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Introdução
É estranho que para nós, cristãos, sejam as pretensas de-
sordens da carne consideradas o mal por excelência – disse
Zenão, meditativo. – Não há quem castigue com nojo e
raiva a brutalidade, a selvajaria, a barbárie, a injustiça.
Amanhã, ninguém se lembrará de considerar obscenas as
pessoas que vierem ver-me contorcer no meio das chamas.

Marguerite Yourcenar, A Obra ao Negro

Construir um olhar sociológico sobre a sexualidade humana constitui
sem dúvida um desafio, num contexto social em que a abundância de
imagens do sexual coexiste com uma concepção de senso comum em
que predomina o primado explicativo da biologia e da natureza. De facto,
nunca parece ter sido tão actual como nos dias de hoje a proposta de Mi-
chel Foucault, segundo a qual as novas formas de regulação da sexualidade
passam principalmente pela produção intensiva de discur sos sobre o sexo,
e não pela sua repressão. Nunca como hoje se falou tanto sobre sexo, de
tantas formas e através de tantos meios tecnológicos, num contexto em
que a massificação destes últimos tornou o sexual aparentemente acessível
a todos. Imagens, serviços e narrativas sobre sexo proliferam nos meios
de comunicação social, dando visibilidade à diversidade de experiências,
identidades e valores. 

Como sempre acontece, algumas franjas minoritárias protagonizam
reacções conservadoras a estas mutações contemporâneas do sexual, pro-
duzindo discursos moralizadores que pretendem alertar para os «perigos»
de uma sexualidade presumivelmente «desregulada» e sem controlo.
Porém, um olhar mais atento e complexo sobre as manifestações da se-
xualidade nos tempos que correm permite-nos, pelo contrário, constatar
que aquilo a que alguns chamam uma «liberalização» dos comportamen-
tos sexuais e outros uma «desregulação» dos mesmos corresponde, afinal,
a uma maior interiorização das normas sociais por parte dos indivíduos.
Progressivamente, o controlo exercido por instâncias exteriores, tais como
o Estado ou a família, sobre os comportamentos vai cedendo lugar ao
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controlo das pulsões e à auto-regulação por parte do próprio indivíduo
que, deste modo, transporta em si a marca do social, ainda que de uma
forma sofisticada. 

Esta investigação foi motivada por um conjunto diversificado de ob-
jectivos. Se, do ponto de vista prático, parece evidente que a obtenção
do grau de doutor, com o fim de progredir na carreira académica, surge
como a motivação central, já a tentativa de dar conta dos objectivos pes-
soais, entendidos aqui como profissionais, pede uma breve incursão pelos
meus interesses intelectuais, assim como por certos aspectos da minha
biografia profissional. 

Quando me dirigi à Doutora Ana Nunes de Almeida para que orientasse
a minha dissertação, fi-lo com esperança de poder recuperar um laço cons-
truído anos antes quando, como tarefeira de um projecto de investigação
por si coordenado, realizei e transcrevi entrevistas, muito tendo aprendido
sobre o trabalho de campo sociológico e sobre as competências específicas
requeridas pelas técnicas e pelos métodos qualitativos. Mais tarde, procurei
a Ana como interlocutora aquando da realização da minha tese de mes-
trado, da qual viria aliás a ser arguente. Estes contactos levaram-me à leitura
inspiradora de uma das suas primeiras obras, Do Campo à Cidade: O Im-
pacto do Processo de Migração na Organização Interna da Família, a partir da
qual foi construído o artigo publicado em 1986 na revista Análise Social,
«Entre o dizer o fazer: a construção da identidade feminina». Ambos con-
tribuíram decisivamente para dar forma ao meu raciocínio sociológico.
Lendo estas obras pude ver como fazer Sociologia não implica a utilização
permanente de um jargão incompreensível, antes pode ser um exercício
poético, mas rigorosamente científico, de ruptura com ideias preconcebidas.
Como fazer Sociologia não tem de implicar uma lógica dedutiva e fechada,
antes pode, na esteira de Weber e Simmel, almejar a compreensão quase
transcendental do sentido subjectivo da acção humana, evidenciando as
formas ocultas e contraditórias como se constroem os mundos sociais. Per-
mitiram-me ainda entender que o estudo da realidade social mesmo en-
costada a nós é o maior dos desafios que o aprendiz de sociólogo pode en-
frentar. A forma como termina o texto de 1985 exprime, a um tempo, a
necessidade de mais conhecimento sobre a sociedade portuguesa e o espí-
rito empreendedor, pleno de energia positiva, da sua autora: «Mãos à obra.»

E foi assim que eu pus «mãos à obra» na realização de um estudo
sobre sexualidade, mais um dos «continentes negros»1 em termos socio-
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1 Usando, em tom jocoso, a expressão infeliz de Freud a respeito da sexualidade fe-
minina.
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lógicos na realidade portuguesa. Este foi um dos temas sugeridos pela
Ana numa primeira conversa a respeito do estudo que, após reflexão da
minha parte, me surgiu como o mais desafiador e interessante na altura.
Como em tantas outras dimensões da vida, o tema não surgiu assim de
uma «vontade profunda» e «essencial», existente em mim desde sempre,
como os discursos míticos sobre as vocações costumam sugerir. Antes
nasceu de um encontro de espíritos entre mestre e aluna, numa partilha
de interesse pela exploração de áreas na fronteira das ciências sociais, pelo
mundo das mulheres mas também dos homens, pelo estudo das normas
sociais naturalizadas, transformadas de história em natureza, como diria
Roland Barthes.

Não obstante, as questões da sexualidade sempre me interessaram,
nomeadamente nas suas implicações para a construção da identidade.
Sempre me intrigara por que razão a sexualidade fora, ao longo da His-
tória, objecto de interditos em sociedades totalmente diferentes, perma-
necendo à entrada do século XXI alvo de inúmeras polémicas, mesmo em
países em que os direitos sexuais e reprodutivos se encontram relativa-
mente reconhecidos e desenvolvidos. Portugal, membro da União Eu-
ropeia desde 1986, tem vindo progressivamente a tornar-se num desses
países, principalmente a partir de 1974 e da instauração da democracia.
Ao longo dos últimos 40 anos, importantes progressos foram realizados
a nível do planeamento familiar e da saúde reprodutiva das mulheres,
por exemplo. Veja-se o caso do controlo dos nascimentos. Contudo, Por-
tugal continua a ser um dos países da União Europeia com as mais altas
taxas de gravidez na adolescência. Do mesmo modo, a polémica gerada
em torno da interrupção voluntária da gravidez, que levou à realização
de dois referendos no espaço de menos de 10 anos; ou as polémicas ge-
radas em torno do direito dos casais do mesmo sexo ao casamento ou à
parentalidade (v. g. via procriação medicamente assistida ou adopção),
ilustram o facto de a sexualidade permanecer um importante objecto de
controlo social e político. A situação torna-se paradoxal: em sociedades
em que a sexualidade parece estar cada vez mais exposta e ser objecto de
inumeráveis discursos, em que os direitos sexuais se foram progressiva-
mente afirmando enquanto direitos humanos não negociáveis, não de-
saparece a intenção de controlo dessa mesma sexualidade, por parte das
instâncias de poder. Pelo contrário, e como profeticamente Foucault
anunciou, essas formas de controlo sofisticam-se, transparecendo nos di-
versos discursos: religioso, moral, político, científico. 

Mas de que modos se manifestam estas transformações, efectiva-
mente, na vida dos indivíduos? E quais as implicações reais para a cons-
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trução das identidades individuais? Ao longo do meu percurso intelec-
tual, as questões relativas à construção da identidade, e ao impacto dos
contextos e factores sociais nesse processo, sempre me interessaram par-
ticularmente, reflectindo-se nas minhas escolhas, de modos muito diver-
sificados. Em 1997, já a minha tese de licenciatura sobre o reality show da
SIC Ponto de Encontro se propunha tratar esta temática da representação
do indivíduo contemporâneo, e da sua construção social, nesse caso atra-
vés do dispositivo mediático. Já então, o conceito de autenticidade, central
na definição do indivíduo contemporâneo, surgia como particularmente
heurístico, uma chave para ler o programa no contexto da sociedade por-
tuguesa que ele pretendia retratar. Este interesse (que poderíamos ainda
fazer recuar mais no tempo, e já fora do campo científico, por exemplo
à leitura dos poetas da identidade, como Álvaro de Campos) acompa-
nhar-me-ia sempre, vindo a constituir um eixo importante na presente
investigação.

O mesmo pode ser dito em relação às questões da identidade de gé-
nero. Nascida na década de 70, a infância vivida nesta década e na de 80,
faço parte de uma geração que, em termos educativos, beneficiou de uma
educação mais paritária para rapazes e raparigas, principalmente nas es-
colas, mas também (ainda que com moderação) nas famílias. Ao longo
do tempo foi assim crescendo a minha perplexidade perante o facto de,
mau grado as inegáveis mudanças rumo à igualdade, e a crescente pressão
e «normalização» dessa expectativa no conjunto da sociedade, a expe-
riência de homens e mulheres permanecer tão diferenciada em tantos as-
pectos. Isso mesmo pude constatar na investigação que desenvolvi na
tese de mestrado, na qual as experiências masculina e feminina consti-
tuíam importantes factores de mediação face à recepção de conteúdos
de ficção televisivos. Porém, ao mesmo tempo, quer este trabalho, quer
outros em que participei, ou a minha própria reflexão sobre a realidade,
confrontaram-me com a insuficiência das categorias rígidas (v. g. de gé-
nero, mas não só) para dar conta das questões da identidade. A evidência
das suas múltiplas dimensões, e da possibilidade de contradição interna
entre elas, assim como do seu carácter dinâmico, em permanente muta-
ção, despertava em mim a vontade de entender em maior profundidade
os modos como são construídos e actualizados, a nível individual. Foi
esta convicção que me levou a rejeitar centrar o meu objecto exclusiva-
mente em determinados «grupos» (heterossexuais, gays, lésbicas, bisse-
xuais...), mas antes a tomar o indivíduo como unidade de análise, cuja
sexualidade não pode ser socialmente explicada por tais rótulos. O pres-
suposto de que existe efectiva e automaticamente uma pertença a tais

Indivíduo e Sexualidade

26

00 Sexualidade Intro:Layout 1  05/03/14  10:16  Page 26



Introdução

grupos, e que dela se podem inferir diferenças relevantes e suficientes
para justificar o seu estudo separado (melhor dizendo, a exclusão das ca-
tegorias não contempladas), parecia-me no mínimo questionável. Con-
tribuir para um estudo integrado destas realidades foi sem dúvida um
dos objectivos desta investigação.

Finalmente, os direitos individuais e a discriminação foram sem dú-
vida um tema que me ocupou desde muito cedo, manifestando-se em
quase todos os meus trabalhos, nomeadamente sobre as minorias étnicas
e imigrantes, mas também as minorias sexuais ou os direitos dos animais.
Foi neste pano de fundo que, reflectindo sobre o tema da sexualidade
como objecto de estudo, me recordei de uma passagem de Marguerite
Yourcenar, n’A Obra ao Negro, que me tinha ficado marcada na memória,
citada em epígrafe nesta introdução. Esta frase tocara-me profundamente
e reenvia para a referida permanência da sexualidade como objecto pri-
vilegiado de exercício do poder entre grupos que se encontram em rela-
ções de força desiguais. Ela enformaria assim um outro objectivo desta
investigação, inscrito na minha experiência pessoal: o de tentar descons-
truir os processos sociais que estão na origem destas relações de poder,
sua naturalização e perpetuação, a forma como as normas hegemónicas
são social e historicamente construídas e transformadas em «natureza» e,
desta forma, contribuir indirectamente para combater o preconceito face
à diversidade de experiências e identidades sexuais. 

A partir de tais objectivos pessoais, inscritos na minha biografia inte-
lectual e científica, não é difícil inferir os meus principais objectivos de in-
vestigação. Um desses objectivos foi, antes de mais, observar em que me-
dida as experiências sexuais dos portugueses são ou não diversificadas.
Quão diversas são entre si e o que explica essa diversidade? Será essa di-
versidade orientada, ela própria, por normas? De que tipo? E o que ha-
verá de social nessas normas? 

Por outro lado, fiel à minha convicção de que, nesta matéria como
noutras, abordar um fenómeno de forma estática é manifestamente in-
suficiente, um dos meus objectivos de investigação consistiu em captar
essa diversidade ao longo do tempo de uma vida, no quadro da biografia
individual. Que formas assume o comportamento sexual dos portugue-
ses, quando visto de uma perspectiva dinâmica, na sua trajectória? Que
mudanças ocorrerão ao longo do tempo?

A resposta a estes objectivos orientou a minha incursão pelo patrimó-
nio científico sobre sexualidade. Tarefa tanto mais complexa quanto esta
literatura é extensa e marcadamente interdisciplinar, tendo ocupado bas-
tante espaço no campo de disciplinas tão diversas quanto a Medicina, a
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Psicologia, a Sexologia. Também no campo das ciências sociais várias são
as disciplinas que se debruçaram sobre este tema, começando pela Antro-
pologia, passando pela História e pela Psicologia Social. Em Portugal, à
semelhança do que acontece noutros países, os primeiros trabalhos sobre
sexualidade privilegiaram uma perspectiva médica, na área das ciências da
saúde ou psicológica. Apesar disso, desde os seus primórdios que as ciên-
cias sociais demonstraram interesse na temática, por exemplo incluindo
indicadores de atitudes e valores face à sexualidade em questionários. No
contexto da pesquisa mais recente, destacam-se três tipos principais de en-
quadramento temático-institucional: a prevenção do VIH/Sida, princi-
palmente a partir do início da década de 90 (Amaro 2004a; 2004b; Ferreira
e Cabral 2010); a saúde sexual e reprodutiva dos jovens, com destaque
para a prevenção da gravidez adolescente (v. g. Fernandes 2007; Ferreira
2008); as práticas, modos e estilos de vida dos jovens (nos quais a sexua-
lidade e as relações amorosas ocupam um lugar importante, «estruturante
de um estilo de vida»; por exemplo, Almeida et al. 1996; Pais 1998; Nodin
2001). Mais recentemente, os estudos sociológicos têm vindo a incluir
novas dimensões temáticas, tais como a saúde reprodutiva de mulheres e
homens (Almeida et al. 2004; Almeida e Vilar 2008) ou as estratégias pa-
rentais de educação sexual (Vilar 2005). Principalmente a partir da década
de 90, uma parte importante da investigação tem-se centrado na constru-
ção das identidades e respectivas problemáticas, quer sob a égide da Psi-
cologia (v. g. Bernardo et al. 1998; Pereira e Leal 2002; 2005a; 2005b), mas
também da Antropologia (v. g. Meneses 1998; Almeida 2009) e da Socio-
logia (Brandão s. d.; 2002; Santos 2005; Silva 2006). 

Por outro lado, e de uma perspectiva teórica mais abrangente, a So-
ciologia tem produzido importante trabalho, a um tempo empírico e de
reflexão, sobre práticas, representações e valores sociais, incluindo sobre
os processos de individualização. O conceito tem sido abordado em arti-
culação com os de vida privada e familiar, com destaque para os processos
contraditórios de entrada da sociedade portuguesa na modernidade tardia
(Almeida 2003; Torres 1996; 2000; Torres et al. 2006; Wall 2005a; Aboim
2006). Assim, seria no campo da Sociologia que encontraria o maior de-
safio para a construção do meu objecto teórico. Desde logo, para a defi-
nição do que entendo pelo próprio conceito de sexualidade. 

Numa perspectiva discursiva, a sexualidade é uma forma de conheci-
mento específico sobre o sexo, uma «verdade do sexo» que resulta de
uma scientia sexualis («dispositivo complexo que existe para produzir dis-
cursos verdadeiros sobre o sexo»; Foucault 1994 [1976], 72). Diz assim
respeito eminentemente ao domínio das representações sociais, ao
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mesmo tempo que evoca as relações de poder desiguais que estão na ori-
gem dos discursos socialmente legitimados de onde emanam tais repre-
sentações. Já o sexo é frequentemente associado às práticas ou comporta-
mentos. Duas dimensões emergem assim como incontornáveis para
abordar o sexual na vida humana: a das representações e a dos compor-
tamentos ou práticas. Mas o comportamento sexual compreende muito
mais do que as práticas em sentido restrito. Antes compreende, para além
de um repertório de práticas sexuais, um repertório de cenários e um repertório
de significações (Bajos et al. 1998). Ou seja, também nesta matéria, e con-
trariando o argumento da natureza e da biologia, a acção humana é in-
dissociável do domínio da interacção e do simbólico. Este parece ser, aliás,
um aspecto decisivo da experiência humana, também no que ao sexual
diz respeito: a atribuição de significados, possível graças à partilha de có-
digos comunicativos pela interacção.

Definida a perspectiva das ciências sociais, as questões de fundo às
quais tento responder são, pois: Quais as relações que existem entre o pro-
cesso de individualização das relações sociais que caracteriza as sociedades
ocidentais contemporâneas e o comportamento sexual? Qual o papel da
sexualidade na construção do indivíduo, como sujeito? Para responder a
estas questões, construí o meu objecto científico a partir, principalmente,
das teorias do indivíduo e da acção, articuladas com as da sexualidade. 
A resposta, encontrei-a no conceito de experiência: o actor social constrói
a sua experiência sexual de um modo plural, articulando contributos con-
traditórios, respondendo a uma injunção contemporânea para ser autên-
tico e original. A tese principal é, então, a de que a experiência sexual do
indivíduo pode ser explicada pelo sistema social em que ele se insere, atra-
vés das lógicas de acção que organizam as suas condutas. 

Um design metodológico qualitativo, com a entrevista em profundi-
dade, biográfica, como técnica de recolha de dados principal, permitiu a
reconstituição dos contextos sociais da sexualidade, assim como dos signi-
ficados que a mesma assume para os actores, entendidos como a chave
para a compreender enquanto facto social. Os resultados obtidos foram
posteriormente enquadrados no conjunto de conhecimentos sobre o
tema, na realidade portuguesa, nomeadamente pela consulta de dados
estatísticos existentes. Se a metodologia qualitativa permite uma aborda-
gem indutiva, privilegiando a descoberta, não se tratou de um caminho
exclusivamente indutivo, antes semi-indutivo, porque enquadrado pelas
teorias, conceitos e autores escolhidos entre o vasto património de co-
nhecimentos sociológicos anteriores à pesquisa como particularmente
pertinentes para dar conta dos objectivos. 
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Assim, no capítulo 1, apresento a minha proposta teórica para o es-
tudo do comportamento sexual, de uma perspectiva sociológica. Si-
tuando-me nos interstícios das teorias, conceitos e autores seleccionados,
em função da sua pertinência, construo o meu objecto científico: a pos-
sibilidade de compreender a experiência sexual dos indivíduos, a partir
das suas lógicas de acção individual, e explicada por factores sociais di-
versos (desde as relações de género, aos elementos de ordem biográfica).
No capítulo 2 entramos imediatamente na apresentação dos resultados
que, seguindo uma lógica biográfica, foram organizados segundo grandes
períodos do tempo individual: aqui tratamos da infância e da juventude. 
O capítulo 3 refere-se à vida adulta: primeiro, o processo de transição;
depois, o confronto com provas sociais que colocam as disposições ad-
quiridas sob teste. Finalmente, no capítulo 4, desenhamos um modelo
empírico para a construção do conceito de experiência sexual e os seis
ideais-tipo a que chegámos. Terminamos com algumas considerações
sobre os resultados e as pistas de investigação futura, na Conclusão.

Nos longos silêncios que se estendem pelos períodos de redacção de
uma obra deste tipo, muitas são as vezes em que nos confrontamos com
o sentido que uma tal tarefa, de uma tal dimensão, se recobre na nossa
existência. As respostas vão e vêm, conforme os dias, as disposições, os
ânimos. Mas nenhuma descreve tão exactamente o que me moveu ao
longo destes anos, dia a dia, como as seguintes citações de Michel Fou-
cault (1994b [1984]; 1982b):

É a curiosidade – em todo o caso, a única espécie de curiosidade que
vale a pena ser praticada com um pouco de obstinação: não aquela que pro-
cura assimilar o que é conveniente conhecer, mas a que nos permite des-
prendermo-nos de nós próprios. De que valeria a obstinação do saber se ela
assegurasse apenas a aquisição de conhecimentos e não, de um certo modo,
e tanto quanto for possível, o descaminho daquele que conhece?

O trabalho intelectual está ligado a uma forma de esteticismo – eu en-
tendo isso como a transformação de si. [...] Eu sei que o saber tem poder de
nos transformar, que a verdade não é somente uma maneira de decifrar o
mundo, mas que se eu conhecer a verdade, então eu serei transformado. 
E talvez salvo [...]. Essa transformação de si pelo seu próprio saber é, creio,
algo bem próximo da experiência estética. 

A expectativa de reconhecimento, o desejo secreto de sucesso, nada
valem. Não alimentam em nada a dura tarefa de encontrar – ou melhor
dito, construir – todos os dias um sentido para o que se faz. Só nós pró-
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prios. Nisto estamos, como nas coisas fundamentais da vida, sós. Se vir-
mos bem, compreende-se, pois o acto criativo está próximo dos actos
fundamentais da vida – o nascimento e a morte. E nesses, como em mais
nenhuns, estamos sós. 

Só dentro de nós podemos encontrar a coragem, a força para prosse-
guirmos numa coisa que tantas vezes nos parece absurda. Só dentro de
nós podemos encontrar a luz que ilumine o caminho e nos diga: é por
aqui. Lá fora, são vozes perdidas, ecos distantes de um mundo de som-
bras, em que o saber é acenado como troféu e arma de competição. Ape-
nas dentro de nós se pode dar a transformação. O processo pelo qual o
medo será transformado em audácia e a incerteza numa forma mais bela
e profunda de nos olharmos a nós próprios e ao mundo que nos rodeia.
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