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Provocação!



Você acredita em tudo você que pensa ???



Você acredita em tudo que você sente???



Pois... não deveria!









Serve para os óculos,  os 
relacionamentos, o sexo, 

para a vida.



Você  sabia??

Um pouco da história e 
muito das nossas 
crenças sexuais.



FIO DA MEADA: A origem das nossas 

crenças e tabus sexuais

“Pornografia, xingamentos, coisa para adulto, 

procriação, proibido, errado...”



FIO DA MEADA: A origem das nossas 

crenças e tabus sexuais

“Pornografia, xingamentos, coisa para adulto, 

procriação, proibido, errado...”



O que sobrou para a 
criança?

1-
Características do 
adulto ausentes na 
criança ( reprodução, 
caracteres sexuais 

secundários..), logo:
Negava-se a existência 
de sexualidade infantil 
e considerava-se 
perversões todas as 
manifestações sexuais 
infantis.Perspectiva do adulto:



O que sobrou para a 
criança?

2-
Se sexo era coisa para 

adulto , logo:
A criança deveria ser 
preservada de 
qualquer informação, 
estímulo ou 
manifestação sexual.

Perspectiva do adulto:



Quando pensamos em SEXUALIDADE, o que 

realmente nos deixa constrangidos?



SEXO ou SEXUALIDADE

M

QUE

BICHO

É

ESSE?



Sexo      reprodução

Homossexualidade

Masturbação

Tabu

=

O que sobrou para outras práticas sexuais?



Mundo ROSA e AZUL

“Quando o sistema patriarcal se estabeleceu entre 

nós, há aproximadamente 5 mil anos, dividiu a 

humanidade em duas partes – homens e mulheres – e 

colocou uma contra a outra. Determinou com clareza o 

que é masculino e feminino, subordinando ambos os 

sexos a esses conceitos. E, ao fazer isso, dividiu cada 

indivíduo contra si próprio, porque, para corresponder 

ao ideal masculino ou feminino da nossa cultura, cada 

um tem que rejeitar uma parte de si, de alguma forma, 

se mutilando”. 

Regina Navarro





O Cérebro Masculino





Herdamos um SEXO , a EDUCAÇÃO, a

SOCIEDADE e a CULTURA nos dirão o 

que fazer com ele.

M



Marco da história. 



Sexo      prazer

Homossexualidade

Masturbação

Legitimadas

=



Novos tempos, novos modelos

Desenvolvimento Terapia de casal



Novos modelos familiares 



Entre a perseguida e a ...
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Pensando na 
clínica...
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O  que está 
inadequado?



Tecnologias de gênero –
Teresa de Lauretis

Gênero é produto de diferentes tecnologias sociais, tais como 

internet, rádio, televisão, cinema, jornais e práticas da vida 

cotidiana. 

Gênero não é propriedade dos corpos nem algo que existe a 

priori nos seres humanos, mas conjunto de efeitos produzidos 

nos corpos, comportamentos e relações sociais.



O que está por trás dos nossos 

óculos?



Cultura heteronormativa / Cisnormativa



Antropologia da emocionalidade

O que desejamos é realmente o 
nosso desejo ou o que 
aprendemos a desejar? 

O amor também é aprendido



Desejo 
deve ser 
sempre 

conjugado 
na primeira 

pessoa.





Flexibilidade



O conhecimento liberta



Obrigada pelo carinho 
e atenção.
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