e olhares sobre os corpos

Ainda que este artigo enfoque o comportamento masculino corn respeito
as prOticas, as crencas e aosvalores, tanto sexuais, quanta reprodutivos e contracep-
tives - aquilo que poderfamos chamar de cultura sexual - e importante que se note

conjunta corn Postos de SaOde junto a populacao de baixa renda, Projeto Ford 965-0984 (1996-1998),
nao publicado, outubro, 1998. Ver tambern LEAL e DOS ANJOS. Cidadania de Quern? Possibilidades e
Limites da Antropologia. Horizontes AntropolOgicos, n0mero 10, tema Cidadania, org. Claudia Fonse-
ca, Porto Alegre, PPGAS-UFRGS, 1999.
'A primeira destas investigacaes tern hoje mais de 15 anos: LEAL, O. F.. Duelos Verbais e Outros Desafios:
representacaes masculinas de sexo e poder no Brasil. Trabalho apresentado na Reuniao da Associa-
cao Brasileira de Antropologia, Curitiba, 1984. Outros trabalhos: LEAL, O. F.. The Gauchos: Male Culture
and Identity in the Pampa, PhD Dissertation, Department of Anthropology, University of California,
Berkeley, 1989. LEAL, O. F.. 0 Mito da Salmandra do Jarau. LEAL, O. F. (org.). Cultura e Identidade
Masculina, Cadernos de Antropologia, ri(Jrnero 7, Porto Alegre, PPGAS-UFRGS, 1993.
LEAL e BOFF. Insultos, Queixas, Seducao e Sexualidade: frag mentos de identidade masculina em uma

perspectiva relacional. In: PARKER e BARBOSA (orgs.). Sexualidades Brasileiras. Rio de Janeiro: Relume
Dumard, 1996.



que este material e sua andlise so fazem sentido corn relacdo ao mesmo tipo de
material corn respeito ao comportamentofeminino, coletado nas mesmas circunstan-
cias. Alórn de conceber este dominio - o da sexualidade e reproducdo - como um recurso
analitico dentro de uma perspectiva de Onero, uma abordagem comparativa é
necessaria na apresentacao do material. Ademais, apontamos que este tipo de dado
- sobre sexualidade e sobre o modo como escolhas reprodutivas sao feitas - so faz
sentido no contexto social mais amplo, na especificidade da situacao socio-econarni-
ca precaria de grupos populares urbanos e dos arranjos complexos de aliancas em urn
sistema de familia extensa, corn regras de residéncia orientadas para a matrilocalidade.

Tanto na primeira pesquisa mencionada (WHO, 1986) quanto na segunda
(Ford, 1998), trabalhou-se, tanto no nivel de depoimentos quanto de material grafico
(desenhos), corn a 'dela de representacaes a respeito dos corpos femininos e
masculinos, no que diz respeito a reproducao e sexualidade. Ou seja, a idóia de
representacOes socials fol concebida de forma mUltipla, o que incluia desenhos dos
corpos masculino e feminino. A part deste material grafico e sua explicacdo
narrativa, é possivel verificar uma marcada distIncao de gènero na forma de
conceber o corpo feminino. Os desenhos masculinos enfatizam os Orgaos sexuais
(vagina), o que e visivel (pOlos pCrbicos), e embora o que tivesse sido pedido para
desenhar tenha sido Orgaos sexuais e reprodutores, seios, boca, narlz, olhos (a face)
e o cabelo sao sempre motivo de muita atencao. JO as muiheres, em seus desenhos
do corpo feminino, tendem a enfatizar os Orgdos reprodutores, Incluindo, portant°,
um olhar que perpassa o que seria "visivel" nos corpos e centrando 0 olhar em sua
interioridade Otero); as trompas sao graficamente redimensionadas e nao raro 0
feto e concebido graficamente dentro do Liter°. Cabe aqui apenas sinalizar esta
importante clivagem de gènero naquilo que poderiamos pensar como distintos
(engendered) mapas cognitivos a respeito de corporalidade, sexo e gènero5.

Outro dado importante sobre o como se pensa o corpo e suas funcOes
reprodutivas e sexuais, que vai ao encontro de dados de outros trabalhos anteriores6,
é o de que ha urn massivo entendimento (tanto por parte dos homens quanto das
muiheres) de que o period° menstrual é tambêm o period° em que o corpo feminino
esta mais apto a procriar: 59% dos entrevistados acreditam ser durante o period°
menstrual - ou imediatamente antes ou imediatamente depois deste - o period() ideal
de fecundacao. Acrescente-se a isto cerca de 16% que acredita que pode ocorrer
ern qualquer momento do ciclo ou que depende de outros fatores externos ao
funcionamento biolOgico do corpo e 8% (a quase absoluta maioria destes é de
homens) que declaram ndo saber. Temos, de fato, apenas 15% (a grande maioria
muiheres) que tdm urn conhecimento que corresponde ao da biomedicine a
respeito da fecundacao. Isto, é claro, tern efeltos diretos na opcao e nas formas de
utilizacao dos metodos contraceptivos.

Ceres Victora analisa este material de forma detalhada. Ver VICTORA C.. Images of the Body:lay and
biomedical views of the reproductive system in Britain and Brazil. Londres: PhD dissertation in Anthropology,
Department of Human Sciences, Brunel University, 1996.
6 LEAL 0. F.. Sangue, Fertilidade e Praticas Contraceptivas. In: LEAL O.F. (org.). Corpo e Significado:
Ensaios de Antropologia Social. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 1995. E, VICTORA, C.. Mulher, Sexuali-
dade e Reproducti o: representabOes de corpo em uma vita de classes populares em Porto Alegre.
Dissertabdo de Mestrado apresentada junto ao PPGAS-UFRGS, Porto Alegre, 1991.



E interessante observar que sdo as mulheres jovens e corn maior escolari-
dade que tendem a declarar corretamente o periodo fertil. Nossa observacdo 6 de
que, mesmo neste grupo minoritório, a resposta se distingue ern termos do que deve
ser respondido e o sistema de crencas efetivo a respeito de uma concepcdo de
corpo. Nossa avallacdo e que elas tendem a responder de forma correta, porque se
sentem, neste caso, testadas corn uma questao escolar, mas na praitica ntio levam
esta informacao em consideracdo. Para os homens, questOes sobre fecundidade
sdlo percebidas como legitimamente ndo de sua competencia.

Em outros trabalhos J6 foi analisada corn mais atencdo a lOgica que
ordena estas representacOes a respeito do corpo, de seus fluidos e da concepcdo.
0 sangue menstrual 6 representado como veiculo e substancia constituidora da
crianca. Segue-se dal que, em primeiro lugar, a concepcdo é percebida como urn
processo fisicamente intimo de consubstanciacdo de sangue e semen. Em segundo
lugar, que os estados corporals, tais quais temperatura e umidade, tem urn papel
importante neste modelo, como condiceies de fecundacdo. Em terceiro, que a
circulacdo necessaria de fluidos do corpo e regulada pela lOgica de urn corpo que
funciona como um operador binório, abrindo e fechando-se. Conclui-se que a
dinämica dos fluidos femininos e masculinos 6 urn modo do mundo interior, Intimo,
fisiolOgico, de estabelecer relacOes "da ordem Intima" corn o mundo exterior, o
mundo social. Alem disso, constatou-se neste modelo de concepcdo uma lOgica
situational, que e da ordem da contingencia dos encontros intimos e de suas
qualidades. Neste sentido, para que uma relacdo sexual seja fecunda, circunstan-
cias tais quais a hora e o lugar em que o ato sexual ocorre, a intensidade e a
qualidade da relactio sexual etc., sac) muito importantes.

Na homologia entre o semen e o sangue menstrual mencionada acima,
a concepcdo seria entendida como uma combinacdo de substancias de generos
diferentes, ou opostos, mas de mesma natureza, e em quantidades diferentes. Em
condicOes adequadas, para que uma relacdo sexual resulte em uma gravidez,
preciso uma efervescencia emocional e sexual em comum (a nocCio de "gozar
junto" ou a idela de que o orgasmo feminino seria urn fator altamente propiciador
para a fecundacCio em uma relacdo sexual). No limite, pode-se dizer que a
concepcdo e pensada como urn processo de fusdo entre o feminino e o masculine,
corn o predominio da similaridade e da participacdo sincronizada dos estados
afetivos, o que, por sua vez, indica a presenca de uma lOgica relacional e uma
dindmica de qualidades regendo o sistema de crencas sobre a fecundacdo
humana.

Sem diivida, a equivalencia entre sangue menstrual feminino e semen
masculino e urn tema classico na antropologia. A novidade aqui 6 a relevancia
estatistica deste dodo em se tratando de uma populacdo urbana, culturalmente
incluida na "modernidade", ostensivamente medicalizada, pois, embora extrema-
mente pobre, a assistida por services pOblicos de saUcle e planejamento familiar.

Concepcao e contracepodo

Nossos dados indicam que o use de metodos contraceptives clinicos para



esta populacao nao difere significativamente dos dados gerais para o Rio Grande
do Sul. Cerca de 50% das mulheres em idade reprodutiva emprega algum metodo
contraceptivo (contraceptivo oral, DIU ou esterilizacao ciriirgica) 7 . No entanto,
encontraram-se recorrentes queixas sobre metodos, que incluiram uma serie de
narrativas sobre gravidez durante o period° menstrual ("na parada da 	 ou
durante uso do DIU (dispositivo intra-uterino). Estas histarias indicam urn possivel mal
uso do metodo e sua relativa ineficacia, mas as narrativas - por serem tantas - vao
compondo, sem clUvida, urn efetivo descredito nos metodos contraceptivos clinicos.
Os dados sobre uso de metodos contraceptivos devem ser entenclIdos neste
context° em que o seu uso "nao faz sentido", entre outras coisas, porque deve-se
parar de tomar a pilula exatamente para que o fluxo menstrual ocorra. Alern disto,
o uso de contraceptivos hormonais diminui a quantidade do fluxo menstrual, o que
e tambern identificado como urn problema: "guarda dentro o sangue que tinha que
sair", o que interromperia a circulacdo de fluidos corporals vitals, apresentando uma
sOrie de efeitos colaterais e conseq0Onclas indesejadas. Nesta lagica, a prescricao
medico de uso do contraceptivo oral corn regularidade diaria carece de sentido, e
o fato de que a pilula é tomada freq0entemente corn irregularidade tern resultado
na diminuicao de sua eficacia. Sua alegada ineficacia, por fim, acaba comprome-
tendo definitivamente sua credibilidade nesse mein social como metodo
contraceptivo.

Homens reagem ao uso do DIU por suas parceiras porque geralmente
causam periodos menstruais mais longos, mais abundantes e eventuaissangramento
fora do period° menstrual. 0 DIU é visto corn cello descródito, corn base em
argumentos de duas ordens, nao necessariamente apresentados pela mesma
pessoa. 0 primeiro funda-se na questdo: "Como pode o DIU evitar a gravidez, se
produz mais sangramento?" - sendo o sangue menstrual categorizado como fluido
fOrtil porexcel6ncia. 0 segundo, na nocao bastante difundida (alias, parece-nos que
nesta populacao mais do que nos grupos de classe media) de que o DIU é urn
dispositivo, de fato, abortivo. 0 segundo argumento, do ponto de vista clinic°, 6
procedente (embora geralmente nao divulgado pelos servicos medicos); o efeito do

Os nossos dados indicam, tomando como universo mulheres em idade reprodutiva: 29% de uso de
contraceptivo oral, 10% de uso de DIU, 8% de esterilizacdo cirOrgica feminina, 41% nao empregam
nenhum metodo ou recorrem a metodos tradicionais e 10% estOo grOvidas ou estdo tentando
engravidar. Outros dados de pesquisas epidemiolOgicas (corn amostras muito maiores) para esta
mesma populacdo nao apresentam diferencas significativas corn esta distribuictio. Estes dados
acompanham o perfil de uso de metodos contraceptivos para o Rio Grande do Sul, mas, como é
sabido, difere do perfil do Brasil, por ser o RS o Onico estado onde a esterilizaccfro cirOrgica nao é o
metodo contraceptivo mais utilizado. Chamamos atenctio tambem para a relativa baixa freq0Oncia
de esterilizacrio cirOrgica feminina quando comparada corn a taxa media nacional (27% PNAD-IBGE
1987, para mulheres entre 15 e 54 anos). A taxa que encontramos de 6,9% (incluindo aqui declaracOes
masculinas) é prOxima 6 taxa da PNAD para o estado do Rio Grande do Sul, que a de 8%. Neste sentido,
a taxa de cerca de 7% para esta amostra especifica, que é de situacdo socloeconOmica bastante
precaria, favelada, pode ser considerada nao too drOstIca. interessante notar, no entanto, que ela
se distribui de forma desigual entre as quatro vilas, indicando possivelmente que h6 nuances nos
servicos de saOde oferecidos. Analisando vila por vila, poder-se-la tracar para a vila Vold°, por
exemplo, urn perfil de baixa incidência de esterilizactio e alta incidência de aborto. Mas este perfil nao
assume urn padrdo, a medida em que temos na vila SESC uma alta incidEincia de esterilizacdo
cirCirgica feminina e uma relativa alto incidéncia de aborto tambern.



DIU 6 o de nao permitir que o Oyulo fecundado se instale no colo do Citero. Percebe-
se a complexidade do que envolve a resister-Iola ao use deste metodo, uma vez que
o segundo argumento (digamos, cientificamente procedente) acaba reforcando,
de uma forma urn tanto confusa, o primeiro, a respeito de sangue e fertilidade, que

da ordem do senso comum. Alern disto, vincula-se ao sangue vaginal, juntamente
corn a 'dela de fertilidade, nocaes de poluicao s, o que leva, ou pode levar,
evitacdo masculina do contato sexual vaginal ern periodos macs longos para a
mulher que usa DIU, mas nao evitaria outra formas de contato sexual nao vaginal, que
sao percebidas pelas mulheres como violet-Iola. Este dado nao deve sersubestimado
como fator que levaria as mulheres a nao optarem pelo use do DIU.

A gravidez e tambern pensada como urn risco, como algo que pode ou
nao ocorrer, algo incluido no universo dos eventos aleatOrios. Com relacao a Id6ia
de risco, nao e uma mera coincidencia que o termo usado para engravidar, a saber,
pegar filho, seja o mesmo que pegar uma doenca ou ser vitima de uma aflicdo. A
fertilizacao e percebida como uma forma de contagio onde os fluidos corporals
entram em cantata uns com os outros. A inclusao do aborto induzido entre as
alternativas anticoncepcionais deve ser compreendida a partir desta logica do
evento aleatOrio, uma especie de escolha racional nativa ou ernica, para usar o
jargao antropolOgico. Parece clara aqui uma avaliacdo de custo-beneficio: se todos
os metodos tern algum problema (emuitos problemas quando sdo mal-usados), por
que nao correr o risco, ao inves de tomar uma medicaodo para evitar uma gravidez
hipotetica? Afinal, por que nao tomar o "remedio" se ocorrer a gravidez, e somente
depois que forem consideradas, e claro, todas as implicaoaes de uma possivel
gravidez: o estabelecimento de uma uniao, a estabilizacdo de urn casamento, uma
ajuda extra das fa milias, a perspectiva de ajuda futura, a perspectiva de mobilizacdo
de allanoas e de recursos econamicos e simbalicos em urn projeto individual de
ascensdo social.

Os dados tambem mostram que os homens superestimam o niwnero de
mulheres que usam qualquer metodo anticoncepcional. Homens indicam corn
maior freqUencia o use de anticoncepcional oral como a escolha de metodo do
casal; mais mulheres do que homens afirmam que nao estdo usando qualquer
metodo. Pode-se levantar a hipOtese de que alguns homens estejam sendo mal-
informados pelas suas próprias parceiras. Se 6 assim, a gravidez pode ser entendlda,
tal qual sugerimos, como urn indicativo do espaco de negociacdofeminino sobre as
gestacaes. Ainda que haja alguma falta de informaodo da parte masculina, apenas
uma porcentagem insignificante dos homens (1,5%) afirmou que nao sabia qual o
metodo que a parceira usa. Em geral, os homens mostram conhecimentos sobre
m6todos contraceptivos e acreditam que tem conhecimento e certo controlesobre
as decisaes contraceptivas. A participacdo masculina na escolha do metodo nao
inexpressiva, a medida em que multos indicam, por exemplo, nao apenas
contraceptive oral (pilula), mas o nome farmaceutico da medicacao e conhecem

A associacdo de sangue menstrual corn poluicao ("sangue sujo", "sangue que limpou o corpo",
"nojo", "resto", fluido que pode causar a impotöncia masculina etc.) ó extremamente difundida. Mais
recentemente esta crenca foi redimensionada e reforgada a medida que o sangue a veiculo carom
de transmitir o virus da ADS e isto tern side massivamente divulgado.



a histOria de mudanea de metodo contraceptivo e/ou de marcas dos contracepti-
vos orals usados por suas companheiras9.

0 uso de mêtodo contraceptive apresenta associacdo clara corn a
dinämica de mobilidade social das pessoas, de forma muito mais evidente do que
uma possivel associaedio corn a din6mica de diferencas entre a especificidade das
declaraedies masculinas e femininas a este respeito. Categorizando a posteriori o
material narrativo que obtivemos corn as entrevistas, ou seja, "fechando" os dados
a partir da sua codificacdo em varidiveis e utilizando tecnicas estatisticas para a
andilise de dados categOricosm, uma trajetOria de vida que pode ser considerada
como ascendente (levando em conta, é claro, a relatividade da ascensdo social)
estd correlacionada a escolha de mêtodos anticoncepcionais medicos e reversivels
(oral); uma trajetaria de vida descendente, a esterilizaedo cinIrgica feminina; e
aqueles corn trajetOria de vida regular, ao ndio uso de qualquer dispositivo
contraceptivo, ou ao uso de metodos tradicionals. Estes dados confirmam algunnas
das nossas hipOteses relacionadas a reproducdo como uma estrategia para ascen-
der na hierarquia social, ou porque o estatuto de casado é mais importante
socialmente ou porque uma certa unitio representa uma efetiva melhora de
situacdo de vida - ou ainda porque, como uma unidade produtiva, o acróscimo de
uma ou mais pessoas (filho e progenitores) na unidade domestica e na rede familiar
(por alianca ou consangOlnidade) tambern pode significar urn acrescimo de renda
familiar e/ou espaeo e recursos de moradia.

Aborto

Na dimensdo de escolhas contraceptivas, talvez os dados mais significa-
tivos que delineiam uma tensdio entre o masculino e o feminino sejam os dados
relativos as praticas abortivas". Primeiro, no que se refere as opiniOes a respeito do
aborto, os homens sac) claramente menos favordiveis ao aborto do que as muiheres.
Estamos falando aqui de ser favoravel ao aborto "em determinadas condieOes" (o
que inclui a mulher nem desejar a gravidez). Ou seja, 53% dos homens sdo favordivels
ao aborto, enquanto que, entre as mulheres, este Indice é de 70%. E interessante
observar que surgiu tambórn nos depoimentos masculinos - e somente nos depoi-
mentos masculinos - a possibilidade de "dar (o filho) para criar" como uma alterna-
tiva ao aborto.

9 Nesta pesquisa, homens e muiheres sao amostras independentes, nao se tratando portanto de casais.
Estes dados sa sifio validos de uma maneira aleatória, sendo, neste sentido, generalizaveis.
10 A tècnica estatistica empregada foi analise fatorial de correspondOncia. Para uma detalhada
discussao da metodologia empregada nesta pesquisa ver LEAL, 0. F. e FACHEL, J. G.. A Antropologia
do Corpo e Pesquisa sobre Sexualidade: dados qualitativos e tratamento estatistico, uma proposta
metodolOgica. Trabalho apresentado no Grupo de Trabalho Pessoa, Corpo e Doenca no XVIII
Encontro Anual da ANPOCS, CaxambO, Minas Gerais, novembro, 1994. Este texto esta disponivel como
uma publicacao do Corpus: Cadernos do NUPACS, niimero 004/97, Sórie Textos de Divulgacdo do
NUPACS- PPGAS - UFRGS, Porto Alegre, 1997.
" Ver tambêm LEAL e LEWGOY. Aborto: uma contribuicao antropolOgica a discussao.Filosofia Politica,
Nova Sêrle, volume 2, Porto Alegre, LP&M, 1998 (p. 173-195). Reproduzo aqui alguns dos dados e
argumentos presentes nesse texto.



De fato, as opiniaes acerca do aborto sac) muito menos conservadoras do
que parecem ser a primeira vista, isto e, quando somente consideramos a resposta

pergunta objetiva "você 6 a favor ou contra a legalizacdo do aborto?". Os
comentdrios dos informantes sobre o assunto sempre apresentam argumentos
relativizadores sobre as condicaes, ou situacaes, nas quais o aborto e aceitavel ou,
ate mesmo, nas quais deve ser feito. Analisando-se tals sutllezas discursivas, temos
que 61% do total acreditam que o aborto e aceitavel "em determinadas circunstOn-
cias". Entre estes argumentos relativizadores estao a "falta de condicaes para criar
a crianca" ou a falta de "alguern que v6 assumir a crianca" em meio a rede
ampliada de familia, vizinhos e amigos.

Estimou-se para a populacao estudada urn Indice de 34% de aborto
induzido. Ou seja, 34% da populacdo em idade reprodutiva fez urn ou mais abortos.
Chegou-se a este Indice considerando tanto as declaracaes femininas quanto as
masculinas (o que nao 6 urn procedimento demografico usual em se tratando de
questOes sobre sat:1de reprodutiva). A questdo colocada aos entrevistados/as refe-
ria-se a "ter tido urn (ou mais) aborto(s) induzido(s)" em sua histOria reprodutiva ou,
no caso dos homens, buscou-se igualmente esta retrospectiva cumulativa, mas,
claro, neste caso, o evento aborto pode ter ocorrido a mais de uma mulher de suas
relacaes. Se considerarmos apenas os depoimentos das mulheres, este Indice para
a incid6ncia de aborto seria ainda major (43% das mulheres em idade reprodutiva
teriam recorrido, pelo menos uma vez, a estes procedimentos). Optou-se ern manter
o indice mais conservador e a amostra mais ampla, isto 6, somando-se declaracOes
masculinas e femininas, e tomando este nUmero como uma estimativa12.

No entanto, levando em conta o total de declaracOes masculinas e
femininas, e necessario explicitar que apenas 15% disseram que ja tinham feito urn
aborto, nos outros 19% dos casos ficou claro, a partir de suas narrativas, que urn
aborto foi feito (entendido aqui como a interrupcdo voluntaria de uma gravidez),
embora a pessoa entrevistada nao identificasse uma determinada pratica abortiva
como tal (ou o seu estado como sendo o da gravidez) 13 . E o caso do uso de chas
abortivos tradicionais ("chapoeiradas"), mesmo quando estes chas sao combinados
corn o medicamento prostaglandina (connercialmente o cytotec, de reconhecido
efeito abortivo). Outros procedimentos abortivos, como lavagens corn "gotas" (de
diferentes produtos quimicos), ou o uso do cytotec vaginalmente, ou ainda a auto-
introducdo vaginal de objetos, nao foram necessariamente identificados como
sendo urn aborto (ou "tirar a crianca" - para usar o termo local), mas sim como
procedimentos para "fazer baixar as regras". Reside al a dificuldade do dado e,
certamente, a riqueza das nuancas da definicdo mesmo do que seja o aborto. Pode-
se considerar que o nivel de informacao masculina a respeito de abortos identifica-

' 2 Nesta pesquisa. homens e mulheres, como foi mencionado, sdo universos independentes; nao se
trabalhou, portanto, corn casais.
13 Aqui tambem, se forem tomadas apenas declaracdes femininas. a distribuicdo a diferenciada: 18%
das mulheres identificam que j6 fizeram algum aborto e 25% nao identificam como aborto os
procedimentos a que se submeteram. No caso dos homens, 13% identificam que alguma vez em suas
vidas uma de suas parceiras, enquanto em unido corn o depoente, recorreram ao aborto e 13%
relatam o uso de procedimentos abortivos, mas nao o identificam enquanto tat, por exemplo: "Ndo,
ela nunca fez aborto, so tomou aqueles ch6s corn comprimidos".



dos como tal é grande. A diferenca reside naqueles abortos que nä° sdo pensados
enquanto tal e que sac) procedimentos que geralmente restringem-sea esfera muito
privada, da auto-inducdo.

De fato, a diversidade de präticas abortivas levadas a cabo nas classes
populares configura urn desafio a reflextio antropolOgica, pois ha uma serle de
situacOes contendo nao apenas urn acentuado peso dramatic° para os sujeitos
envolvidos, como tambêm urn alto nivel de complexidade em sua circunscricdo
analitica; estas sac) situacOes que apontam para a necessidade de se relativizar
nocOes ate agora tratadas como univocas e naturalizadas, tail quais abort° e gravidez.
A problematica aqui abordada aponta para urn conhecimento mais matizado
acerca dos valores e praticas cruciais acionadas no enfrentamento da reproducdo
para a populacdo estudada. Evidentemente, nä° se esta querendo negar a
realidade e a regularidade natural dos processos de concepcdo e gravidez, mas
apenas destacar que Canto estes como o prOprio abort° sdo vivenciados e interpre-
tados de forma milltipla e variada, o que nos autoriza inclusive a introduzir distincOes
entre a gravidez como urn estado natural e a gravidez como urn estado social.

Encontra-se neste grupo uma enorme valorizactio cultural do evento
gravidez e isto independe das nuances de depolmentos masculinos ou femininos.
Esta valorizacOo é de tal ordem que nos permite levantar a hipOtese de que, para as
classes populares urbanas, incluidas, como ja foi mencionado, na modernidade, ha
multo que a virgindade deixou de ser urn valor (inclusive no mercado matrimonial),
e a gravidez passa a ocupar este espaco como indicador concreto de compromisso
afetivo. Trata-se, possivelmente, de urn fen6meno mais global: em geral, todos os
dados, no Brasil ou em parses desenvolvidos, apontam para o aumento (relativo) da
gravidez na adolescéncia.

Como foi dito, o grupo de mulheres mais jovens, sem alianca ou unidade
domestica constituida, sem uma situacao de trabalho ou emprego estavel, enfim,
"sem condicOes", é tambern o que menos recorre a metodos contraceptivos
preventives. Pode-se tomar esses dados como evidencia de que o risco de gravidez
(risco sendo tambêm uma nocdo èrnica), ou o estado biolOgico da gravidez, é
elemento fundamental como estrategia matrimonial, constitutivo de diferentes
identidades de genera, aliancas e redes socials. Enquanto estratógia, e da compe-
tência dos agentes aciona-la, mas se a avallacdo situacional dos inclicios blolOgicos
de gestacdo não tiver a possibilidade de uma boa resposta em termos das redes e
allancas socials da gestante, ndo apenas tolera-se, mas as expectativas tdcitas sdo
no sentido de que "a mae ndo assuma".

E importante que se deixe claro (exatamente por ndo corresponder ao
preconceito mais ou menos generalizado sabre as classes populares) que a organi-
zacdo familiar deste grupo, que vive em uma situacdo extremamente precaria, em
vilas e favelas, pode ser dita sOlida, no sentido de que é uma estrutura ampliada de
familia que tern urn papel fundamental e permanente neste tipo de organizacdo
social. Em outras palavras, parentesco, como tern mostrado a literatura antropolOgi-
ca, é o principio fundamental ordenador dos grupos populares urbanos. Este é um
context° social de permanente incerteza, instabilidade e " ilegalidade" na posse do
espaco para moradia naquilo que vem a constituir-se como favela. E exatamente



pelo fato de que a precariedade das condicdes socio-econdmicas sdo multas (falta
de emprego estdvel, renda incerta, posse ilegal de terreno, precariedade da
moradia) que a famlia em sua organizacdo ampliada passa a ter urn papel
fundamental. As decisdes acerca da reproducdo sdo tomadas no contexto de
arranjos complexos de aliancas matrimonlais, em urn sistema de parentesco
cogndtico, de famnia extensa corn orientacdo matrilocal.

Ou seja, as unidades domesticas sdo muito mais freqUentemente
estabelecidas ou bem na casa da mulher, ou bem no terreno da familia da mulher.
0 importante aqui 6 enfatizar esta caracteristica de acentuada orientacdofeminina
da unidade domestica - geralmente, moram em urn mesmo lugar, al6rn dos pais da
mulher, os avOs maternos ou outrosfamiliares da mae da mulher. Foi possivel observar,
a partirdas histOrlas de vida, urn movimento de virilocalidade (morar na casa ou local
do homem), que funciona como uma estrategia de alianca e urn modo de legitimar
socialmente uma nova unido consensual. E comum, em outras palavras, que em urn
primeiro momento de uma nova allanca, ou para tornar pUblico o fato de que existe
uma nova unido, o local de residencia do casal seja estabelecido junto a casa da
familia do homem, ou em uma extensdo ("puxado") ligada fisicamente a esta; so
depois, em geral depois do nascimento do primeiro filho, o casal estabelece-se na
unidade domestica ou terreno dos pais da mulher.

A estrategia de alianca para a constituicdo de uma nova unido
claramente associada ao tipo de estrutura familiar, o que, por sua vez, tern urn efeito
direto sobre o use de metodos anticoncepcionais e sobre as prdticas abortivas. Os
papeis socials estdo sempre em jogo, e o momento da reproducdo e tambern o
momento em que estes papeis sdo redefinidos. Utilizando o material das histOrlas de
vida desta populacdo, tentou-se identificar diferentes estrategias de alianca: (1)
"casaram porque ela estava grdvida"; (2) "virgindade", em uma definicdo amplia-
da, significando que "a mulher ndo estava grdvida quando os dois casaram"; (3)
"fugiram de casa".

Insisto no argumento que concepcdo e contracepcdo tOm que ser
entendidas neste contexto defamilia extensa orientada poralianca e consaganidade,
arranjos familiares diversos e de redes de parentesco ampliadas e que a dimensdo
de Onero e aqui fundamental. A primeiro estrategia - "casar por causa da gravidez"
- concentra a grande maioria dos casos, e ester clarannente associada (tanto
etnogröfica quando estatisticamente) ao padrdo de matrilocalidade, ainda que
possa ser precedida de uma virilocalidade provisOria, imediata ao momento do
unido. A associacdo entre a neolocalidade e o casamento sem uma gravidez pr6-
nupcial e tambern clara, seguindo urn padrdo em que o casal tern uma relacdo
duradoura e urn projeto em comum de constituir uma alianca e ter uma casa prOpria.
Ha ainda visibilidade na associacdo entre "fugir de casa" e a virilocalidade, isto 6, o
estabelecimento de moradia no local de resid6ncia do homem.

A gravidez aparece como uma estrategia de alianca especialmente
entre as adolescentes, isto ndo sendo too claro no grupo masculino. Cabe notar que,
neste contexto, a gravidez na adolescencia ndo e percebida como sendo urn
"problema", ao contrdrio do que a medicina-clinica percebe. Uma vez que a
gravidez ocorra, estabelece-se uma intensa negociacdo em torno de quem ira



potencialmente (e socialmente) "assumir" ou ("reconhecer") a crianca/gravidez:
esta pessoa pode ser qualquer parente do crianca que se responsabilize por ela;
pode ser o prOprio pal do crianca, a mde, ou ainda os subs maternos do crianca.
Como foi dito, no momento de demarcacao do allanca, a situacao de moradia na
residéncia do homem tende a ser temporória, ate que haja um reconhecimento
tacit° e p0blico do exist6ncia desta nova uniao. Tal situacdo assinala o reconheci-
mento por parte do homem do sua paternidade ado seu (e/ou do sua familia) apoio
ao casal e/ou crianca.

A "fuga de casa" significa que a mulher deixou a casa de seus pais para
constituir uma nova allanca; aparentemente tal fuga supOe que a familia dela nao
aceita a uniao, mas, na realidade, este é urn padre* estabelecido culturalmente,
uma estratógia tacita para legitimar a nova alianca. 0 casal vive por pouco tempo
na casa de amigos ou familiares (estes do marido) e depois volta ao lar do mulher,
geralmente quando esta fica gravida. No caso de adolescentes, a fuga de casa
legitima a uniao, uma vez que se torna p0blico o foto de que o casal de adolescentes
esta tendo relacOes sexuals.

Uma caracteristica distintiva do organizacao domestics deste grupo é a
circulacdo de criancas, urn sistema informal de adoctio de criancas, onde estas
permanecem dentro de uma rede social ampliada do familia e dos vizinhos, estes
corn lacos que se sobrepOem, a crianca representando ela mesma urn elo de sumo
importancia para tal rede. No grupo estudado, temos que 11% "pegaram para criar"
uma ou mais criancas e que 19% "deram para criar" uma crianca ou mais a alguma
outra pessoa ou a familia'''.

Cabe notar que a alternative "dar (a crianca) para criar" para o caso de
uma gravidez nä° desejada, ao invós do aborto, surgiu espontaneamente, como foi
mencionado, apenas no discurso masculino, em urn n0mero razoavel de casos (em
torno de 20%). Isto vol ao encontro do literatures antropolOgica existente sobre
padrOes de organizacao familiar de grupos urbanos de classe popular, que enfatiza
urn grupo familiar extenso. A circulacao de criancas, neste contexto de familia
extensa, tern impoilante papel na organizacao domestics do grupo. A opcdo "dar
para criar", enquanto alternativa ao aborto, coloca-se para uma mulher grövida
que nao tern uma uniao e para a qual uma uniao nao se constitui a partir do evento
gravidez. Ela pode optar por dar a crianca a familia do pal biolOgico (e pode haver
pressdo masculina neste sentido), estabelecendo, assim, urn elo entre o homem e a
familia deste (que por sua vez possivelmente tenha lido constituida corn uma
orientacdo matrifocal). Tal decisao feminine é fundamental na definicdo do local de
residéncia do homem15.

I, Se for levado em conta que aqueles que "deram os filhos" nao sdo os mesmos que "pegaram"
criancas para criar, temos que 30% das unidadesfamiliares neste universo de pesquisa estdi r o envolvidas
corn a prditica de circulacao de criancas. Ou seja, em urn universo de 200 famflias, temos que 34
criancas foram dadas para criar e 38 foram adotadas, isto é, urn total de 72 criancas circulou entre as
diferentes famflias.
' 5 FONSECA, C.. Children and Social Inequality in Brazil: a look at children circulation in the working class.
In: RIZZINI (org.). Children in Brazil Today: a challenge for the third millenium. Rio de Janeiro: Editora
Universitaria Santa Ursula, 1994.



Chamo ainda atenodo para o fato de que, surpreendentemente, a
incidência de prdticas abortivas ndo apresentou qualquer correlaodo significativa
para corn outras variaveis, tais como condiodes de moradia ou trajetdria de vida,
tomadas como indicadores sOcio-econdmicos para esta populaodo homogenea-
mente muito pobre. Ainda outras variaveis mais discriminatOrlas, como pratica
religiosa, origem etnica ou origem social (rural ou urbana) ndo apresentaram
correlacdo corn a varidvel prditicas abortivas. Reside of precisamente a novidade
desses dodos. 0 foto de ndo ser possfvel estabelecer correlaodo entre a varidvel
aborto e variaveis que poderiam ser tomadas como indicadores de instituiodes ou
tradiodes culturais mais especfficas, prescritoras de regras de conduta, del suporte
nossa linha de argumento que esta buscando em variaveis mais etnograficas, tais
como a visdo de mundo a respeito do processo reprodutivo e da organizaodo social,
os elementos para o entendimento do evento e do estatuto do aborto para a
populaodo estudada.

Tanto na perspective masculina quanto na feminina, a gravidez, ou a sue
possibilidade, e elemento fundamental no contexto cultural mais amplo deste grupo
e de seu modo de organizacdo familiar. Isto torna tambern, como foi indicado, o seu
inverso (a interrupodo da gravidez) uma possibilidade igualmente legftima, ou
melhor, diferencialmente legitimdvel, segundo a circunstöncia e a avaliaodo estra-
tégica dos contingencies empfricas de uma situacdo.

0 aborto - a interrupodo do processo de concepodo - e sempre o
resultado de uma discussdo social, estabelecida em termos de uma negociaodo de
g6nero entre o masculino e o feminino. A negociaodo envolve a flood° de "assumir",
uma noodo necessariamente correlate a noodo de concepodo. Dito de outro
modo, o contexto social ampliado - que envolve ou pode envolver a reproduodo
biolOgica - 6 urn fator determinante no modo corn que se reconhece inicialmente a
existência de urn ser humano no Otero materno. Este fator 6 o mais importante porque
ele se sobrepde ate mesmo a leitura dos diferentes sinais espalhados pelo corpo da
mulher no momento em que se define se a mulher esta ou nelo gróvida. Em urn
universo ern que a maternidade e too valorizada, a gravidez se apresenta como urn
momento crucial do ponto de vista socioldgico. A gravidez - quando reconhecida
enquanto tal - envolve a produodo social de pelo menos duos pessoas, a crianca e
a mete; ndo menos importante, mas corn menosfreq0Oncia, a produodo social de urn
pal - o que tem conseqUenclas intensas corn relaodo a reproduodo social.

Relaciies de gemero e relacOes sexuais

Em relaodo ao que estou aqui nomeando uma culture sexual, isto 6, urn
sistema de crenoas, significaodes e prâticas relativas a comportamento sexual, os
dodos obtidos sdo extremamente ricos, Sobretudo, quando consideramos que otipo
de abordagem metodoldgica (de orientaodo etnogrdifica) a que nos propusemos
atingiu seus objetivos em desvendar urn tema bastante Intim°, a sexualidade.
preciso dizer que em nossa avallaodo a fidedignidade ou a confiabilidade dosdados

grande, tendo estes dodos passado por v6rias avaliacOes de coerência e por um
rigoroso controle no momento de coleta e trabalho de campo.



Sob a perspectiva de uma analise de gOnero, o primeiro dado que nos
interessa aqui é a freq06ncia de relacaes sexuais. Neste grupo, considerando tanto
declaracaes masculinas quanto femininas, concentra-se em torno de duas a sete
relacaes sexuais por semana em 63% dos casos. Ainda que haja uma diferenca entre
as declaracOes masculinas e as femininas aqui (lembre-se que estamos trabalhando
corn universos independentes), esta nao é tao diferenciada (23% dos homens em
contraste corn 17% das mulheres indicam a freqOancia de urn minim° de cinco
relacaes sexuais por semana). Ainda que a freq0éncla das prâticas sexuais, sobretu-
do entre os homens, possa estar por eles superestimadas, é necessario indicar que
optamos sempre pela estimativa mais conservadora na declaracao de freq06ncia
do ato sexual e que nossa avaliacao qualitativa dos dados val ao encontro de nossa
avaliacao de que prâticas sexuais, sexualldade, seducao e/ou namoro é algo que
ocupa parte importante da vida das pessoas neste universo.

Se tomarmos como variavel discriminatOriagenero - aqui pensada em urn
nivel analitico, ainda que demograficamente esta variavel se sobreponha a informa-
cao sexo (e nao necessariamente a gônero no sentido sociolOgico) - para esbocar-
mos urn mapeamento de praticas e preferOncias sexuais (e foi-nos possivel visualizar
isto a partir dos recursos estatisticos empregados), fica muito clara uma tensao que
se configura a partir das diferencas enunciadas pelo masculino e o feminino.

Construfram-se a partir de dados qualitativos diversas varlavels a respeito
de comportamento e expectativas sexuais. Ainda que algumas variaveis se sobrepo-
nham, esta fol a forma de testarmos a validade ou coerbncia das prOprias catego-
rias. Na variavel designada como "praticas sexuais possivels", classificamos as
praticas, expectativas ou possibilidades de praticas sexuais emtradicionais (quando
o informante so pratica coito genital corn parceiro do sexo oposto ao seu), sendo que
34 % encontram-se nesta categorla; em permissivas (quando é declarado que
"tudo" 6 permitido e claramente ha uma conduta nao restritiva em relacdo a
praticas sexuais) - corn 46 % de freq06ncia; e restritivas, corn 19 %, onde foram
agrupados aqueles que fazem restricao a alguma modalidade de praticas sexuais
(como por exemplo, restricao a praticas homossexuais ou "s6 nao pode coito oral"
etc.). Estas prefer6nclas têm urn recorte agudo de sexo-gènero: os depolmentos dos
homens associados a urn ideal de praticas sexuais "permissivas" e os das mulheres
associados ao que estamos chamando de "prâticas restritivas".

Na variavel "prâticas sexuais correntes" - aqui tentando centrar no corn-
portamento efetivo das pessoas - ter-nos que 66% dos entrevistados (homens e
mulheres somados) sO praticam coito genital, 24% praticam coito anal (alórn de coito
genital), 5% praticam coito oral, al6m de outras praticas, e 4% do total do universo de
andlise nunca tinham mantido relacao sexual. Em relacao especificamente a
prâtica de coito anal heterossexual, quando perguntados diretamente sobre isto,
temos que 17% praticam; 31% dizem nao praticar, mas indlcam "fazer parte das
possibilidades"; e 50% declararam nunca ter praticado e nem ter intencdo de fazO-lo.

Nossa preocupacdo com as modalidades de atos sexuais esta diretamen-
te vinculada a praticas, como o coito anal, que seriam, em tese, facilitadoras da
transmissao da AIDS. Uma de nossas hipOteses iniciais é a de que o coito anal é uma
pratica bastante difundida nos modos culturals vigentes, sobretudo em grupos



populares nesta regiao do Brasil. Nossos dados confirmam esta hipatese, ainda que
este seja urn dado que sa tenha sentido se comparado corn a freqUencia desta
pratica em outro grupo, dados que definitivamente parecem nao existir no que se
refere a populaedo em geral - ha apenas referencia a esta Informaedo em contextos
medicos que tratam de populaeOes bastante especificas, como por exemplo,
mulheres HIV-positivas. No entanto, diferentemente do que supusemos no Wei°, a
pratica de coito anal heterossexual nao aparece como uma modalidade
contraceptiva. Esta aparece como relacionada ao prazer masculino, e apenas
masculino. Considerando que a freqUencia da pratica do coito anal por sexo (no
depoimento dos homens e das mulheres) e bastante desigual, sup -die-se que ha uma
subinformaedo do dado por parte das mulheres e ha tambern a vinculaedo desta
pratica com uma sexualidade mais promiscua, que os homens praticariam corn
"outras" mulheres, as prostitutas.

Para nao ficarmos apenas na rigidez dos nitmeros, tomemos como exem-
plares alguns depoimentos a respelto da pratica de coito anal.

Na voz feminina:
"... eu nunca fiz, meu marido me respeita."
"(...) lsso veio de onde, da Inglaterra? Acho que tern que querer muito.
Acho que tern que ter estomago. Acho que so prostituta. Para os homens
pagarem tanto para fazer, e porque e diferente das coisas que as
mulheres casadas fazem. Eu acho que as mulheres casadas rid() fazem,
mas entre quatro paredes eu nao sei o que acontece."

Nos depoimentos masculinos:
"...com a mulher do cara nao da e corn as outras da, mas nunca senti
vontade. Nao sou contra, mas nunca quis tentar."
"Eu ja pratiquei isso ai, Naquela epoca fazer papal e mamae eu fazia em
casa, na rua eu fazia o diferente. Ndo tern sentido fazer o mesmo. Eu nao
troco a minha esposa por nada. Se nao a para fazer isso, eu fico em casa.
Porque vagina as duas tem, e a de casa e melhor."
"... fiz por prazer e curiosidade, queria saber como era corner uma mulher
pela bundinha, e como era levar uma chupada no pau. No comeco foi
dificil porque requer muita concentracao para que de certo, porque nao

facil acertar por trós, se deve ter cuidado, pots deve doer demais."

No contexto desta discussao, Borges e Pacheco 16 analisaram mais detida-
mente estes dados, tanto sob a perspectiva de genero, quanto comparativamente
a depoimentos de classes medias, e argumentam que para mulheres de classes
populares (diferente das camadas mêdias), tals prat-leas sao identificadas como
preferencias eminentemente masculinas, as quais elas podem praticar em algumas

16 BORGES, A. e PACHECO, J.. Entre Saber o que se Pensa e Pensar sem Pretensdo: discursos e
representacOes de camadas mêdlas e populares. Trabalho apresentado no GT Cuerpo, Salud y
Dolencia na II Reunido de Antropologia do Mercosul. Piriapolis, Urugual, 11-4 de novembro, 1997. Este
trabalho estó publicado em Corpus: Cadernos do NUPACS, Sêrie Textos de Divulgactlo - 007/97. Porto
Alegre, NUPACS - PPGAS-UFRGS.



ocasiOes corn os maridos, ainda que sob certos constrangimentos. Para a maioria dos
homens deste grupo, praticar coito anal (e coito oral) sac) preferénclas masculinas.
Alguns entrevistados asseguram que estas praticas saotambem aquelas que propor-
cionam mais prazer a mulher; contudo, por um estranho paradoxo, em principlo nao
seriam realizadas corn a esposa, mas corn outras mulheres, aquelas que estdo fora
do espaco domestico, as quais o "desvio" da conduta sexual identifica como
prostitutas ou vagabundas.

0 carater de amblvalencia, tensao, ou ate mesmo conflito entre o
masculino e o feminino vai se delineando nas diversas varlaveis que focam os
depolmentos sobre sexualidade, atraves de diferentes questOes. A varidvel que
denominamos prazer foi constiturda a partir de diferentes tOpicos da entrevista, e
identifica quais sac) as praticas ou as modalidades de sexualidade que deft() mais
prazer ao entrevistado no ato sexual. Neste caso, mais uma vezfica patente a énfase
de genera, homens e mulheres indicando diferencas marcantes no que dlz respeito
ao prazer sexual. Na totalidade das entrevistas, isto 6, os universos masculino e
feminino, 26% dos entrevistados indicaram coma major fonte de prazer as praticas
preliminares ao prOprio ato, o "carinho", a "atencao" (neste grupo concentram-se
as declaracOes femininas); 18% indicaram que é a penetracao, "o ato em si" (nesta
faixa concentram-se os depoimentos masculinos); 9% referiram o orgasmo (majorita-
riamente declaracOes dos homens); 4,5% (estes, todos homens) afirmaram que a
maior fonte de prazer é a pratica do coito anal heterossexual; e 25% indicaram coma
aquilo que da major prazer no ato sexual "outras modalidades", coma a situacdo
mais ampla em que o ato sexual se dal, "depende" do parceiro, de diferentes
situacOes, do nivel de afeto envolvido etc.. 0 interessante aqui, e buscando enfatizar
as diferencas de gênero na percepcdo do prazer sexual, é que as respostas das
mulheres tendem a concentrarem-se na idóia de carinho enquanto as dos homens
distribuem-se em outras modalidades que ndo incluem esta.

Ainda a respeito de praticas sexuais, 4% da populac 'do masculina decla-
rou espontaneamente manter, ou terem mantido, relacOes homossexuais. Apenas
urn entre eles se identificou coma homossexual, sendo, no caso, travesti.

As expectativas e representacOes acerca da sexualidade, tomadas em
uma perspectiva relacional entre o masculino e o feminino, foram analisadas em tits
dimensOes, a partir de depoimentos abertos (narrativos). Primeiro, sobre o ideal do
parceiro sexual, onde os sujeitos masculinos e femininos tern Onfases muito diferen-
ciadas. Outra variavel 6 a representacdo sobredesempenho e grazer sexual mascu-
lino a feminino. Aqui temos que 19% dos entrevistados consideram que o prazer no
homem e na mulher edesigual, sendo que entendem que o homem teria ou sentiria
mais prazer do que a mulher. Cerca de 41% dos entrevistados/as considers o prazer
desigual, mas julga dificil definir se ha uma "Onfase em um dos parceiros, manifestando
a idêia de uma "natureza" desigual- concentra-se aqui a avaliacdo feminina. Ja 40%
dos entrevistados, a major parte homens, projetam na relacdo e/ou prazer sexual
uma expectativa igualitaria, urn sentido claro de que ambos devem sentir prazer,
podendo haver diferencas, mas fazendo corn que masculino e feminino sejam, se
ndo iguais, equivalentes. A terceira varlavel lidando com a expectativa de género
trata da questdo da fidelidade: 59 % acreditam que fidelidade deve ser reciproca e



igualitória, ainda que possa eventualmente ser rompida por qualquer uma das
partes; 41% acham que trata-se de condioaes e situaoaes desiguais "por natureza".
Neste contexto, urn nOmero significativo, tanto de homens quanta de mulheres,
acredita que o homem (nao a mulher) "tern o direito" ou a da sua "natureza" ter
relacaes infiels.

Como assinalamos em outros trabalhos aqui JO referidos 17, numa andlise
que tomou como paradigma a discussdo sobre a construct.* social da pessoa na
forma que a proposta por Duarte 18, a investigaoao sobre sexualidade junto a grupos
populares revela urn conjunto de indicadores valorativos, que apontam fundamen-
talmente para expectativas diferencladas no que se refere a intimidade e ao
desempenho sexual. Isto sugere uma tensdo na prOpria constituicao relacional dos
generos19.

Sabre as expectativas do que seja o parceiro sexual ideal, do panto de
vista feminino, temos que o born parceiro sexual 6 aquele definido comocarinhoso.
Carinhoso aqui assume uma sOrie de nuances semanticas, referindo-se a caricia, ao
contato fisico - incorporada a dimensao tempo neste contato, nao genitalizacdo,
elementos discursivos, como o galantelo, a dadiva ("agrado", o presente). Ainda na
perspectiva feminina, a mulher boa parceira sexual 6 aquela classificada como
compreensiva, significando corn isto "que compreende o homem, suas necessida-
des sexuais", que compreende sua "necessidade de dar umas escapadas, porque

da natureza do homem", "aquela que faz o que o homem quer na cama". Vemos,
portant°, expectativas de genera e de desempenhos de genera diferenciadas. Para
o homem, a parceira sexual feminina ideal 6 "aquela que tern vontade prOpria";
aquela "que sabe compreender, mas se impae", "que toma iniciativas".

0 ideal de esposa, para as prOprias mulheres, aparece associado a figura
daquela mulher que investe na fidelidade do marido, buscando garantir a estabili-
dade e/ou reproducdo da familia, num sujeito feminino que se constrai como pura
e compreensiva.

Quando tomamos como referencia a perspectiva masculina, pergunta-
dos sobre como e a parceira sexual ideal, os homens apontam para urn ideal de
"igualdade", onde a companheira deve ter vontade prOpria: "E parecido corn o
homem, (...) nao e aquela que sa faz o que o cara quer." Quando a pergunta refere-
se ao que seria o homem ideal em uma relacdo sexual, nas respostas masculinas,
aparece a virilidade expressa no ideal do "prazer a dais": "Aquele que satisfaz a
mulher, consegue fazer o que a mulher quer". Ou, "(o homem born de coma) sou eu.
Tern que ter potential para fazer a mulher pedir para parar".

' 7 Ver LEAL e BOFF. Op.cit..
' 'DUARTE, L. F. D.. Pouca Vergonha. Muita Vergonha: sexo e moralidade entre as classes trabalhadoras
urbanas. In: LOPES (org.). Cultura e Identidade Operaria: aspectos da cultura da classe trabalhadora.
Rio de Janeiro: Museu Nacional, UFRJ, 1987. DUARTE, L. F. D.. Da Vida Nervosa nas Classes Trabalhadoras
Urbanas. Rio de Janeiro: Zahar, 1988. As andlises aqui apresentadas se beneficiam ntioapenas da obra
de Duarte mas de vdrios de seus comentdrios e discusstes, sobretudo no GT Pessoa, Corpo e Doenca
na ANPOCS e ABA. A Luiz Fernando Dias Duarte agradeco a constante interlocucto, sem contudo
responsabilizd-lo por qualquer comentario aqui exposto.
19 Esta andlise, sempre referindo-se aos dados desta mesma investigacdo, a retomada por BORGES e
PACHECO. Op.cit..



0 sujeito masculino se concebe como ativo na relagao sexual. A nocao
implIcita de excesso ("comer ate ela pedir para parar") e tambOm tipicamente
masculina quando verbaliza aspectos da sexualidade. "Trabalho", "servico" e
"esforco" sao os termos chaves que aparecem associados a pratica sexual mascu-
lina e numa perspectiva excluslvamente masculina. Termos que, por urn lado, estas
potencializam a nocao forca-esforco, virilidade, e, por outro, redlmenslonam uma
esfera - o trabaiho - que é socialmente concebida como do masculino.

Fica claro que, no dominio da sexualidade - de praticas vividas e pensa-
das, efetivas e ideals - uma dimensdo distintiva e por vezes conflitiva se revela, pois
socialmente se produz o ser masculino e o ser femlnino em bases tambern diferen-
ciadas, e os valores que regem os modos sexuais das relacties nao estdo descolados
dos modos socials de producao dos gêneros.
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