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A EQUIPA

Sem medos e sem vergonhas,
vamos romper tabus!
Num país que se diz “mente aberta” e que
é visto pelos outros como tendo uma legislação
que lhe confere essa aparência, contradiz-se,
no entanto, nos comportamentos sociais
das suas gentes.

O objetivo é colocar a sociedade a falar, a
discutir, a ter diferentes tipos de pontos de
vista sobre assuntos tabu.
Para tal, é disponibilizado conteúdo informativo, relevante e de qualidade sobre tabus,
munindo as pessoas de informação para
poderem criar uma opinião fundamentada
para conversas que vão passar a ter mais
frequentemente. A aquisição de conhecimento cria segurança no individuo para
que este possa mais confortavelmente
abordar um assunto e não ter medo de o
expor perante um grupo.

É visível que Portugal é um país de tabus em
várias áreas. É nesta linha de pensamento
que surge a ideia de colocar as pessoas a
falar, a pensar, a criar opiniões sobre esses
tabus com medo muitas vezes de as dar. A
melhor forma é levar informação até ao
público através da criação de uma revista,
quer impressa quer digital, em que se
abordam das mais diversas formas, os
Assim, pretende-se desconstruir tabus e
mais variados temas tabus.
torná-los conscientes nos indivíduos da
E porque os tempos são do digital e a sociedade fazendo uso de uma linha
sociedade consumidora move-se a ritmo comunicativa irreverente e descontraída
frenético, existe até por uma questão de para que assim seja também mais fácil
sustentabilidade, a disponibilização da chegar a cada um dos indivíduos da
temática em áudio, sobre forma de podcast. sociedade.
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A EVOLUÇÃO
Nesta época, qualquer
alteração mental era vista
como uma manifestação
de uma deusa ou um
deus enfurecido.

Neste período, a
manifestação destes
sintomas era explicada
por possessões
demoníacas e maldições.

Este estado de humor da
deusa/deus era resultado
dos comportamentos da
pessoa em questão, que
transgrediam de alguma
forma a vontade dos
deuses.

As tribos acreditavam
que a cura podia ser feita
com a abertura de um
buraco no crânio, a
trepanação, permitindo
que o espírito maligno
fosse libertado.

Foi também neste
período que surgiu uma
mudança na posição
perante as doenças
mentais, através dos
ﬁlósofos da época.

Este procedimento de
“cura” não era fatal, e, por
isso, a técnica foi usada
durante séculos.

EGÍPCIOS

500 a.C. 146 a.C.

8000 a.C. 5000 a.C.

GREGOS

3100 a.C. 31 a.C.

PERÍODO NEOLÍTICO
E MESOPOTÂMICO
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Os curandeiros egípcios
tinham uma posição
semelhante a alguns
métodos de tratamento
utilizados nos dias de
hoje: recomendavam que
os pacientes praticassem
atividades lúdicas como
a dança, a música ou a
pintura, tentando
aproximá-los da
nornalidade da vida
quotidiana.

Devido às reformas
políticas e sociais que
ocorreram no ﬁnal do século
XVIII, foram estabelecidas
novas práticas.
Este novo tipo de conceitos
introduzidos nos cuidados
deste doentes, transformava
os asilos parecidos a lares
restritos e bem administrados.
Os doentes estariam sujeitos
a regras e a vigilância,
recebendo punições
simples, de acordo com o
deﬁnido como o apropriado.

MUNDO CONTEMPORÂNEO
E A ATUDALIDADE

século
XX - XXI

Durante este período,
surgiram alguns tratamentos
que logo depois caíram em
declínio por serem pouco
eﬁcazes, como a terapia de
choque e a psicocirurgia.

IDADE MÉDIA
século
XIX

século
V - XV

Nesta época, a mentalidade
face às doenças mentais
retrocede: volta-se a
acreditar que estas
doenças estavam ligadas
com a bruxaria e espíritos
mailgnos.
Os loucos eram acolhidos
pelos hospícios e pelas
instituições caridosas,
juntamente com os pobres
e os velhos. Eram
submetidos à abstinência
alimentar, flagelação
corporal e os doentes mais
perigosos eram acorrentados
às paredes ou ao chão.

A REFORMA E OS
NOVOS TRATAMENTOS

Deu-se o primeiro sinal de
ascensão da psicofarmacologia
moderna, consolidando-se
algum tempo depois como
um dos tratamentos mais
utilizados do mundo na
saúde mental.

DAS DOENÇAS
MENTAIS
11
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Todo o ser humano ao longo da sua vida,
vai de alguma forma, experienciar a
doença. Quando alguém diz “eu estou
doente”, normalmente refere-se a algo
físico que está a sentir diferente do
normal, como febre, dor de cabeça,
mal-estar, má disposição, entre outros.
Por norma, estes sintomas que são muito
facilmente identiﬁcados pelas pessoas que
os sentem, são de natureza física e é-lhes
atribuída importância. A maioria que os
sente, procura alguma solução para lhes
por um ﬁm, seja esta consulta médica ou
um medicamento.
A OMS (Organização Mundial da Saúde)
deﬁne sáude como “situação de perfeito
bem-estar físico, mental e social”. A
doença é o oposto de saúde, logo pode-se
ter como ponto de partida que a doença
será a ausência de tal “situação”.
E é aqui que é possível observar o quão
reducionista é o conceito de doença no
dia-a-dia da sociedade.
Estudos nesta área demonstram que esta
“ignora” a vertente da doença enquanto
ausência de bem estar a nível mental.
Assim, é importante desmistiﬁcar, informar
e enraizar na sociedade que aquilo que se
entende por sáude vai muito mais além,
da parte físicia.
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“A doença é,
por natureza,
algo inseparavél
do ser-humano.”

SINAIS E SINTOMAS
O conhecimento sobre os sinais e sintomas
das doenças mentais é importante para
cada pessoa na sua individualidade e para
a sociedade enquanto um todo.

comportamentos de forma persistente, que
causam medo ou, certa forma, angústia
signiﬁcativa à pessoa e/ou interferem na
sua vida quotidiana.

Os sinais ou sintomas de perturbações
mentais incluem alterações de pensamentos,
emoções, palavras e, também os pequenos

É importante haver uma sensibilidade extra
para dar valor a determinados sintomas
sentimentos e comportamentos, como:

- Uma vaga sensação de estar desligado de si
próprio e dos que o rodeiam (sensação de irreal)
- Mudanças nos hábitos de higiene e cuidado,
desleixando-se da sua própria higiene
- Crenças pouco habituais ou exageradas
acerca de poderes pessoais em compreender
- Maior sensibilidade ao som, luz, cheiros bem
como o evitar de locais muito barulhentos
- Mudanças grandes e rápidas nos sentimentos
- Perda de interesse ou abandono de convívios
- Problemas de concentração, memória ou do
pensamento lógico e da maneira de falar, que
são difíceis de explicar pela pessoa em questão
- Mudança na maneira habitual de se comportar
- Alterações graves no sono ou no apetite.
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A doença não acontece só a nível físico,
mas também a nível mental e social.
A OMS refere que 1 em cada 4 pessoas
vai ser afetado por algum tipo de doença
mental durante as suas vidas, e estas
estão em quatro das dez principais
causas de incapacidade nas pessoas
acima dos 5 anos de idade. Apesar desta
elevada prevalência, estima-se que
apenas 20% procura ajuda médica.
Mesmo que se analise as sociedades de
países desenvolvidos (em que existe a
priorização do bem-estar do individuo na
socidade), existe a tendência generaliza
de colocar de parte ou ignorar as pessoas
que apresentam distúrbios mentais.
Qualquer pessoa com doença mental é
muitas vezes considerada “culpada” pela
sua doença ou vista preguiçosa ou
irresponsável. Tais atos resultam muito
da ignorância sobre a temática.
E mais, este desconhecimento e estigma
criado, leva as pessoas a ignorar a própria
saúde mental. Os sintomas ou sinais de
doenças mentais não são tão facilmente
identiﬁcáveis como os físicos.
Perante tais factos é muito importante
sensibilizar, informar, desmitiﬁcar e
enraizar na socidade que o conceito de
saúde vai além da parte física.
Aliás, muitas doenças mentais estão por
detrás de sintomas e sinais físicos, pois a
parte física e a parte mental influenciam-se
uma a outra mutuamente.
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LUTAR
CONTRA
ESTIGMAS
Estigma: Não há esperança para os que
sofrem de algum problema mental.
Realidade: Todos os dias surgem
inúmeros tratamentos para as pessoas
com doenças mentais. Mais, hoje em dia,
os doentes mentais podem ser ativos e
produtivos tendo uma vida que é à partida
perfeitamente normal.
Estigma: As pessoas com doença mental
são aquelas mais violentas.
Realidade: A maioria destas pessoas não
é mais violenta que a população em geral.
Aliás, é muito provável que uma pessoa
conheça alguém que sofre de alguma
patalogia mental, sem que saiba ou tenha
conhecimento disso.
Estigma: As doenças mentais só atinge
um determinado grupo de pessoas.
Realidade: As doenças mentais são
muito frequentes. Estas podem atingir
qualquer um, independentemente da
etnia, religião, género ou nacionalidade.
Estigma: As doenças mentais surgem
nas pessoas com caratér fraco.
Realidade: As doenças mentais resultam
de vários fatores biológiocs, psicológicos
e sociais. Há famílias que têm vários
casos da mesma perturbação mental e
há fatores sociais que podem levar uma
pessoa a adoecer, como é o caso do
desemprego.
Portanto não está relacionado apenas
com as características das pessoas, mas
também com as situações involventes.
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OPINIÃO

Prof. Dr. Ivandro Monteiro
Sendo especialista do Comportamento
Humano, doutorado em Psicologia e
exercendo a sua proﬁssão desde o ano
2000, com diversas especiﬁcações no
âmbito da saúde mental, o Prof. Doutor
Ivandro Soares Monteiro aspira ajudar
quem o procura para recuperar da
doença da saúde mental, potenciando o
desenvolvimento e a responsabilidade
individual de quem o procura.
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sociedade atual é a melhor sociedade
de sempre, em comparação com o
que alguma vez existiu.
A visão utópica de um mundo melhor é o
que nos move todos os dias a lutar por
mais justiça, igualdade e oportunidades.
A doença mental tem tido uma atenção
crescente ao longo dos anos e tem ocupado,
cada vez mais, os tópicos noticiosos
nesta fase de COVID19, pois a pandemia
tem trazido saúde mental para a ordem do dia.

Tudo com muita prudência, para que
não facilite a divulgação de conceitos
errados ou negativos, o que reforçaria o
estigma em grande escala. Todos nós
passamos por fases complicadas, de
perdas, de conflitos, de transições, que
nos causam sofrimento e aumentam as
vulnerabilidades. Aceitar isto como parte
da vida, reduz o estigma para as fases
em que possamos sofrer de doença
mental.

Não há dúvidas que há um estigma ligado a Para além disso, cada um de nós deve
quem tenha doença mental. Este estigma ser julgado pelo seu percurso e méritos
ou preconceito acaba por isolar a pessoa alcançados e não pelas doenças tidas.
Para além disso, sempre
na relação com os demais,
como se o seu passado Os mainstream media que a doença é tratada, a
bloqueasse o seu futuro. As podem e devem ter a pessoa volta ao seu
relações sociais ﬁcam preju- obrigação de con- equilíbrio saudável, pois
dicadas
quando
alguém tribuir para erradicar o toda a natureza humana
mostra a sua vulnerabilidade. estigma da doença tende para o equilíbrio.
O estigma social da doença mental revela-se
quando alguém, por exemplo, não revela
episódios de doença mental em entrevistas
de emprego ou relações de namoro;
quando alguém toma medicamentos às
escondidas; quando faltam ao trabalho e
arranjam desculpas de cuidar de familiares
ou pedem férias para tratar dos seus
peoblemas sociais.

Importa lembrar que são os problemas
que nos criam resiliência, pelo que quem
procura ajuda na doença mental, acaba
por ser alguém sempre mais maduro e
capaz, numa versão melhor e mais competente, para uma adequada inserção
social, enquanto membros produtivo,
autoconﬁante e capaz de desenvolver o
seu potencial.

Os mainstream Media devem ter a
obrigação de contribuir para erradicar o
estigma da doença mental, aumentando o
número de programas ou reportagens
para aumentar a literacia emocional a
compreensão e educação do grande
público acerca destas doenças.

É importante também ressaltar que,
muitas doenças mentais estão por
detrás de sintomas e sinais físicos, pois
a parte física e também a parte
mental influenciam-se uma à outra.
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PRESERVATIVOS
a melhor forma de prevenir as DST
com a durex é fácil escolher...

artigo elaborado com colaboração da Durex.
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preservativo masculino é um dos
métodos contracetivos mais difundido
em todo o mundo. Segundo o relatório de
2019 da UN (United Nations), este é o
segundo método mais utilizado a nível
mundial na contraceção. Mas o seu papel
não se resume apenas a prevenir gravidez
indesejadas, como também, tem uma
grande importância no que se refere à
prevenção das doenças sexualmente
transmissíveis (DST).

Mas as DSTs podem ser evitados com o
uso de preservativo masculino durante
todas as relações sexuais. E para tornar
tudo isto mais fácil, a Durex disponibiliza
uma variedade alargada de opções de
preservativos masculinos para que as
relações sexuais possam ser ao mesmo
tempo seguras e cheias de prazer.
Para facilitar a escolha do consumidor, as
suas caixas de preservativos apresentam
agora na embalagem ícones que indicam
o tamanho, a lubriﬁcação e a espessura.
Assim na altura da escolha, esta torna-se
mais rápida e intuitiva, sendo o consumidor
capaz de perceber facilmente o tamanho
que pretende, a qualidade de lubriﬁcação
e a espessura.

Na população portuguesa, estas doenças
tem uma incidência de cerca de 2%. A
maioria da DSTs não manifesta sintomas,
mas isso não signiﬁca que não possam
estar a causar danos a quem é portador.
As principais DSTs são: clamídia, gonorreia,
HPV (Virus do Papiloma Humano), síﬁlis e
HIV (Virus de Insuﬁciencia Humana). Se Como cada homem tem a sua ﬁsionomia
este tipo de doenças não forem corretamente característica, e para que na compra do
tratadas, podem ter bastantes consequências. preservativo possam escolher o que mais
se adequa, a Durex alargou a sua gama de
Clamidia - infertilidade, dor grave na preservativos sensitivos com o lançamento
região pélvica, dor durante as relações do XL e do Slim§ Fit.
sexuais e complicações na gestação.
Gonorreia – infertilidade, infeções que se
podem espalhar por todo o corpo.
HPV – cancro, diﬁculdades em respirar e
infertilidade.
Síﬁlis – infeções generalizadas graves,
como cardíaca e cerebral.
HIV – afeta o sistema imunitário, diminuindo
as defesas e levando, à posterior instalação
de doenças no organismo.
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a chamada

VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA
também vitimiza

NO MASCULINO.
A violência doméstica sobre o género
masculino ainda não tem lugar de
destaque na sociedade.
O contexto social atual, ainda apresenta
demasiadas características patriarcais
que impedem o reconhecimento dos
homens como possíveis vítimas.
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O QUE É

A VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA

A violência doméstica conﬁgura uma
grave violação dos direitos humanos,
assumindo-se como um “obstáculo à
concretização dos objetivos de igualdade,
desenvolvimento e paz, que viola, diﬁculta
e/ou anula o gozo dos direitos humanos e
liberdades fundamentais”. Este tipo de
violência envolve qualquer ato, seja ele
abusivo, quer a nível físico, psicológico ou
sexual, entre adultos que tenham algum
tipo de relacionamento íntimo muito próximo.
Os atos abusivos de natureza física são
facilmente identiﬁcáveis, mas relativamente
aos de natureza psicológica, o mesmo já
não pode ser aﬁrmado. Estes provocam
danos emocionais sobre a vítima.
Alguns exemplos deste tipo de atos:
- humilhação ou abuso verbal quer em
contexto social quer em contexto de
intimidade;
- atos de possessão ou acusações de
inﬁdelidade;
- tentativa de controlo sobre vida social
da vitima: pessoas com quem se dá, sítios
que frequenta, etc;
- manipulação através de levantamento
de falsos testemunhos com amigos e/ou
familiares.
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O DESENVOLVIMENTO DA
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NO
CONTEXTO SOCIAL

tema violência doméstica tem vindo
a assumir, de forma crescente, um
lugar de destaque na sociedade.
Atualmente, este insere-se na vertente
social coletiva, representando um problema
de ordem pública e criminal.
No entanto, durante décadas foi encarado
como um problema individual e a sua
construção social só aconteceu na
Europa durante a década dos anos 70, e
em Portugal na década dos 90.

Mas alguns especialistas argumentam que a
violência doméstica não é só praticada
pelos homens sobre as mulheres, e não
pode ser explicada apenas com base no
género ou nos papéis sociais.
Perante isto, é importante que a investigação
aborde este fenómeno de uma forma
mais abrangente, incluindo todas as
formas de violência, pois só desta forma
será possível dar respostas sociais mais
adequadas a toda a população.

No decorrer dos últimos trinta anos, a
Dados recolhidos a nível nacional, revelam
atenção da investigação e do interesse que este tipo de violência é praticado
público focou-se na violência praticada muito sobre as mulheres, mas o número de
contra as mulheres,
homens afetados – e
colocando os restantes Ainda é um desaﬁo social na assumidos - tem vindo a
contextos de parte. Este nossa sociedade, haver/ter o atingir valores bastante
acontecimento levou á reconhecimento dos homens elevados nos últimos
como vítimas da violência
própria feminização da
anos.
problemática, e pondo doméstica por parte das suas Em 2010, segundo as
companheiras/mulheres.
uma conceção social que
estatísticas publicadas
negligencia e invisibiliza
pela APAV (Associação
este tema na esfera masculina.
Portuguesa de Apoio À Vítima), a distribuição
segundo géneros era de 13% do sexo
A perspetiva feminista entende que a masculino e 87% do sexo feminino, em
mulher apenas retalia, em autodefesa, ou 2019, estas percentagens foram de 18,7%
ao ﬁm de muitos anos de submissão a e 80,5%, respetivamente.
este tipo de violência.
Já a perspetiva social da família admite Na causa da discrepância destes números,
que homens e mulheres podem ser igualmente estão inúmeros fatores sociais que, assim,
violentos contra o seu parceiro e que, caraterizam as sociedades atualmente.
embora os homens possam provocar
mais malefício físico nas suas companheiras,
a violência contra os homens também
pode ser muito destrutiva.
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OBSTÁCULOS SOCIAIS AOS
HOMENS VÍTIMAS DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

O homem é encarado como económica, social e politicamente
dominante e o seu reconhecimento como vítimas de violência
doméstica é ainda um desaﬁo social.
Estas ideias refletem as expectativas sociais acerca da
capacidade física e económica do homem para resolver os
seus próprios problemas. Estes não consideram que as
outras pessoas os possam ajudar a resolver os seus
problemas internos. Como resultado, tendem a minimizar
o abuso a que estão submetidos, e tentam evitar o
estigma social acerca da sua incapacidade de se proteger.
A maioria das vítimas do sexo masculino não comunica
crime, sendo que apenas 10% apresentam denúcia
formal, contrapondo os 30% apresentados pelo
sexo feminino.
São dois os motivos pelo qual não o fazem:
admitem a sua condição de vítima ou receiam
fazê-lo, sejam conotados como os possíveis
agressores e não como vítimas.

24

o

n a o
que, ao

A não procura de ajuda, por parte destas
vítimas, são devido a obstáculos sociais e à
falta de apoio, tais como: a vergonha, o medo, a
negação, a estigmatização, e mais importante, o
tratamento diferenciado praticado pelos serviços
de apoio.
Um estudo feito em Portugal, a partir da análise de
197 decisões judiciais, entre os anos de 2007 e 2012,
concluiu que cerca de 90% dos condenados por homicídio
conjugal eram do sexo masculino, mas que as mulheres
condenadas receberam medidas de pena mais baixas, ou
suspensões de execução da mesma.
Ainda no seguimento das sanções judiciais aplicadas, e
reforçando este tratamento desigual de géneros pelas autoridades,
foi veriﬁcado que quando as vítimas eram mulheres, os seus
pedidos de ordem de restrição foram 13 vezes mais atendidos
do que os dos homens.
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A REALIDADE EM PORTUGAL

Numa entrevista ao Diário de Notícias,
Andreia Machado, investigadora em Psicologia,
refere que as leis, em Portugal, da violência
doméstica sobre vítimas do sexo masculino,
continuam invisíveis ao nível da sociedade,
das redes de apoio e das campanhas de
prevenção. Num estudo que esta desenvolveu
em Portugal sobre os homens vítimas de
violência doméstica, veriﬁcou que a maioria
dos participantes não procuraram ajuda
porque não se reconhecem como vítimas
pela vergonha.
A invisibilidade do género masculino a nível
nacional, faz-se refletir na discrepância
nacional existente a nível de casas de abrigo
a vítimas de violência doméstica. Existem 65
casas de acolhimento, mas apenas uma é
para o acolhimento de homens, no centro do
país, com dez vagas para as vítimas e os
seus ﬁlhos.
Em Portugal, faltam algumas medidas políticas
e sociais comparativamente a alguns países
europeus, onde se criaram linhas telefónicas,
legislações próprias e inúmeras casas de
acolhimento especíﬁcas para cada tipologia
de vítimas, incluindo as do sexo masculino.
No início do ano 2020, a secretária de Estado
para a Cidadania e Igualdade veio anunciar
que os homens vão poder ter acesso um
gabinete de apoio, num modelo idêntico ao
que já foi criado para as vítimas do género
feminino.
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No que respeita ao tema da violência doméstica, existe um grande
caminho a ser percorrido para que exista igualdade entre géneros.
Ainda existem crenças sociais, reflexo de uma sociedade patriarcal
que impedem, de certa forma, que esta igualdade seja atingida.
29
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A PROFISSÃO
DO MUNDO
prostituição feminina

Popularmente chamada de “a proﬁssão
mais antiga do mundo”, a prostituição é
moralmente reprovada em quase todas
as sociedades, dada a degradação que
representa para as pessoas que a praticam.

A sua deﬁnição baseia-se em valores
que diferem culturalmente e conforme
as circunstâncias, mas geralmente
refere-se ao comércio sexual de mulheres
para satisfação de clientes masculinos,
maioritariamente.

30

A HISTÓRIA DA PROSTITUIÇÃO

A prostituição nasce no período que hoje
chamamos de pré-história, em que o
culto da deusa era regra entre os seres
humanos se organizavam rituais sexuais
onde toda a comunidade participava,
durou na realidade mais de 25 mil anos.
Mais tarde, estas práticas passaram a
ser levadas para os templos, ou seja, o
sexo era a forma de levar o mundo ao
culto divino, era o seu principal objetivo.
Costumava-se dizer, por isso, que as
prostitutas eram sagradas, pois eram
vistas como uma espécie de deusas –
as deusas do amor.
A prostituta sagrada não era conhecida
por receber dinheiro em troca de favores
sexuais, mas sim por ser alguém que
provocava o “prazer sexual divino”, uma
descontração profunda.
No entanto, o simbolismo/reinado da
Prostituta Sagrada foi mudando com o
passar do tempo. Isto porque, a noção
de posse por parte de quem as procurava
fez com que a sexualidade das mulheres
passasse a ser controlada.
Substituiu-se, assim, o adjetivo sagrado
(que outrora enaltecia a mulher) por
pecadora e adultera.
Depois da revolução industrial, o desemprego
feminino e os baixos salários que as
mulheres recebiam levou a que muitas
delas encontrassem na prostituição
uma alternativa.

Com o crescimento exponencial que
esta indústria passou a ter os estados
viram-se obrigados a debater este
assunto colocando então duas opções:
regulamentar/legalizar esta atividade ou
proibi-la. Durante a década de 70 foram
vários os protestos contra e a favor da
prostituição levando alguns estados a
tolerar a prostituição em algumas zonas
em particular. Todavia, não conseguiram
a sua regulamentação/legalização.
Na década de 80, por causa de todos os
movimentos anteriores, a igreja cristã
volta a intervir e utilizando um discurso
maioritariamente religioso pretendem a
“pureza social”, isto é salvar as mulheres
prostitutas.
Durante a Segunda Guerra Mundial a
preocupação ética com a prostituição
aumentou exponencialmente e em locais
como Itália e Alemanha as prostitutas
eram altamente maltratadas e até
mesmo para campos de concentração.

“as prostitutas eram altamente
maltratadas e até enviadas
para campos de concentração”
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O CRIME DA PROSTITUIÇÃO

Desde o início do século XX, a maior parte dos
países inclinou-se para a descriminalização
da prostituição e para a quebra do vínculo
entre a prostituição e as atividades criminais a
ela associada.
A prostituição neste tempo não é vista como
um crime, a prostituta não é condenada pela
atividade em si mas sim por estar associada a
homens altamente punidos e desprezados
pelas autoridades devido às atividades ilícitas
em que participavam (roubos, desacatos
sociais, mortes, entre outros).
As prostitutas, geralmente eram desprezadas
e abandonadas pelas suas famílias por causa da
atividade que praticavam e estes homens
recolhiam-nas prometendo amparo e segurança
pedindo como “moeda de troca” todo o
dinheiro que estas recebiam da prostituição.
Assim todos os ruﬁas que entrassem neste
tipo de esquema eram altamente punidos
sendo açoitados publicamente. O facto de a
prostituta ser encontrada com um mouro ou
judeu era também um ato punível pela legislação.
Assim sendo, e por tudo isto, a prostituição só
era considerada crime quando alguma destas
situações acontecia.
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A ATUALIDADE

Com o passar do tempo, a prostituição tem
vindo a adaptar-se com a realidade em que
vivemos e, nos dias de hoje, o discurso sobre
a prostituição tem vindo a transformar o
modo como é encarada a chamada mais
velha proﬁssão do mundo.
A prostituição deixa de ser vista como uma
proﬁssão de vassalagem e passa a ser vista
como libertadora, dando aso até mesmo a
muitos movimentos feministas uma vez que é
maioritariamente vista como uma escolha da
mulher com o direito de usar o seu corpo para
aquilo que quiser.
É importante referir, que a proﬁssional de sexo
não existe sem o cliente. É, assim, por existir
alguém em busca de prazer e satisfação que a
prostituição existiu e existe e continuará com
certeza a existir. A evolução existe e é a partir
dela que a mudança acontece. A prostituição
não mudou, mas sim as mentalidades e os
rótulos colocados.
No entanto, é necessário que esta evolução
continue para que esta proﬁssão seja vista e
assumida como uma proﬁssão igual às
outras, sem rótulos, sem tabus.
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A nível social, existe ainda
um grande estigma quando
se fala na amamentação.
O simples ato de amamentar é muitas
vezes feito às escondidas, e se não o for,
pode ser apontado como algo socialmente
incorreto. Se o assunto for amamentar
após os dois anos da criança, o estigma
começa a ganhar maiores proporções.
Este inicia-se logo pela criação de uma
distinta designação - a amamentação
prolongada, que é comum em diferentes
línguas e países.
Num artigo escrito no blog HuffPost,
Louise ou Mama Bean que tem um blog
dedicado à amamentação, aborda esta
questão. A problemática criada em torno
da amamentação após os dois anos da
criança inicia-se logo na sua semântica,
pois ao colocar a palavra “prolongada”
associada à “amamentação” é já o início
do estabelecimento da problemática.
Está-se a retirar o signiﬁcado natural de
amamentação, colocando-lhe logo um
prazo na sua naturalidade.
Na natureza, o ato de amamentar é
comum a todos os animais que pertencem
à classe biológica mamíferos, onde estão
também os seres humanos. As condições
naturais que determinam o seu desmame
são várias, mas com bastantes pontos
comuns entre as várias espécies.
Estes são tidos como indicadores para
comparar a duração da amamentação
entre seres humanos e os restantes
mamíferos.
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BENEFÍCIOS DA
AMAMENTAÇÃO
Colocando de parte estas evidências da
natureza a favor da amamentação prolongada,
grandes organizações de saúde mundiais
recomendam-na, baseada em fatos
cientíﬁcos.
A Organização Mundial de Saúde (OMS)
aconselha o leite materno como forma
única de alimentação do bebé durante os
seus primeiros seis meses de vida, e que
esta continue até aos dois, ou mais, anos
de idade da criança.
À semelhança desta, a Academy of American Pediatrics (AAP) recomenda o mesmo
para os seis primeiros meses e que a
amamentação seja mantida, pelo menos,
até 1 ano de idade. A amamentação, após
este período, deve ser mantida se for o
desejo da mãe e do seu bebé.A American
Academy of Family Physicians (AAFP)
acrescenta que a amamentação feita, pelo
menos até aos dois anos, promove a
saúde física e mental da criança e da mãe.
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Valor Nutricional e Imunidade
Um dos grandes benefícios da amamentação está no valor nutricional do leite
materno. Segundo dados fornecidos pela Unicef, 500ml de leite materno podem
conter 95% das necessidades de vitamina C da criança, 38% das proteínas, 45%
das vitaminas A, entre muitos outros nutrientes.
A sua composição mantém-se quase inalterada por todo o tempo de amamentação.
Aliás, as ligeiras alterações encontradas são sempre feitas em função das
necessidades da criança em questão.

Ligação Afetiva
Existe uma ligação afetiva muito forte e única, estabelecida entre a mãe e a criança,
durante o ato de amamentar. Na fase em que a criança ainda é considerada bebé e
muito dependente da mãe, é mais fácil criar diferentes tipos de ligações. Quando a
criança cresce e inicia a fase em que começa a ter independência e a explorar o
mundo, manter a amamentação é a forma de preservar uma forte ligação afetiva.

Efeito Calmante e de Conforto
A amamentação inicialmente representa para a criança o seu meio de subsistência,
sendo um meio de satisfação das necessidades ﬁsiológicas básicas. Mas, à medida
que a criança cresce, este ato começa a ter uma conexão psicológica, passando a
pertencer à satisfação das necessidades emocionais. Para muitas crianças que ainda
estão em amamentação, o seio da mãe é o conforto que procuram após situações de
stress. Amamentar é uma ferramenta poderosa para acalmar e relaxar a criança. Esta
situação pode ter o seu lado positivo mas também o seu lado negativo.
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A amamentação prolongada é uma escolha, um
compromisso de bem-estar entre a mãe e a criança, que traz benefícios mútuos para a ambas as
partes.
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Existem ainda muitos estigmas sobre a
amamentação enraizados na nossa
sociedade e sem evidência cientíﬁca. Um
destes, é que a amamentação prolongada
não oferece nenhum tipo de benefício
para a mãe ou para a criança.
A ideia de que, uma vez introduzidos os
alimentos, já não faz sentido amamentar,
é errada. Aliás, a ciência prova exatamente
o oposto: nenhum alimento é mais nutritivo
e ajustado a determinada criança do que o
leite materno.

A independência naturalmente feita pela
própria gestão da criança, quer nos dizer
que esta atingiu certos patamares de
segurança para o fazer. A AAFP e a AAP
baseiam a sua posição nestes estudos.
Estas referem que a amamentação contribui
para um melhor desenvolvimento social
da criança, e que não existem provas
cientíﬁcas que comprovem que este ato
acarrete malefícios.
A opção de algumas mães manterem a
amamentação durante uma gravidez cria
mais um desconforto na mentalidade da
sociedade. Mulheres que já tenham um
ﬁlho ainda a amamentar e que
engravidem novamente, podem optar por
continuar a fazê-lo durante a gestação e
mesmo após o nascimento do ﬁlho.

Muitas vezes, a amamentação prolongada
é apontada como um capricho da mãe em
manter a dependência da criança. Estas
são rotuladas como super protetoras e as
principais causadores do desenvolvimento
da dependência da criança. Se a mãe e a
criança se sentirem bem com a amamentação,
faz sentido mantê-la até que ocorra o Estudos demonstram que existe uma
alteração na composição do leite materno,
contrário.
devido às alterações hormonais sofridas
Estudos na área do desenvolvimento pela mulher, mas que continua a ser
social da criança aﬁrmam que as que benéﬁco para a criança alimentar-se
naturalmente atingem a sua independência desse mesmo leite materno.
associada ao ato de desmame, apresentam
menos problemas psicológicos no seu
desenvolvimento futuro.

41

SOCIAL

42

CURIOSIDADES

É possível uma mulher que adote uma
criança consiga amamentá-la.
Através da correta estimulação e da vontade
emocional, é possível a mulher produzir
leite mesmo sem ter sido mãe. Isto é
inclusive recomendado pela APP, que
evidencia a importância deste ato para
quem adota e até mesmo para a criança.
O sabor e o odor do leite materno são
influenciados pela dieta da mãe.
Isto ajuda o bebé a conhecer e a familiarizar-se
com os sabores e cheiros dos diferentes
alimentos.
A amamentação faz aumentar a produção de oxitocina e prolactina.
Estas hormonas são conhecidas como as
hormonas da felicidade, responsaáveis
para diminuição da probabilidade de
depressão pós-parto.
- Na antiguidade era comum a mães
amamentarem os seus ﬁlhos até aos seis
anos de idade.
Estudos, aliás, vestígios antropológicos,
comprovam que esta era uma prática
muito recorrente nos tempos antigos.
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AMAMENTAÇÃO
PELO MUNDO

CANADÁ
Neste país, são muitas as campanhas
publicitárias que se podem ver nos
autocarros ou em estações de metro.
É um dos países que tem a maior
percentagem de bebés amamentados
até aos 2/3 anos de idade.

BRASIL
Este país tinha, em 1985, uma das
menores taxas de amamentação do
mundo. Devido a campanhas intensivas
sobre o ato, hoje em dia é natural ver
mães a amamentar as suas crianças na
rua. A nível mundial existem cerca de
292 bancos de leite materno e o Brasil
contém 220 destes.
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PORTUGAL
Neste país, a percentagem de
bebés até aos 6 meses alimentados
exclusivamente com leite materno é
de 60%, e de crianças até aos 15
meses é de 25%.

ITÁLIA
Apear das campanhas, o país
apresenta uma percentagem de
19% de bebés de 4 meses a
serem amamentados e 85% a
serem desmamados à nascença.

MONGÓLIA
Existe a tendência de amamentar após
os 2 anos de idade. Devido aos níveis
de pobreza serem elevados, nas classes
sociais mais baixas, o leite materno é
tido como um bem precioso.

AUSTRÁLIA
Apenas 39% dos bebés de 3
meses são amamentados
exclusivamente por leite materno
e 15% até aos 5 meses.

FILIPINAS
Existe leis que proíbem a compra
de leite adaptado ou de fórmula
infantil, bem como, a incentivarem
a amamentação depois dos dois
anos de idade.
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masturbação

O prazer nas mãos
feminina

O tema masturbação ou onanismo é um
tabu na sociedade. É algo altamente
enraizado ancestralmente, de índole
evolutiva e que é visível ao longo de
todos os séculos.
Mas o que envolve este conceito? Qual a
sua origem? Qual a sua deﬁnição? Como
se inseriu este na humanidade ao longo
dos seus séculos de história?
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EVOLUÇÃO HISTÓRICA
uanto à sua deﬁnição, existem
inúmeras, mas uma das mais aceites
é feita por dois investigadores importantes,
pioneiros nas pesquisas sobre a sexualidade
humana na década de 50, o médico
William Howell Masters e a psicóloga
Virginia Johnson. Estes, destacam como
um dos aspetos muito importantes deste
comportamento, a autossatisfação sexual
obtida não só por meio da manipulação
dos genitais, mas também pela estimulação
de outras partes do corpo.
Relativamente à sua origem etimológica
existem duas hipóteses. Uma destas é
que a palavra masturbação poderá ter
origem no latim, em/no “masturbatio”
(contração de manus turbatio) que traduz
simplesmente a ideia de agitar ou esfregar
com a mão, ou ainda em “manus stupratio”
que signiﬁca sujar com a mão. Outra possível
hipótese é a palavra ter origem grega “mastropeuo” - que signiﬁca prostituir.
A evolução deste tabu ao longo das diferentes
civilizações e épocas da história é algo
interessante, pelas diferentes alterações
na mentalidade face a este. Na
pré-história, apesar da inexistência de
documentos escritos, é possível encontrar
pinturas ou estátuas que transmitem o à
vontade com que a masturbação era tratada.

Estas representações eram feitas de
forma real, explicita e sem artifícios.
A mesma linha de pensamento é seguida
pela civilização egípcia: continuava a ser
vista como algo natural, em que era parte
integrante dos mitos da criação. Um dos
ditos piramidais aﬁrma que Aton, o deus
do Sol, teria criado o deus Shu e a deusa
Tefnut através do sémen de sua masturbação.
Nas civilizações gregas e romanas, existe
uma alteração da postura da sociedade
perante a masturbação. Esta não era um
ato socialmente condenável, mas era tido
como o último recurso a adotar para obter
prazer. Quem a praticava era alvo de chacota
nos estratos sociais da aristocracia. Este
ato era associado a estratos sociais mais
baixos, que não tinham acesso a parceiros
sexuais para obter prazer.
Com o surgimento do cristianismo,
inicia-se uma nova e marcante mudança
da mentalidade: masturbação era pecado
e alvo de condenação divina.
Esta nova atitude provém da cultura
hebraica e judaica que serviram de berço
ao cristianismo. Surge na consequência
da passagem bíblica de Onã, em que este
é fulminado por Deus por desperdiçar
a
“semente” ao derramá-la no chão, e esta
não ser utilizada para a reprodução do Homem.
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MASTURBAÇÃO no feminino
Mas se a masturbação por si só já é tabu,
esta toma proporções ainda mais acentuadas
se a palavra “masturbação” for intercorrida
pela palavra “feminina”.
Mais uma vez, tal facto é explicado pelos
acontecimentos históricos. Como a mulher
esteve durante séculos, numa posição
social inferior à do homem, o tratamento
da masturbação feminina foi diferente da
masturbação masculina. Aliás, isto é ainda
possível de se assistir em determinadas
culturas no presente, como por exemplo,
as dominadas pela religião islâmica. Em
pleno século XXI, em alguns países de
África, como a Somália, é comum a prática
de mutilação genital feminina, como
forma de negligenciar o prazer feminino.
Em qualquer cultura, mesmo na ocidental,
a masturbação feminina é vista sempre de
forma diferente quando comparada com a
masculina.
No pensamento atual, e em sociedades
que a posição da mulher tende a igualar à
do homem, ainda se fazem ecoar ideias
dos séculos passados.
As mulheres são influenciadas por estes e
ﬁcam então limitadas para usufruir da sua
sexualidade, como muitos estudos o
comprovam. Estudos efetuados sobre a
disparidade da frequência da prática entre
géneros, demonstram que é maior entre
os homens do que entre as mulheres.
Segundo um relatório da educadora
sexual americana Debby Hernick, 44% dos
homens masturbavam-se duas a três
vezes por semana.
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Os motivos para AS MULHERES se
masturbarem são variados: OU
porque estão solteiras, Ou porque
estão excitadas ou para aliviar o
stress DO DIA-A-DIA.

clítoris
glande do clitoris

corpo do clitoris

abertura da uretra
bulbo do vestíbulo
abertura da vagina
crus do clitoris

A masturbação pode ocorrer pela estimulação
de diversas partes do corpo, mas existem
duas que se destacam na masturbação
feminina - o clitóris e a vagina – por serem
as zonas mais erógenas. O clitóris, ganha
posição de destaque por ser o único órgão
conhecido que existe com a única ﬁnalidade
de dar prazer.

Estudos revelam que por cada impulso
durante a penetração vaginal ou contração
dos músculos pélvicos pode estimular
uma parte do clitóris.

O clitóris é um órgão extenso (ﬁgura
acima). Possui glande, que é a parte
comumente chamada de clitóris, o corpo,
os ramos (cruris) e bulbos. A glande é a
Previamente, prevalecia a ideia de que o parte com mais terminações nervosas
orgasmo feminino poderia ser de duas pelo que é a considerada a parte/zona
naturezas: clitoriana ou vaginal. Esta provem mais erógena.
da teoria freudiana sobre a masturbação
feminina. Mas Masters e Johnson mostraram Quando ocorre excitação, os ramos e os
que, apesar de haver algumas variações bulbos são submetidos ao aumentado de
em duração/intensidade das experiências aporte de sangue que se traduz num aumento
orgásticas, as reações da vagina e do do seu tamanho. Consequentemente, existe
clitóris ocorrem em padrões ﬁsiológicos um aumento da sensibilidade e da lubriﬁcação
consistentes, o que conﬁrma que o orgasmo da vagina.
vaginal e o clitoriano não são entidades
biológicas separadas.
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cuidados de

O conhecimento individual do próprio
corpo e de como atingir o prazer traz uma
melhoria na qualidade de vida da mulher.
No estudo de Hite, cerca de 95% das mulheres que se masturbavam atingiam o
orgasmo facilmente e regularmente,
sempre que assim o ambicionavam, a
ponto de muitas destas colocarem masturbação e orgasmo como quase sinónimos. Refere também no seu estudo, que
existem imensas vantagens na masturbação, como o aumento da libido e do
desempenho sexual com parceiros
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Hite veriﬁcou que com a prática deste
ato é possível promover fantasias sexuais
e imaginação, que ajudam nas relações
sexuais; melhorar as relações em casais
em que um ou ambos os parceiros não
recebem satisfação sexual suﬁciente
com o outro; promover a invenção de
novos modos de satisfação no sexo;
aumentar o prazer sexual dos parceiros;
ser usada como parte de preliminares ou
como forma de chegar ao orgasmo em
relações sexuais, sendo quase o único
meio/recuros que muitas mulheres têm
para o atingir.

Mas os benefícios vão mais além. A nível
psicológico, o orgasmo faz com que sejam
libertadas hormonas no organismo, que
aumentam a sensação de prazer, relaxamento
e bem estar e da elevação da autoestima.
No seu estudo, Hite veriﬁcou que diminui
ansiedade, a depressão, a raiva e ainda a
baixa tolerância à frustração em pessoas
privadas de sexo. O exercicio muscular
no pavimento pélvico resultante do ato
masturbatório ajuda a aliviar as cólicas
que surgem no período pré-menstrual e
contribui para a prevenção da incontinência
ou infeções urinárias.

Também auxilia no alongamento dos
músculos do colo do útero, pois liberta e
elimina muco cervical, o que faz com
que possíveis bactérias patogénicas,
que são causadoras de infeções vaginais,
sejam eliminadas com maior frequência,
prevenindo infeções.
A masturbação é inclusive utilizada na
medicina como tratamento de problemas
de saúde como a dispareunia e o vaginismo.
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OS DIAS ATUAIS
Mesmo já no ﬁnal da primeira década do
século XXI, é possível ver-se o caminho
que ainda existe a percorrer para que a
masturbação possa deixar de ser tabu.
Claramente existe uma variação cultural
e social face ao tema. Mas mesmo em
sociedades consideradas com mente
aberta, ocorrem situações que demonstram
que ainda prevalecem as ideias herdades de
gerações passadas ou ainda influenciadas
pela religião.
Em novembro de 2009, a revista Visão
noticiava que a espanhola Secretaria da
Educação e da Juventude da Extremadura
tinha promovido nas escolas workshops
sobre masturbação para estudantes
entre os 14 e os 17 anos. A Associação de
Pais Católicos insurgiu-se tenazmente e
ameaçou o projeto "O prazer está nas
tuas mãos" com o recurso aos tribunais.
Relativamente ao caso feminino, a abordagem
do assunto tem vindo a mudar, especialmente
com o empoderamento da mulher nos
últimos tempos. As mulheres falam mais
abertamente sobre a sua sexualidade e
os brinquedos eróticos são um bom
exemplo disso.
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Na sequência disto, surge em
Portugal, em 2009, um conceito
importado de Espanha,
“A Maleta Vermelha”.

MALETA VERMELHA
O objetivo deste conceito é estimular a
vida sexual em geral, mas sobretudo a
vida sexual das mulheres.
Para isso, são criadas reuniões onde o
foque é a saúde sexual feminina. Estas
são de caracter íntimo e criado para um
grupo de mulheres amigas, onde se torna
mais fácil falar abertamente sobre as suas
vidas sexuais.

Num dos muitos sites britânicos, na Brook, é
possível ler testemunhos de mulheres
sobre masturbação. Estas contam um
pouco da sua história e da sua experiência
na prática deste ato. As redes sociais
também vem permitir uma maior abertura
a este tipo de temas.

Na rede social Instagram, existe cada vez mais
utilizadores que utilizam a sua conta para
Esta iniciativa iniciou-se apenas com uma falar abertamente sobre temas considerados
representante e na atualidade é constituída tabus, nomeadamente sobre o tema da
por 33, o que demonstra uma maior abertura masturbação feminina.
na mentalidade feminina.
Com o aumento da utilização da internet,
existe uma maior possibilidade de expressar
“estimular a vida sexual no geral,
ideias e falar sobre determinados assuntos
mas sobretudo das mulheres”
de uma forma menos expositora.
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“podemos
masturbar-nos
sem culpa”
-- Patrícia Silva --
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stamos no século XXI e é verdade que
apesar da evolução, ainda estamos
muito atrasadas.
Os vibradores remontam a 1800, mas a
verdade é que nunca eram publicamente
anunciados para o uso sexual. Diz-se que
eram usados para tratar doenças, entre
elas a histeria. E o ﬁlme surgiu e com ele o
mito que o médico inglês inventou para
ajudar na sua tendinite ao tratar as mulheres
histéricas. A realidade de hoje, 2021, é que
existem ainda muitas mulheres que
acham que a masturbação é algo impróprio,
e têm diﬁculdades em aceitar como algo
natural. Eu lido com mulheres desde 2009,
e a verdade é que infelizmente a evolução
não é muita.

Como é que é possível a mulher ter
prazer sexual sem conhecer o seu
próprio corpo? Felizmente há cada vez
mais mulheres que querem saber mais,
e me pedem ajuda para saber qual o
melhor vibrador para começar. Quando
nas reuniões mostro os vibradores, e
elas mexem neles, vê-se reações muito
diferentes, espanto, curiosidade, alegria,
algumas fazem logo perguntas, outras
nem querem tocar com vergonha. Mas
como diz o ditado, primeiro estranha-se
depois entranha-se!

“Encontro mulheres que nunca
tiveram um orgasmo e que
nunca se tocaram!
Algumas nem sabem como o fazer!”

SIM, nós mulheres podemo-nos masturbar
sem culpa, sem ter vergonha e não
somos inferiores aos homens por
fazê-lo. Se não nos masturbarmos,
como podemos saber o que gostamos?
Com a mão, com a almofada, com um
massajador, ou Vibrador, devemos
explorar o nosso corpo e conhecê-lo
para podermos tirar o melhor que ele
nos pode dar. Prazer não é pecado,
pecado é ﬁngir que temos prazer.

Durante as minhas reuniões, elas testam
um produto (vasodilatador) e eu costumo
brincar a dizer para não fazerem tiro ao
alvo, pois podem não acertar, por isso o
ideal é colocar nos dedos e esfregar o sino
da igreja (religião à parte). Algumas riem,
mas também há algumas que ﬁcam
reticentes, como se isso fosse algo que
não se deve fazer.

Se o sexo, se a masturbação é algo que nos
dá prazer porque é que não o podemos
fazer todos os dias? Se os animais irracionais
o fazem porque é que nós nos impedimos
der ter prazer? Todos fazemos, é essa a
realidade. Palavras como cona, pita, são
ofensivas para a maioria das pessoas
inclusive para as mulheres, se quiserem
arranjem outros nomes, mas conheçam-se
melhor, melhor do que ninguém.

Há mulheres que não se tocam e não se
conhecem, por exemplo quando falo do
copo menstrual e dos tampões, há quem
ache que para fazer o numero 1, é
necessário tirar o tampão... e eu brinco,
mas a brincar digo as verdades, que os
buracos são diferentes.

Eu ajudo e já ajudei muitas mulheres a
ultrapassar problemas que poderiam
nunca ter tido se tivessem começado a
masturbação cedo. O nosso maior órgão
sexual é o cérebro! Ele manda, então
eduquem-no a focar nas coisas boas e
permitam-se ter prazer.
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mitos

Estigma: A masturbação provoca outras

doenças físicas.

Realidade: Não existe estudo algum que

comprove tal aﬁrmação. Esta aﬁrmação tem
origem na história que conduz a uma
mentalidade de crenças sem base cientíﬁca
que o comprove.

Estigma: A masturbação pode viciar.
Realidade: As pessoas podem desenvolver
comportamentos obsessivos e compulsivos
relativamente a diversos assuntos como
limpeza, lavar as mãos, não tocar em
maçanetas, e também masturbação.

Estigma: A masturbação provoca perda de
virgindade.

Realidade:

A masturbação em si não
causa perda de virgindade, mas ao que se
recorre para o ato, pode causá-lo.

Estigma: A prática da masturbação prejudica o
ato sexual.

Realidade:

O conhecimento do próprio
corpo leva a melhoria do desempenho
sexual.
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CURIOSIDADES
Clitóris: relativamente ao seu tamanho,
estudos com ressonância magnética
demonstram que o clitóris pode ter
dimensões de 1.5mm por 5.5mm.
Quando existe excitação este aumenta
de tamanho por permeabilização de
maior fluxo sanguíneo, podendo atingir
2.4 até 4.4mm de largura e 3.7 até 6.5mm
de comprimento. Quanto à sua origem
celular, o desenvolvimento deste órgão
tem como base celular a mesma que a do
pénis, ou seja, durante o desenvolvimento
embrionário a célula base é a mesma.
Outro facto interessante é a seu crescimento,
o clitóris nunca para de crescer ao longo
dos anos, até a mulher morrer.

Masturbação no Egito Antigo: no

Egito
antigo, o novo Faraó deveria semear o
Egito. Ele fazia isso masturbando-se e
ejaculando no rio Nilo. O ritual garantiria a
inundação anual do rio, providenciando a
prosperidade da região. Quando morriam,
as mulheres eram mumiﬁcadas com
objetos fálicos (dildo feito em argila),
utilizados por estas na sua masturbação.

Clitoridectomia: é um ritual de mutilação
do clitóris e da parte externa dos órgãos
genitais femininos. Este é uma tradição
criada há mais de dois mil anos em
alguns países de África, do Médio Oriente
e do Sudeste Asiático. A excisão é feita na
infância com o propósito de impedir o
prazer. Algumas culturas ainda seguem
esta tradição nos dias de hoje que, em
geral, é feita de modo precário, levando
muitas mulheres à esterilidade.
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PRAZER

Atualmente, o sexo anal é um tabu quer
em meio social, quer em ambientes mais
íntimos, como em conversas de amigos
ou mesmo entre parceiros sexuais.
Em torno desta prática sexual, existe
ainda muita desinformação e ideias erradas
que faz com que este tipo de prazer possa
parecer inviável e intimidante. Estes dois
fatores podem levar também à prática do
ato de forma desconfortável ou prejudicial
à saúde, ou, em última instância, até ao
impedimento desta ocorrer de todo.
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as sociedades ocidentais e atuais
ainda existem ideias erradas sobre
esta prática.
Um estigma que está na sua origem, é que
a prática de sexo anal é exclusiva da
comunidade homossexual. Um estudo
realizado pela Universidade de Indiana e
George Mason revelou que a percentagem de
homossexuais que pratica este ato não
corresponde ao esperado pela maioria da
sociedade. Este estudo envolveu 25 mil
participantes, e revelou que apenas cerca
de 60% das últimas atividades sexuais
foram a prática de sexo.

N

reflete a mentalidade do homem heterossexual
e da sociedade que o envolve: é aceitável a
prática de anilingus (estimulação oral do
ânus) por parte da sua parceira sexual,
mas no que se refere à penetração, esta
apresenta-se uma ideia inconcebível.
Um homem heterossexual que demonstre
vontade de experienciar a prática de sexo
anal com a sua parceira sexual, pode ter a
sua orientação sexual colocada em causa.

Nos últimos anos surgiu uma nova expressão
no campo da sexualidade que passou a ser de
interesse de alguns investigadores - bud
A sensibilidade da região anal não é distinta sex, que envolve homens heterossexuais
que mantém relações sexuais
entre géneros. As diferentes
A
prática
de
sexo
com outros homens, mas que
sensações e prazeres, que
anal
refere-se
à
não se consideram homossexuais.
podem surgir durante o ato,
execução
de
uma
residem nas distintas partes
estimuladas: na mulher, é o atividade sexual que Em 2017, um sociólogo da
envolva a área anal
Universidade de Oregon, Tony
corpo interno do clitóris; no
homem, é a próstata e a zona do ponto G Silva, dedicou-se a estudar este fenómeno,
masculino (localizada no reto, entre 4 a 6 que era frequente entre homens caucasianos
cm de profundidade). Ambos os géneros que viviam nos meios rurais dos EUA.
podem atingir o orgasmo com este tipo de Veriﬁcou não só que estes homens não se
consideravam homossexuais, como
prática sexual.
também apresentavam comportamentos
Uma massagista erótica em Madrid homofóbicos. Concluiu que, a cultura e o
revela, numa entrevista ao jornal “El País”, meio envolvente são determinantes na
que muitos dos seus clientes heterossexuais associação, ou não, entre a prática de
requisitam os seus serviços para a pedding sexo anal por homens e a orientação
(penetração anal com um dildo e um homossexual.
arnês), por ter vergonha e medo de o pedir
às suas parceiras sexuais.
No mesmo artigo, o sexólogo Raúl Gonzáles
Castellanos, esclarece que o fenómeno
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Devido às caracterísiticas do revestimento
interno do reto, é necessário ter vários cuidados.
O uso do preservativo é recomendável como
forma de prevenção contra este tipo de
doenças. A posição sexual adotada é
também importante, uma vez que pode
ajudar na descontração do esfíncter interno
do ânus.

    
Este é um dos aspetos cruciais. O criar um
diálogo honesto e sem barreiras é fundamental
para uma boa comunicação no decurso
da prática. A conﬁança e o à vontade são a
chave para que seja possível a descontração
do esfíncter interno do ânus.

   
As bactérias existentes a nível intestinal
podem apresentar-se perigosas quando
transportas para outras partes do corpo.
Por isso, não é recomendável o praticar
sexo vaginal seguido ao anal. Uma lavagem
cuidada da região anal é considerada uma
boa prática antes do ato, pela sensação de
limpeza mental, e que, por vezes é um
aspeto importante para um ato mais conﬁante.
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O sexo anal, em casais heterossexuais, é
mais desejado pelos homens do que
pelas mulheres. De acoordo com uma
pesquisa da Universidade de Montreal, no
Canadá, que entrevistou 799 homens e
718 mulheres, com média de idade entre
os 30 anos, o sexo anal apresentava-se
como um fetiche quase exclusivamente
masculino.

Na Roma Antiga, a prática de sexo anal
era um hábito sexual comum. Não existia
estigma social sobre esta zona ser utilizada
por um homem para obter o seu prazer,
independentemente se fosse o ânus de
uma mulher ou o de um homem.

O sexo anal foi durante séculos considerado
o método anticoncecional mais ﬁável. A
sua prática era realizada para manter o
ato sexual de forma regular sem riscos de
ocorrer a fecundação.

A prática de sexo anal tornou-se mais popular
nas práticas de casais heterossexuais. Em
1992, um questionário realizado revelou
que 25.6% dos homens e 20.4% das mulheres
praticavam este tipo de ato. Em 2006,
estas percentagens subiram para 39% e
32.6%, respetivamente.
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