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RESUMO 
 

 
O interesse deste estudo se volta para uma compreensão do processo de transmissão 

dos significados atribuídos à sexualidade feminina pelas mães judias às suas filhas, visto que 
este tema é um dos principais focos propulsores das mudanças sociais do século XX. A 
questão norteadora do trabalho é como esta mulher, que viveu e vive toda esta transformação, 
está conseguindo integrar as mudanças sociais, e o que é transmitido para a nova geração: se 
houve alterações e de que tipo, na educação que estas mulheres conseguiram proporcionar 
para suas filhas na área da sexualidade.  

Para atingir este objetivo geral proposto, foi realizada uma pesquisa qualitativa a partir 
dos pressupostos do pensamento sistêmico novo-paradigmático, cujos objetivos específicos, 
foram de: compreender quais valores e crenças a respeito da sexualidade as mães atuais 
receberam de suas próprias mães; de que forma se deu esta transmissão; quais valores e 
crenças a respeito da sexualidade estas mulheres estão transmitindo para suas filhas; de que 
forma se dá esta transmissão; quais valores e crenças as filhas têm e de que forma elas 
pretendem transmitir às suas filhas; como estes valores e crenças ajudam a construir o sentido 
de feminilidade para estas mulheres.  

Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com mulheres da comunidade judaica, 
com idades de 45 a 55 anos e suas respectivas filhas, com idades de 20 a 30 anos, sendo seis 
duplas “mãe e filha” laicas e duas duplas ortodoxas, de modo que se pudessem observar as 
diferenças de grupos mais voltados para a tradição e de grupos mais integrados à sociedade 
em geral. Estas mães são mulheres que viveram sua juventude na década de 70 e que 
receberam uma educação tradicional, baseada nos estereótipos culturais e socialmente 
desejáveis para elas, mas que vivenciaram a revolução sexual, ou seja, uma ruptura nas 
crenças, valores e padrões de comportamentos aprendidos.  

Como resultado, pôde-se observar que houve uma influência muito grande das 
alterações sócio-culturais na transmissão dos significados de mãe para filha, embora se 
notasse uma repetição dos padrões familiares. Entretanto, estas mudanças não foram 
uniformes, variando de acordo com a história, crenças, valores e comportamentos de cada 
família. As famílias seculares procuraram cada uma na sua medida, se abrir para novas 
reflexões frente às novas demandas, enquanto que as ortodoxas precisaram desenvolver uma 
série de recursos específicos para garantir a sobrevivência de suas tradições. Observou-se 
também uma grande dificuldade das mulheres para incorporarem em sua vida pessoal uma 
autonomia preconizada pelo discurso da revolução sexual. Apenas uma das entrevistadas 
conseguiu transpor este limiar, enfrentando muita resistência em seu meio familiar e social. É 
importante ter isto em vista para o profissional que vai atender esta mulher contemporânea em 
sua clínica, dentro dos parâmetros de uma ética, para aceitar o outro como um legítimo outro, 
e a partir daí construir com ela novas possibilidades. 

 
 

Palavras chave: sexualidade, relação mãe e filha, transmissão intergeracional, judaísmo. 
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ABSTRACT 
 
 

This study is concerned to a comprehension of the transmission process of the 
meanings attributed to feminine sexuality by Jewish mothers to their daughters, considering 
that this theme is one of the main propulsive points of social changes on the twentieth century. 
The guide question of this work is how this woman, who lived and is still living this whole 
transformation is getting to integrate the social changes and what is transmitted to the new 
generation: if there are modifications and of what type, in the education that these women 
could provide to their daughters in the sexuality area.  

To achieve this general purpose, a qualitative research was made, based on the new 
paradigmatic systemic assumptions, which specific aims were: comprehend what values and 
beliefs about sexuality the actual mothers received from their own mothers; how this 
transmission was made; what values and beliefs about sexuality theses mothers are 
transmitting to their daughters; in what manner this transmission is done; what values and 
beliefs  the daughters have and how they intend to transmit to their own daughters; how these 
values and beliefs help in the construction of the femininity sense to these women.  

There have been made semi-structured interviews with women of the Jewish 
Community, between 45 and 55 years old and their respective daughters, between 20 and 30 
years old, six secular pairs of “mother and daughter” and two orthodox pairs, in order to 
observe the difference of groups more closed to traditions and groups more integrated to the 
general society. These mothers are women that lived their youth on the seventeenth decade 
and received a traditional education, based in the cultural and social desirable stereotypes for 
them, but that lived during the sexual revolution, that means, a rupture in the beliefs, values 
and patterns of learned behaviors.   

As a result it was possible to observe a great influence from the social and cultural 
changes in the transmission of the meanings from mother to daughter, although it was noted a 
repetition of the familiar patterns. However, these changes weren’t uniforms, varying in 
according with the history, beliefs, values and behaviors of each family. The secular families 
looked for, each one in his measure, to be opened for new reflexions to the new demands, 
while the orthodox needed to develop a whole range of specific resources to have their 
traditions survival granted. It was also observed a great women difficulty to have the 
autonomy preconized by the speech of the sexual revolution incorporated in their personal 
lives. Only one of the women interviewed crossed this limit, confronting a lot of resistance in 
her familiar and social life. It is important to have this in mind for the professional that is 
going to receive this contemporaneous woman in his clinic, in ethics parameters, to accept the 
other as a legitimized other, and from this base, build with her new possibilities. 
 
 
Key words: sexuality, mother and daughter relationship, intergeracional transmission, 
Judaism.     
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MULHERES DE ATENAS  
 

Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas 
Vivem pros seus maridos, orgulho e raça de Atenas 

Quando amadas, se perfumam 
Se banham com leite, se arrumam 

Suas melenas 
Quando fustigadas não choram 
Se ajoelham, pedem, imploram 

Mais duras penas 
Cadenas 

Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas 
Sofrem pros seus maridos, poder e força de Atenas 

Quando eles embarcam, soldados 
Elas tecem longos bordados 

Mil quarentenas 
E quando eles voltam sedentos 

Querem arrancar violentos 
Carícias plenas 

Obscenas 
Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas 

Despem-se pros maridos, bravos guerreiros de Atenas 
Quando eles se entopem de vinho 

Costumam buscar o carinho 
De outras falenas 

Mas no fim da noite, aos pedaços 
Quase sempre voltam pros braços 

De suas pequenas 
Helenas 

Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas 
Geram pros seus maridos os novos filhos de Atenas 

Elas não têm gosto ou vontade 
Nem defeito nem qualidade 

Têm medo apenas 
Não têm sonhos, só têm presságios 

O seu homem, mares, naufrágios 
Lindas sirenas 

Morenas 
Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas 

Temem por seus maridos, heróis e amantes de Atenas 
As jovens viúvas marcadas 
E as gestantes abandonadas 

Não fazem cenas 
Vestem-se de negro, se encolhem 

Se conformam e se recolhem 
Às suas novenas 

Serenas 
Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas 

Secam por seus maridos, orgulho e raça de Atenas 
 

(Chico Buarque - Augusto Boal /1976) 
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1. INTRODUÇÃO 

 

“No começo é a relação.” 
“O homem se torna EU na relação com o TU.” 

(Martin Buber, 2001) 
 
 

1.1. Contexto da pesquisadora 

 

 

Este estudo parte de um pressuposto dos novos paradigmas científicos de que não se 

pode separar a observação de um fenômeno, das referências pessoais deste mesmo 

observador. Passa então a ser importante descrever o envolvimento da pesquisadora, no tema 

da feminilidade, que dá origem ao interesse pelo estudo desse assunto, do ponto de vista 

individual, além da relevância que têm as questões de gênero e do feminino para a ciência e 

para a aplicação prática no trabalho de atendimento a mulheres com questões nesta área.   

Entender a complexidade das interações familiares e sociais se constitui num desafio 

para qualquer pessoa, especialmente ao se compreender a influência poderosa dos modelos 

familiares. A pesquisadora descreve o modelo familiar no qual foi criada, como um modelo 

no qual a presença de quatro mulheres fortes foi marcante, e a presença masculina mais 

discreta. Por força das circunstâncias, para garantir a sobrevivência, sustentar a família e 

educar os filhos, as mulheres precisaram ser fortes, batalhadoras, pioneiras em áreas 

profissionais tidas como masculinas na época, objetivas, determinadas e controladoras, 

características estas tidas culturalmente como do estereótipo masculino. Entretanto, algumas 

características do estereótipo feminino foram mantidas, como aquelas de ser cuidadora, cuidar 

das relações, ser afetuosa, mas não muito emotiva (a racionalidade sempre foi muito 

valorizada), enquanto aquelas mais voltadas para a sexualidade foram abafadas, tais como a 

vaidade ou a sedução, podendo-se dizer que este foi um modelo asséptico. Ao mesmo tempo, 

em que a delicadeza feminina era valorizada, qualquer insinuação a respeito da sexualidade 

era considerada uma expressão de vulgaridade. 

No percurso do desenvolvimento pessoal da pesquisadora, surgiu então o interesse de 

estudar a influência de outros modelos familiares, dentro de seu contexto sócio-cultural, a 

comunidade judaica, naquilo que se refere aos comportamentos femininos relacionados à 

sexualidade. Especialmente, quando se coloca numa dimensão temporal, frente às grandes 

transformações sociais contemporâneas nesta área, tão expressivas a partir da segunda metade 

do século XX.  



 

 

2 

 

 

1.2. Pressupostos teóricos 

 

 

Partindo da conceituação de Maria José Esteves de Vasconcellos (2006), a respeito de 

uma visão de mundo sistêmica, na qual os pressupostos da complexidade, da instabilidade e 

da intersubjetividade constituem o novo paradigma da ciência, a pesquisadora pôde refletir 

sobre sua inserção nos sistemas dos quais participa, não se permitindo ficar apartada dos 

fenômenos que ocorrem, como mera observadora externa. O foco deste trabalho pode ser 

considerado especialmente na dimensão da intersubjetividade, ressaltando as questões da 

inclusão da observadora como participante de uma dada cultura, a idéia de se dar significado 

para a experiência na conversação, e a formação dos relacionamentos e sentidos como uma 

co-construção. Desta forma, considera-se que cada experiência é única, contextualizada em 

seu meio social e cultural, em um tempo e espaço determinados, sendo circularmente 

influenciada por todas as pessoas envolvidas.  Conseqüentemente, essas experiências não são 

passíveis de generalizações. 

Segundo Marilene Grandesso (2000), que também se debruça sobre o tema das bases 

filosóficas e epistemológicas do novo paradigma, “em uma concepção pós-moderna, o 

conhecimento psicológico pertence ao domínio do intersubjetivo no qual os significados são 

construídos nos espaços comuns de pessoas em relação”  (Grandesso, 2000, p.55).  

A partir do estudo do Construtivismo e do Construcionismo Social, com o apoio da 

mesma autora, fica mais clara a construção do real como uma ação que pertence ao  domínio 

da linguagem, através dos significados e sentidos atribuídos àquilo que é observado, vivido, 

sentido e pensado. 

Com a terapia narrativa cada vida, cada processo passa a ser visto como uma grande 

história, cheia de meandros, riquezas e singularidades. Grandesso (2000) afirma que a 

narrativa é uma organização, por meio do discurso, de uma experiência vivida, em uma 

seqüência de tempos e significados e que tem a função de estabelecer relacionamentos entre 

as pessoas, sendo sua coerência derivada da ação conjunta entre o narrador e o ouvinte.  
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1.3. A questão do estudo 

 

 

O tema da sexualidade e dos comportamentos considerados socialmente como 

desejáveis para o sexo feminino é muito antigo, podendo ser considerado como pertencente à 

base da civilização ocidental contemporânea.  

Jeni Vaitsman (1994), descreve a família conjugal moderna como uma família 

hierárquica, que surgiu com os processos de industrialização e modernização, fundada na livre 

escolha e no amor, caracterizada pela divisão sexual do trabalho nas esferas pública ou 

privada, de acordo com o gênero. Esta divisão partia de um pressuposto de desigualdade entre 

a natureza feminina e a masculina. A primeira, voltada para a esfera privada era considerada 

incapaz de competir com a segunda, nas mesmas bases da esfera pública. Como a esfera 

pública  era  mais  valorizada  socialmente,  a  mesma  desigualdade se refletia na relação 

entre os sexos.  

“A partir de meados dos anos 60, a expansão das classes médias urbanas e 
o aumento da participação feminina na esfera pública, em atividades 
educacionais, profissionais, científicas, políticas e culturais, começam a 
corroer as bases da família conjugal moderna. Para as mulheres nascidas 
em torno dos anos 50, a participação no mundo público levaria à 
construção de identidades com critérios de auto-realização diferentes 
daqueles típicos da dona-de-casa de classe média da geração anterior”. 
(Vaitsman, 1994, p. 17). 

À medida que o casamento deixou de constituir um fim em si mesmo – tornando-se 

uma das dimensões de sua vida, entre outras aspirações pessoais – estas mulheres desafiaram 

as práticas que confirmavam o sistema hierárquico de relações de gênero e família. 

Isto não quer dizer que o modelo de família conjugal moderna foi substituído por 

outro, pós-moderno, mas que, o que caracteriza a família e o casamento numa situação pós-

moderna é a inexistência de um modelo dominante quanto às práticas do relacionamento 

familiar.  

“As mulheres colocaram em xeque a concepção de uma natureza feminina 
cujo lugar era exclusivamente o mundo privado. Estas transformações 
afetaram decisivamente a estrutura patriarcal da família conjugal 
moderna, pois, quando homens e mulheres passaram a se definir como 
iguais e autônomos, sua estabilidade tornou-se frágil, uma vez que 
dependente dos desígnios da individualidade”. (Vaitsman, 1994, p.22). 

Na concepção moderna de que a igualdade entre os indivíduos se faz a partir da 

essência universal de que esses são donos de seus corpos e de seu trabalho, as mulheres não 
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eram reconhecidas como sujeitos ou indivíduos, pois não podiam controlar seu corpo (não 

controlavam sua fecundidade) e o seu trabalho, (este era oficialmente no interior da família, 

invisível e sem valor, definido como improdutivo). Apenas recentemente, a mulher obteve 

condições técnicas de controlar sua fecundidade, e a sua inserção no mercado de trabalho 

começou a ser ampliada e valorizada. Isto fez com que o modelo moderno de família e 

casamento tenha entrado em crise, pois seus fundamentos baseados na divisão sexual do 

trabalho e na dicotomia entre público e privado atribuída segundo o gênero foram abalados. O 

casamento moderno e a família conjugal moderna não desapareceram, mas, cada vez mais, 

passaram  a  conviver  legitimamente  com  uma  pluralidade  de  outros  padrões de 

casamento e família. 

Pode-se acrescentar ainda um olhar para um cenário brasileiro, na sociedade atual, em 

que, na descrição da antropóloga Mirian Goldenberg (2005), há a valorização da sexualidade, 

do uso do corpo, através da mídia, dos filmes, televisão, revistas, etc. e de comportamentos 

antes vistos como “desviantes” (que rompiam com os padrões e as expectativas sociais). 

Neste contexto, alguns questionamentos são relevantes para a compreensão da situação da 

mulher no mundo contemporâneo: que significados são atribuídos a esta área da sexualidade, 

no contexto familiar; qual o comportamento esperado desta mulher hoje na sociedade; se, ser 

submissa e dócil parece ser um valor ultrapassado, então, que tipo de comportamento é 

esperado para substituí-lo; como as mudanças na posição da mulher em função do trabalho, 

das escolhas sexuais, dos novos arranjos familiares influem na visão do feminino que a 

sociedade e as famílias atribuem à mulher. 

Tendo em mente as profundas alterações nas relações de intimidade, e observando que 

as crianças são introduzidas na cultura através das conversações estabelecidas desde o seu 

nascimento, o interesse deste estudo se volta aos significados transmitidos de mãe para filha, 

de um aspecto específico da feminilidade, a sexualidade, visto que este é um dos principais 

focos propulsores das mudanças sociais desde o século XX. A pesquisadora se refere à 

construção social que tem sido feita para a expressão dos valores, crenças e comportamentos 

vivenciados pelas mulheres e não apenas às características físicas e biológicas da sexualidade.  

A pesquisadora faz também um recorte no universo cultural da civilização ocidental 

mais próximo ao seu, a comunidade judaica, pelo fato desta cultura ser extremamente rica, 

podendo ser considerada adequada para um estudo do encontro entre a herança transmitida 

através das gerações e as alterações do mundo contemporâneo. Desta forma, foi focalizada 

uma base de valores, usos e costumes, mais específica e homogênea do público pesquisado, 

com a possibilidade de uma análise do assunto em maior profundidade.  
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A questão norteadora do trabalho é como esta mulher, que viveu e vive toda esta 

transformação, está conseguindo integrar as mudanças sociais, e o que é transmitido para a 

nova geração: se houve alterações e de que tipo, na educação que estas mulheres conseguiram 

proporcionar para suas filhas na área da sexualidade. Quais crenças, valores e sentidos dados 

pelas gerações anteriores das mulheres da família, especialmente a figura materna, a respeito 

da sexualidade nos relacionamentos, por um lado e os estímulos deste “mundo sexualmente 

transformado” por outro, influenciam na construção de seu diálogo com sua filha. Que sentido 

esta sexualidade traz para a construção da feminilidade. 

Com base nesta questão, pode-se descrever o objetivo geral deste estudo como a busca 

de uma compreensão da transmissão dos significados atribuídos à sexualidade feminina pelas 

mães às suas filhas. Quais são e como são transmitidas, de geração em geração, as narrativas a 

respeito dos comportamentos, valores, crenças e práticas que constituem e dão sentido aos 

relacionamentos sociais femininos, na sociedade contemporânea. 

Para atingir este objetivo, foi realizada uma pesquisa que será descrita mais adiante, no 

capítulo referente ao método, cujos objetivos específicos foram de: compreender quais valores 

e crenças a respeito da sexualidade as mães atuais receberam de suas próprias mães; de que 

forma se deu esta transmissão; quais valores e crenças a respeito da sexualidade estas 

mulheres estão transmitindo para suas filhas; de que forma se dá esta transmissão; quais 

valores e crenças as filhas têm e de que forma elas pretendem transmitir às suas filhas; como 

estes valores e crenças ajudam a construir o sentido de feminilidade para estas mulheres. 

Do ponto de vista da relevância social, o presente trabalho se justifica, pois pretende 

contribuir para a compreensão dos processos pelos quais as mães passam seus valores e 

crenças para as filhas, através de suas mensagens, e como estas recebem estas comunicações, 

neste tema ao mesmo tempo tão delicado e tão instigante, possibilitando a elaboração de uma 

base para intervenções clínicas. 

 

 

1.4. Estudos já realizados sobre o tema 

 

 

No levantamento bibliográfico feito através da BVS (Biblioteca Virtual em Saúde), 

foram encontradas pesquisas recentes que abordam a questão da sexualidade feminina, nas 

seguintes bases de dados (nacionais): Index Psi, 24 títulos; Scielo, 22 títulos, Lilacs, 233 

títulos; e na Medline (internacional), de 1997 a 2007, 1433 títulos.  Estes trabalhos versam 
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sobre diversos campos de estudo: Psicanálise, Adolescência, Feminilidade, Masculinidade, 

Educação Sexual nas escolas, Psicoterapia, Gênero, Homossexualidade, Transexualismo e 

Aspectos Religiosos da Sexualidade. Também há pesquisas que abordam as questões da 

satisfação sexual, seja do ponto de vista médico, seja referente à prevenção de doenças 

sexualmente transmissíveis, ou questões relacionadas ao ciclo vital feminino (menstruação, 

gravidez, climatério, menopausa), sexualidade na terceira idade, questões de violência sexual, 

de imagem corporal, ou de infidelidade.  

Entretanto, foram encontrados poucos trabalhos que estudam como está sendo 

realizada a transmissão para suas filhas dos valores e significados atribuídos por mulheres à 

sexualidade, neste contexto contemporâneo, de uma multiplicidade e diversidade única em 

nossa história. 

Especificamente neste tema, foi encontrado o artigo de Ubeda, Carvalho e Gomes 

(2000), que versa sobre a transmissão intergeracional dos significados atribuídos à 

sexualidade. Teve como objetivo analisar o significado da sexualidade em três gerações, 

através de uma pesquisa qualitativa. O resultado encontrado foi que nas três gerações 

encontram-se presentes valores morais que, de certa forma, regulam a sexualidade, apesar de 

não  serem  apenas  reproduzidos,  mas  também  atualizados  segundo  o  momento  vivido 

pelos sujeitos.  

Outro artigo, de Oliveira, Rosa, Bornholdt, Pechansky, Wolff, e Brum (1997), aborda 

o mesmo tema, e foi escrito a partir de uma abordagem psicanalítica. Este trabalho analisou o 

filme de Laura Esquivel, “Como água para chocolate”, e fez algumas reflexões sobre o 

desenvolvimento  da  sexualidade  feminina,  seus  possíveis  (des)caminhos  e  atribuiu  à 

relação  com  a  identidade  materna,  como  sendo  o  ingrediente  mais  importante  na 

receita da feminilidade.  

É importante também citar o trabalho de Resende (1989), em sua dissertação de 

mestrado, no qual ela abordou a transmissão de valores das mães de uma comunidade da 

periferia da Grande São Paulo para suas filhas. Ficaram constatadas as dificuldades de 

comunicação e informação entre as mulheres desta comunidade.  

Duas pesquisas de Dias e Gomes (1999 e 2000), assim como a dissertação de mestrado 

de Dias (2000), apresentada no Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul, versaram sobre este tema. Com uma análise baseada na metodologia da Psicologia 

Fenomenológica, mostraram que a informação sobre prevenção foi percebida, pelas jovens, 

como parcial e incompleta e a comunicação mostrou-se prejudicada por falta de confiança no 

interlocutor preferencial (no caso, a mãe). A rede de apoio, constituída por tias e amigas, 
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mostrou-se falha em apresentar esclarecimentos ou reduzir incertezas. Além de 

despreparados, os interlocutores apresentaram dificuldades associadas à falta de informação e 

a não aceitação da sexualidade adolescente. Desta forma, as dificuldades informativas e 

comunicativas nas conversas sobre sexualidade entre pais e filhas e a conseqüente 

ambigüidade nesta comunicação familiar foram relacionadas com a tomada de decisão do 

comportamento sexual de meninas que vieram a engravidar.  

Não se pode deixar de destacar a pesquisa de Abdo (2004), realizada pelo Projeto 

Sexualidade (Prosex), do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Foram incluídos 

7103 participantes de todo o Brasil, que responderam voluntariamente a um questionário com 

87 perguntas. Eram 54,6% de homens e 45,4% de mulheres, com idade dos 18 aos 80 anos e 

todos alfabetizados. Este é um retrato que aborda, inúmeras facetas da vida sexual dos 

brasileiros, que foi muito útil na presente pesquisa para a definição dos temas para questões 

de entrevista. São apresentadas respostas masculinas e femininas a uma série de questões, 

sendo algumas delas de pontos que interessam especificamente a esta pesquisa tais como a 

respeito da orientação sexual dada pelos pais, a respeito de relacionamentos extraconjugais, 

ou da associação do afeto com a sexualidade. 

Finalmente, pesquisando-se a respeito de mulheres e judaísmo, foram encontrados 

dois trabalhos. A dissertação de mestrado de Ejzenbaum (2003), apresentada no Instituto de 

Psicologia da USP, com uma pesquisa sobre o significado da vivência da infertilidade em 

mulheres judias ortodoxas e a influência desta experiência na organização da identidade 

feminina, assim como o papel do judaísmo neste contexto. A autora verificou que estas 

mulheres puderam buscar recursos internos e externos para reverter a problemática, 

conseguindo se adequar às técnicas de concepção assistida, mantendo-se dentro das leis 

religiosas. Também foi encontrado o artigo de Kosminsky (2004), publicado nos Cadernos 

Pagu, que discutiu as relações de gênero vividas por mulheres imigrantes judias, procedentes 

da Europa Oriental, que se fixaram em São Paulo e Nova York, e por suas filhas, apontando a 

importância das categorias gênero e geração nos estudos comparativos de imigração. 

Enquanto o primeiro destes trabalhos versou sobre um assunto relacionado com a sexualidade, 

este último focou mais a questão de gênero e transmissão intergeracional.  
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1.5. Apresentação 

 

 

Nos capítulos seguintes são apresentados os temas tratados neste trabalho, a saber: no 

segundo capítulo, procurou-se descrever uma visão do contexto histórico e cultural que 

possibilitou a construção e a manutenção da desigualdade entre os gêneros. Com o apoio das 

idéias de Martha Robles (2006), Humberto Maturana (2004) e Ana Maria Seixas (1998), foi 

obtida uma compreensão de como esta desigualdade entre homens e mulheres possivelmente 

se originou, e quais fatores históricos e culturais colaboraram para a sua manutenção. 

O capítulo seguinte aborda as questões da família, da mulher e da sexualidade. 

Marilena Grandesso (2000), Ceneide Cerveny (2000), Ana Maria Seixas (1998), Mônica 

McGoldrick (1995) e Marianne Walters (1988) forneceram a base para abordar o 

funcionamento da família, uma visão sistêmica da mesma, focar as narrativas familiares como 

criadoras dos sentidos de pertencimento, transmissão e preservação dos valores que 

estruturam as histórias que as famílias vivem, os modelos de transmissão intergeracional, e o 

desenvolvimento das mulheres  neste momento de transição entre o padrão de comportamento 

mais tradicional e a revolução sexual, assim como compreender a multiplicidade envolvida 

nas relações entre mães e filhas dentro destes novos contextos. 

No quarto capítulo foram destacadas as transformações na sexualidade, apoiados nas 

contribuições de Rosa Maria Macedo (2004), Michelle Perrot (2007) e Anthony Giddens 

(1993), ao refletir sobre sua interferência nas relações de intimidade e amor, nas sociedades 

contemporâneas. 

No quinto capítulo foi feita uma descrição do contexto histórico do judaísmo e de 

como o lugar da mulher foi se construindo nesta cultura. Abordaram-se algumas definições 

bíblicas, diferenças de gênero, o casamento como uma instituição fundamental, a importância 

e as regras que regem a sexualidade. Para este capítulo foram pesquisados diversos autores, 

tanto de uma linha mais ortodoxa, como Lisa Aiken (1993), Shmuley Boteach (2000), Manis 

Friedman (1993), R. Steinmetz (2005), quanto historiadores ou autores mais renovadores, 

como Natan Ausubel (1989), Naomi Rosenblatt (2001) e Blu Greenberg (1990). 

O sexto capítulo destaca os objetivos deste trabalho: objetivo geral e objetivos 

específicos. 

O sétimo capítulo apresenta a pesquisa: seu método, instrumentos, participantes, 

procedimento e considerações éticas. 
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No oitavo capítulo foi abordada uma descrição das participantes, suas idades, 

profissões, configuração familiar, e como cada uma delas se define em termos de 

religiosidade.   

O nono capítulo apresenta a análise e discussão dos resultados. Foram construídos 

alguns quadros com os principais assuntos abordados, que depois foram divididos em 

categorias para a análise de seu conteúdo. 

No capítulo seguinte foi feita a interpretação dos resultados das entrevistas, através de 

uma articulação entre os dados obtidos na pesquisa e os aspectos teóricos levantados. 

Nas considerações finais procurou-se um sentido que tenha emergido das leituras dos 

diversos autores citados,  integrados com a experiência vivida através da pesquisa. 

Finalmente, após as referências bibliográficas, foram colocados como anexos, um 

Modelo do Termo de Consentimento e um Roteiro básico das entrevistas. Em um volume 

anexo, foi acrescentada a transcrição integral de todas as entrevistas das mães e das filhas. 
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2. CONTEXTO HISTÓRICO E CULTURAL 

 

“E Deus criou Adão (a humanidade) à Sua imagem... 
 masculino e feminino Ele os criou”.  
(Gênesis, 1:27, in Greenberg, 1990) 

 

 

2.1. A origem da questão do trabalho 

 

 

Quando se começa a pensar em sexualidade, muitas narrativas vêm à mente da 

pesquisadora. Para este trabalho, foi escolhida uma história que pode ser considerada como 

uma das referências mais antigas e constitutivas do modo de viver da civilização ocidental, a 

respeito da construção dos atributos femininos. Esta história é conhecida como Mito de Lilith.  

Adão e Eva são conhecidos como o primeiro casal de humanos e fazem parte do 

imaginário desta mesma civilização. Porém, uma lenda ligada a seitas não reconhecidas pela 

corrente principal do judaísmo, com origem na mitologia da antiga Suméria, apresenta uma 

história diferente a respeito do primeiro casal.  

“Ao criar Adão, Deus também extraiu a mulher do barro para que o 
homem não ficasse solitário sobre a Terra, e a chamou Lilith, que na língua 
suméria corresponde a “alento” – o sopro divino. Porém, assim que os dois 
se juntaram, começaram a discutir, pois ela se opunha a permanecer por 
baixo do homem durante o ato sexual.  
Reivindicando igualdade em relação a seu companheiro, Lilith exige de 
Adão que este mude sua postura para que ela também desfrutasse do prazer 
do amor. Adão se nega, alegando que era próprio do homem deitar-se 
sobre a mulher e afirmando que não cederia a seus desejos. Ela deveria 
submeter-se a ele, pois esta era a condição do equilíbrio pré-estabelecido. 
Lilith queria liberdade de agir, de escolher e decidir; queria os mesmos 
direitos do homem. Vendo que o companheiro não atendia seus apelos e 
que não lhe daria a condição de igualdade, Lilith se revolta, e, 
pronunciando nervosamente o nome de Deus, faz acusações a Adão e o 
abandona.  
Lilith se retira para o Mar Vermelho, lugar onde habitam os demônios e os 
espíritos malignos. Lilith se afirma então como um “demônio”, e, segundo 
diversos relatos, é o seu caráter “demoníaco” que leva a mulher a 
contrariar o homem e a questionar o seu poder. Para compensar a tristeza 
de Adão, Deus cria Eva, a partir de sua costela, inferior por sua debilidade, 
ainda que igualmente responsável pela perda da inocência humana.” 
(disponível em <http://br.geocities.com/tamis_br/lilith.htm>). 

Seja qual for a origem desta imagem de uma mulher “demoníaca”, o resultado é o 

mesmo em quase todas as culturas que reconhecem nas mulheres uma potência sexual de 
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periculosidade inequívoca, sobretudo no momento em que as tribos transitaram para o 

estabelecimento de um patriarcado que, para se legitimar, tinha que desqualificar a autoridade 

feminina, considerando-a, no mínimo, a perturbadora do leito conjugal. 

“Lilith representa também a mulher suplantada por outra que lhe é inferior 
e submissa, pela simples costela do homem dominador, pela esposa que 
renuncia a seu próprio erotismo em troca da segurança conjugal. A mão de 
Lilith é percebida nas brigas matrimoniais, nos desejos insatisfeitos, na 
separação dos casais, na emancipação frustrada e nos castigos que recaem 
sobre as mulheres que desafiam as normas sociais”. (Robles, 2006, p.36) 

A idéia de uma mulher boa e outra má, encarnadas por Eva e Lilith, permanece até os 

dias de hoje, embora também recaiam sobre Eva as conseqüências atribuídas ao pecado da 

desobediência, da insubordinação, ao comer do fruto proibido. Os textos bíblicos ajudaram a 

disseminar esta visão e a associar a autonomia feminina, a expressão de suas vontades, 

desejos e sua sexualidade, com algo perigoso, que deveria ser aniquilado. Enquanto Lilith é 

vista como uma energia sexual negativa, uma força destrutiva, Eva é vista como uma força 

sexual positiva, legalizada (dentro do casamento), construtiva e geradora de vida – Mãe de 

toda Humanidade (o nome hebraico de Eva, Chaia, significa a que dá vida).  

 

 

2.2. A construção da desigualdade 

 

 

Para analisar de forma mais ampla a construção deste mito da “mulher demoníaca”, e 

sua influência em nossa cultura, pode-se usar algumas idéias de Humberto Maturana (2004). 

Para ele, toda ação humana é fundamentada por uma emoção que a sustenta, mesmo que seja 

de forma não percebida pelo indivíduo que a produz. As emoções, concebidas como uma 

disposição dinâmica corporal, fazem parte da experiência humana e são conectadas com a 

linguagem e a conversação. Quando muda a emoção, muda a corporalidade e de forma 

coerente a escolha por determinada ação. Portanto, o fundamento de todo agir é emocional, ou 

seja, não há ação sem um desejo ou emoção, que o faça possível. Mesmo quando a ação está 

revestida de racionalidade, há um desejo por trás desta, que a sustenta. 

Pode parecer estranho pensar desta forma, porque a sociedade está habituada a 

considerar o homem como um ser racional. Vive-se numa cultura que desvaloriza as emoções 

e não se pode ver o entrelaçamento cotidiano entre emoção e razão. Entretanto, sabe-se que 

quando uma pessoa está sob determinada emoção ela aceita alguns argumentos como válidos, 
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que sob outras emoções não aceitaria. Todo sistema racional se baseia em premissas 

fundamentais aceitas como ponto de partida, porque é o desejo das pessoas envolvidas fazê-

lo, e elas participam de sua construção.  

Observando as diferenças de gênero, Maturana (2004) afirma que o ser humano é um 

ente biológico que vive num espaço biológico cultural. Para a biologia, homens e mulheres 

são animais diferentes, em termos sexuais. Porém, isto não determina os diferentes lugares 

sociais que ocupam, porque como entidades biológico-culturais, são igualmente capazes de 

tudo aquilo que se refere ao humano. As diferenças de gênero masculino e feminino são 

somente formas culturais específicas de vida, redes específicas de conversações. Além disto, 

esta igualdade entre homem e mulher, no ser biológico cultural, não nega as distinções 

biológicas entre os sexos. 

Segundo Maturana (2004), todo o viver humano consiste na convivência em redes de 

conversações, ou seja, o que nos caracteriza como seres humanos é nossa existência no 

conversar, onde a linguagem aparece sempre entrelaçada com a emoção. A cultura, então, 

pode ser considerada como uma rede fechada de conversações recorrentes, que constitui e 

define uma maneira de convivência humana, como uma rede de coordenações de emoções e 

ações. A partir do momento em que os indivíduos, desde a infância, começam a participar 

destas conversações, eles a confirmam e reproduzem, gerando sua própria continuidade. Isto 

implica em que o pertencimento a uma determinada cultura é uma condição operacional e não 

uma condição constitutiva ou uma propriedade intrínseca dos membros que dela participam. 

Assim, uma mudança cultural se efetua quando os membros envolvidos nesta cultura alteram 

sua forma de emocionar e atuar. 

 Ao procurar compreender o desenvolvimento das emoções que sustentam os diferentes 

lugares sociais para os gêneros, Maturana (2004) se refere especialmente à cultura européia 

patriarcal e a uma cultura pré-patriarcal, que ele chama de cultura matrística, como 

fundamentos mais antigos de nossa cultura ocidental. Ele faz uma digressão que se considera 

útil, a respeito das possíveis emoções que caracterizaram a vida nestas comunidades. 

 Acredita, com base em achados arqueológicos, que os povos que viviam na Europa 

entre sete e cinco mil anos antes de Cristo, eram coletores e agricultores. O modo de vida 

destes povos permite supor a ausência do conceito de propriedade, pois os bens (a natureza) 

eram comuns ao grupo social. Na ausência da dinâmica emocional da apropriação, não podem 

ter vivido em competição, pois as posses não eram elementos centrais de sua existência. 
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 O respeito mútuo deve ter sido o seu modo cotidiano de existência, nas diversas 

tarefas envolvidas na vida da comunidade. Como a cultura é um sistema conservador, as 

crianças que ali cresciam deveriam viver esta relação harmônica de forma natural, a medida 

em que eram inseridas na cultura. As conversações de tal rede deviam ser de participação, 

inclusão, colaboração, compreensão, acordo, respeito e co-inspiração. A emoção que estrutura 

esta co-existência é o amor, entendido como o domínio de ações que constituem o outro, 

como um legítimo outro em co-existência.   

 Nesta cultura “o sexo e o corpo eram aspectos naturais da vida, e não fontes de 

vergonha ou obscenidade. E a sexualidade deve ter sido vivida na interligação da existência. 

Não como uma fonte de procriação, mas como uma vertente de prazer, sensualidade e 

ternura”. (Maturana, 2004, p.48). A estética e a sensualidade eram expressões normais de um 

viver interligado à natureza. 

A outra cultura a que Maturana (2004) se refere é a cultura patriarcal européia, na qual 

a sociedade atual está imersa. Sua origem se caracterizou por um modo de viver as relações 

humanas diferente da anterior. A atividade principal deste grupo era a caça. Aos poucos os 

membros do grupo começaram a defender as manadas que eles acompanhavam, de outros 

animais predadores, transformando suas ações de caça, em atividades de pastoreio e 

incorporando uma dinâmica emocional de apropriação. Esta emoção sustentava um modo de 

vida, que também passou a ser transmitido de geração para geração. As crianças aprendiam 

esta dinâmica de forma natural, conforme iniciavam sua participação nas redes de 

conversações do grupo.  

Os animais predadores passaram a se transformar em inimigos, trazendo a emoção de 

inimizade. Perdia-se então a confiança na coerência e no equilíbrio natural da existência. 

Surgia a insegurança quanto à disponibilidade de meios de vida, o que veio a reforçar a defesa 

da propriedade - a manada - transformada em rebanho. A fertilidade passou a ser valorizada 

como a procriação e o crescimento que podiam proporcionar segurança e deixou de ser vista 

como a coerência e harmonia natural de todas as formas de vida. 

A participação do homem na procriação começou a ser associada à apropriação da 

mulher, dos filhos e da família, e a sexualidade da mulher também passou a ser propriedade 

do homem, ao gerar seus filhos, e fonte de riqueza. Com isso, as mulheres e crianças 

perderam sua liberdade ancestral, para se transformar em propriedade do homem. Neste 

processo a família pastoril se transformou em família patriarcal.  

A aprendizagem do emocionar é transferível. A apropriação e a inimizade aprendidas 

como modo de vida, na defesa do rebanho, do pastoreio, foram transferidas para outros 
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contextos. A defesa de idéias, crenças ou verdades também começou a ser vivida. E as 

pessoas ou povos que possuíssem idéias ou modos de vida diferentes, passaram a ser vistos 

como inimigos. Surgiam então as condições para a avidez, o fanatismo e a guerra.  

O encontro dos grupos pastorais patriarcais com as comunidades agrícolas matrísticas 

se caracterizou por se depararem dois opostos culturais. Para os povos patriarcais pastores que 

viviam sob a emoção da defesa, inimizade, este encontro deve ter representado um perigo ou 

uma ameaça aos seus valores e à sua existência, da mesma forma que os animais predadores 

foram aos seus rebanhos. Sua reação deve ter sido a defesa da própria cultura pela negação da 

outra, promovendo seu controle, domínio e destruição.  

Neste processo, provavelmente os homens da cultura pré-patriarcal foram 

exterminados ou escravizados e suas mulheres foram apropriadas pelos homens patriarcais. 

Porém, estas não se esqueceram de sua liberdade ancestral, e lutaram para manter sua 

identidade, que permaneceu oculta nas relações entre as mulheres e na intimidade entre mães 

e filhos. As crianças nascidas sob este conflito foram testemunhas participantes dele, e o 

vivenciaram como uma luta permanente entre homens e mulheres, uma oposição intrínseca 

entre o masculino e o feminino. 

A desarmonia cultural gerada no encontro entre a cultura patriarcal e a cultura 

ancestral matrística foi vivida como a expressão de uma luta entre o bem e o mal. Na cultura 

patriarcal qualquer ação inadequada era vista como má ou perversa em si mesma e seu autor 

deveria ser punido. No encontro com a cultura ancestral, tudo relativo a ela (no caso, a 

autonomia das mulheres) se tornou fonte de perversidade e todo o patriarcal (o domínio dos 

homens) se tornou fonte de virtude. “Assim, o feminino se torna o cruel, decepcionante, não-

confiável, caprichoso, pouco razoável, pouco inteligente, débil e superficial – enquanto o 

masculino passa a equivaler ao puro, honesto, confiável, direto, razoável, inteligente, forte e 

profundo.” (Maturana, 2004, p.81).  

Neste contexto, pode-se compreender o significado do Mito de Lilith, como 

constitutivo dos atributos femininos indesejáveis e que simbolizam uma ameaça à cultura que 

estava se estabelecendo, devendo então ser totalmente eliminada. 
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2.3. A manutenção da desigualdade 

 

 

Durante muitos séculos, esta rede de conversações que garantia a estrutura de poder 

foi preservada, tanto nos comportamentos dos homens, quanto nos das mulheres. Com 

repertórios diferentes para cada contexto histórico, social e cultural, esta hegemonia 

masculina  estava  tão  absorvida  pela  sociedade,  que passou a ser considerada como 

natural, e conseqüentemente,  os  privilégios  dos  homens  passaram  a  se  tornar  

“invisíveis”  no  trato pessoal. 

Com base na pesquisa realizada por Ana Maria Seixas (1998), pôde-se observar ao 

longo da história, ações diferentes, sob diferentes contextos que repetiram e reforçaram as 

mesmas dinâmicas emocionais da apropriação, autoridade e subordinação da pré-antiguidade, 

entre o masculino e o feminino. A seguir serão descritas algumas idéias da pesquisa citada. 

Na antiguidade ocidental, na Grécia, as mulheres “são consideradas inferiores aos 

homens e constituem propriedade dos pais. A autoridade paterna passa para o marido ou 

para o irmão mais velho, se a mulher não se casar. Também são vistas como procriadoras”. 

(Seixas, 1998, p.37). Sua função é fiscalizar os filhos e os serviçais. Não devem demonstrar 

interesse sexual, submetendo-se friamente ao marido, pois seu dever é gerar filhos. 

A sociedade romana também é patriarcal, e o chefe de família tem direito de vida e 

morte sobre os membros do clã, podendo inclusive vendê-los como escravos. As mulheres 

romanas são um pouco mais emancipadas, pois como os homens passam muito tempo fora, 

guerreando, elas têm que cuidar dos filhos e da casa e assumir um papel mais ativo nos 

negócios da família. Têm, portanto mais consciência do seu valor e auto-estima. 

Na Baixa Idade Média, com o fortalecimento da Igreja, o cristianismo vai se tornando 

patriarcal, e a mulher volta a ter a mesma posição social que teve na Antigüidade, perdendo 

alguma participação igualitária, que haviam obtido na sociedade romana. “As esposas, na 

definição cristã são fracas, frágeis, lentas de entendimento, emocionalmente instáveis, fúteis e 

não confiáveis. Além disso, representam uma ameaça sexual”.(Seixas, 1998, p.48). O 

cristianismo é severo com a mulher: ela, Eva, é a segunda na ordem da criação, é a origem do 

pecado, dos sofrimentos e de todos os males. Deus é sexualizado na figura de Cristo-homem, 

enquanto a mulher só é valorizada como a Virgem Maria, ou seja, casta e pura. O sexo deve 

ocorrer apenas no casamento e com o único objetivo da procriação. 

Na Alta Idade Média, com o feudalismo, começam a surgir as leis escritas, que 

conferem direitos aos homens e restrições às mulheres, excluídas da política e da cultura. No 
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século XII, a Igreja cria a Santa Inquisição, como instrumento de coerção; e a confissão passa 

a ser obrigatória, em 1215. O desejo sexual é considerado “demoníaco” e a mulher atraente e 

sedutora é suspeita de exercer bruxaria e manter relações sexuais com o diabo. Pode-se ver 

uma “revitalização” do mito de Lilith. Tem início a grande caça às bruxas européias, 

condenadas a morrer na fogueira. Muitas destas mulheres queimadas eram as que praticavam 

cuidados com a saúde – curandeiras, parteiras, e outras. Assim, destrói-se o que restava do 

saber feminino. Após a caça às bruxas implanta-se uma situação jurídica de tutela sobre a 

mulher. Ainda é nesta época, no século XIV, que surge o cinto de castidade, utilizado pelos 

maridos proprietários, que quando se ausentavam levavam a chave. 

No Renascimento, há grandes transformações nas relações econômicas, políticas, 

sociais, científicas, culturais e artísticas no Ocidente. Mas, o poder continua nas mãos do 

homem. Há uma maior liberdade sexual, mas apenas para os nobres e não para a plebe. As 

“meninas honestas” não podem ter prazer sexual. No entanto, a prostituição e o adultério 

crescem muito. A reforma protestante modifica as relações entre homem e mulher. O sexo é 

tido como natural e o prazer permitido, desde que dentro do casamento. A mulher passa a ser 

uma companheira e não apenas geradora de filhos ou objeto para aliviar os desejos sexuais 

dos homens. Entretanto, o casamento deve ser monogâmico, e a religião protestante é 

puritana, santificando o trabalho e reprimindo a sexualidade. 

No século XVI, a mulher passa a receber educação intelectual e artística e torna-se 

mais atraente. Surgem mulheres de destaque na sociedade, na economia e na política. 

Algumas soberanas, cortesãs, poetisas e musicistas são tratadas com admiração pelos homens. 

Aos poucos começa a surgir alguma afeição no casamento. Em Veneza, a sexualidade aparece 

nas canções e novelas, refletindo as mudanças na vida social. Na Inglaterra e Estados Unidos, 

em contraponto a esta sexualidade, surge o movimento puritano, onde a castidade continua a 

ser a essência da feminilidade, associada à passividade, ausência de poder e impotência. 

“No final do século XVIII, o romantismo é hegemônico nas artes e no comportamento. 

O amor é uma força poderosa afastada da sexualidade. A mulher apreciada é virgem e 

acanhada, pois os românticos deixam fluir as emoções, mas limitam a sexualidade. A mulher 

deve ser frágil, dependente, temerosa, necessita de amparo e precisa ser dominada por um 

homem forte.” (Seixas, 1998, p.70) Surgem então as novas características da feminilidade: a 

dona do lar; a mãe amorosa; a pura, religiosa e submissa; e aquela que se casa pelo amor 

romântico – caracterizado pelo afeto, não pela sexualidade. 

Com a revolução industrial, mudam as relações de trabalho. Há um grande aumento 

demográfico nos centros urbanos. A população mais pobre entrega-se à promiscuidade. 
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Aumentam os métodos anticoncepcionais, e também as doenças sexualmente transmissíveis. 

As ciências biológicas se dedicam a estudar mais a fisiologia da reprodução. Nasce a 

sexologia, com o intuito de modificar as regras de comportamento sexual. As discriminações 

contra a sexualidade da mulher são “naturalizadas” pela medicina. 

No Brasil, após a abolição, quando o trabalho livre é organizado, estabelecem-se 

medidas para disciplinar as mulheres. Além da justiça, o poder médico é chamado para 

operacionalizar estas medidas. Surge a higiene social, a chamada medicina higienista. Ela 

reprime o prazer gratuito e exalta a sexualidade conjugal. O bom desempenho sexual dos 

cônjuges garante a saúde dos filhos, a moralidade da família e o progresso da nação. A 

higiene reabilita o amor conjugal, vinculado à sexualidade e à procriação. A mulher é vista 

como frágil, delicada, sentimental, dócil, submissa. O homem deve ser o oposto: racional, 

autoritário, altivo, seco, duro. A mulher sente – o homem, pensa. A valorização do amor, com 

a maternidade e a paternidade. Assim, o lugar da mulher passa a ser o da mãe higiênica, 

ligada à família e à maternidade, passiva e ingênua, distante dos prazeres do corpo e do sexo. 

A amamentação é estimulada. As mulheres que não se enquadram neste papel devem ser 

exemplarmente punidas – se tornam as inimigas dos higienistas. 

No início do século XX, o sexo é considerado culposo e vergonhoso. Entretanto, 

alguns fatores fazem com que esta idéia se altere. Freud, com seus conceitos sobre o sexo; a 

primeira Guerra Mundial, com a necessidade de viver o presente; a evolução da medicina no 

tratamento das doenças sexualmente transmissíveis; o surgimento da era tecnológica, dos 

antibióticos, da televisão e do computador. No decorrer do século XX, o amor torna-se a base 

do casamento e do modelo cristão de vida conjugal. Passa a ser o objetivo natural da vida da 

mulher. A partir de 1938, Kinsey e colaboradores passam a fazer pesquisas sobre sexo na 

população americana e descobrem uma grande insatisfação sexual entre as mulheres. Em 

1949, Simone de Beauvoir lança O segundo Sexo, o primeiro estudo consistente da mulher 

sob o patriarcado. 

No final da década de 60, os jovens se revoltam contra a ortodoxia política, social e 

sexual dos pais e formam uma sociedade alternativa com uma contracultura: os hippies. Entre 

outras coisas defendem a total liberdade sexual. As mulheres entram no mercado de trabalho e 

lutam contra a discriminação econômica, buscando postos de decisão na política, nas 

empresas, nos sindicatos, não querendo mais ser consideradas objetos sexuais, inorgásticos. 

Nesta medida, passam a dividir com o marido a manutenção material da família, os afazeres 

domésticos e a criação dos filhos. Inicia-se uma integração entre o público e o privado, para 

homens e mulheres. Mais medidas de controle de natalidade são desenvolvidos – a pílula 
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anticoncepcional, o DIU, etc. Desta forma, com o movimento feminista, o status da mulher se 

altera. Há uma maior liberdade econômica, sexual, de direitos.  

Na década de 80, a juventude se afirma individualmente, liberada de pressão, de 

qualquer ética e de qualquer fidelidade. Mas é nesta mesma década que surge a AIDS, 

trazendo novamente uma tendência conservadora ao comportamento sexual, dando margem a 

campanhas moralistas e representando um recuo na liberalização dos costumes. 

Finalizando, Seixas (1998) afirma que hoje, a mulher vota na maior parte dos países 

do mundo. Ela representa quase 50% da força de trabalho do mundo inteiro, sendo que muitas 

sustentam sozinhas suas famílias. Entretanto, elas ainda são menos educadas, recebem salário 

menor pelo mesmo trabalho do que os homens, e muitas cumprem jornada dupla de trabalho. 

Ainda são poucas as que ocupam cargos de maior responsabilidade e poder. Os números de 

divórcios têm aumentado e as famílias têm novas configurações, antes inimaginadas: famílias 

monoparentais, homossexuais, recasadas, mães substitutas, inseminação artificial e outras.  

Do ponto de vista da sexualidade pode-se dizer que as transformações ainda não estão 

completas. A mulher tem muito mais domínio sobre o seu corpo, mas as políticas públicas 

ainda não acompanham toda esta liberalização. No Brasil, a educação sexual ainda não está 

implantada nas escolas públicas e os programas de prevenção de doenças sexualmente 

transmissíveis não estão suficientemente divulgados. As políticas sobre planejamento familiar 

e sobre aborto não estão claramente estabelecidas.  

Até aqui foi vista a constituição e a manutenção das questões das diferenças e 

desigualdades de gênero ao longo da evolução histórica e social da cultura ocidental. A seguir 

serão abordadas como estas diferenças e seus significados são construídos na família, ao 

longo das diversas gerações. 
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3. FAMÍLIA,  MULHER E SEXUALIDADE 

 

“Ninguém nasce mulher: torna-se mulher”. 
(Simone de Beauvoir, 1980, p.9) 

 

 

3.1. Família 

 

 

Pode-se dizer, de acordo com Grandesso (2006) que todos os povos constroem e 

mantém suas tradições, usos e costumes através do uso da linguagem na forma de narrativas. 

Da mesma forma, as conversações em família garantem a transmissão das tradições, padrões, 

mitos e rituais próprios da cultura familiar, criando uma identidade própria daquele grupo.  

“Cada pessoa na sua rede de conversações desenvolve uma compreensão 
do significado que a família tem para si. Histórias co-construídas entre os 
membros da família através de palavras, gestos, atitudes e, mesmo no que 
se diz pelo silêncio, constroem uma rede de crenças compartilhadas sobre a 
família de cada um, mantida e ressignificada em diferentes contextos de 
vida” . (Grandesso, 2006, p.16) 

Evidentemente, estas narrativas familiares estão inseridas num contexto maior da rede 

social e cultural, criando sentidos de pertencimento, transmissão e preservação de valores, 

definindo rituais e costumes que estruturam as histórias que as famílias vivem. Segundo 

Grandesso (2006), as idéias, valores símbolos, mitos e ritos, não têm uma existência em si, 

mas acontecem apenas conforme são distinguidas como tais, ou se aceita o que se 

convenciona que conotam ou representam. Sua existência pertence ao domínio da linguagem, 

sendo o cenário para as histórias vividas e conservadas nas narrativas socialmente construídas 

nos contextos das relações.  

Assim, retomando as idéias de Maturana (2004), uma mudança cultural se efetua 

apenas quando os membros envolvidos nesta cultura alteram sua forma de emocionar e atuar, 

ou seja, surge um novo significado para a vida humana, quando antes surgiu uma emoção que 

tornou possível sua presença na rede de conversações das pessoas envolvidas naquele 

contexto. Desta forma, “as narrativas organizam a vida e dão sentido à experiência vivida, 

tecendo a trama cultural que constitui os enredos da vida conservadas nas histórias vividas e 

narradas de geração em geração em distintas culturas” . (Grandesso, 2006, p.18).  
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3.2. Visão sistêmica 

 

 

Neste trabalho, as relações do grupo familiar foram vistas usando-se como referência 

uma perspectiva sistêmica. Cerveny (2000) ajuda a organizar as idéias desta teoria ao afirmar 

que o comportamento de cada membro da família é interdependente do comportamento dos 

outros, ou seja, afeta e é afetado pelo comportamento de cada uma das outras pessoas.A 

análise de uma família não é a soma das análises de seus membros individuais. A família é 

um  agrupamento  de  pessoas  que,  pela  sua  longa  duração  e  nível  de  inter-relação,  pode 

ser visto  como  um  sistema  de  relações,  que  desenvolve  padrões  e  modelos  de  crenças  

e tradições próprios. 

A família, como qualquer outro sistema, de acordo com a teoria dos sistemas, opera 

com certos princípios como homeostase, morfogênese, feedback, causalidade circular e não-

somatividade. Cerveny (2000) oferece algumas definições destes princípios, que serão 

utilizadas neste estudo. 

A homeostase é um processo auto-regulador que mantém a estabilidade do sistema,  

protegendo-o de desvios e mudanças. Refere-se à tendência da família em manter um certo 

padrão de relacionamento, evitando sua alteração. A morfogênese é a capacidade que os 

sistemas têm de autotransformação de forma criativa.  Oferece à família, através da 

flexibilidade e criatividade, potencial para mudança dentro da ordem estrutural e funcional do 

sistema, de modo que este possa adquirir nova configuração qualitativamente diferente da 

anterior. Estes dois princípios usam o feedback, negativo no caso da homeostase, ou positivo, 

no caso da morfogênese, como modos de operação dos sistemas. “A causalidade circular, 

sugere que mudanças em um elemento do sistema afetam todos os outros, bem como o 

sistema como um todo.” (Cerveny, 2000, p.27)  Esta circularidade é um processo dinâmico, 

que caracteriza o padrão de interações da família, enquanto sistema, no seu cotidiano. Cada 

membro da família influencia os outros, ao mesmo tempo em que é influenciado por eles. O 

princípio da não-somatividade, em que um sistema não pode ser considerado como a soma de 

suas partes, aplicado ao grupo familiar, implica em que os indivíduos só podem ser 

compreendidos dentro dos contextos interacionais nos quais vivem, ou seja, precisamos ver o 

sistema familiar como um todo, para compreendê-lo. 

Para estudar a transmissão de significados entre as gerações, como é a proposta deste 

trabalho, o modelo dos pressupostos sistêmicos funciona como uma “lente” através da qual se 

percebe a realidade. O fenômeno que está sendo estudado não deverá ser isolado como 
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alguma característica individual das pessoas envolvidas, mas sim de pessoas inseridas em 

padrões de relacionamentos contextualizados na família. Uma das possibilidades que este 

modelo oferece, como lembra Cerveny (2000), é não estar preocupado com o porquê, mas sim 

com como estes significados são transmitidos. 

Uma ampliação desta maneira de se observar a família pode ser feita através dos 

novos paradigmas da ciência, como propõe Vasconcellos (2006), considerando os princípios 

da complexidade, da instabilidade e da intersubjetividade, conforme citado na introdução 

deste trabalho. A noção de complexidade ajuda a compreender os fenômenos que ocorrem 

com os membros da família, sempre inseridos tanto no contexto familiar como se levando em 

conta o contexto sócio-cultural. O foco da observação é ampliado dos elementos para as 

relações. Ao fazer uma distinção a respeito de uma pessoa, esta não está sendo isolada ou 

dissociada de seu contexto.  

Pensar complexamente significa não ir à busca de uma solução ou conclusão única, 

mas usando o princípio dialógico de Edgar Morin (in Vasconcellos, 2006), articular as 

alternativas contraditórias no seio da unidade. É importante também destacar dentro desta 

linha de pensamento que as relações causais são recursivas, ou seja, nos processos familiares 

os efeitos e produtos são também produtores deste mesmo processo. 

A dimensão histórica do sistema familiar leva a pensar na instabilidade dos processos, 

conforme as idéias de Prigogine (in Vasconcellos, 2006), a respeito dos sistemas que 

funcionam longe do equilíbrio. Este conceito reforça a possibilidade da morfogênese na 

família, considerando que a história deste sistema, o tempo e as escolhas anteriores 

influenciam as escolhas atuais. A estrutura do sistema familiar incorpora sua história até 

aquele momento. 

Por fim, deve-se ressaltar a questão da intersubjetividade, pois todas as referências 

descritas neste trabalho foram observadas pela pesquisadora, que não é imparcial e portanto 

participante do processo em estudo. Todas as observações são uma co-construção das 

referências  pessoais  desta  e  das  entrevistadas  num  caminho  que  busca  o  multi-verso,  e 

não a “verdade”. 
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3.3. Transmissão intergeracional 

 

 

Novamente, Cerveny (2000) ajuda a organizar diversas idéias a respeito da 

transmissão de padrões intergeracionais. Ela diz que,  

“independentemente da singularidade ou especificidade de cada família em 
como transmitir e elaborar seus modelos, não existe dúvida na transmissão 
dos mesmos. Seria possível afirmar categoricamente que toda família 
transmite o seu modelo, mesmo aquelas que cuidam muito para não o 
fazer”. (Cerveny, 2000, p.36). 

Segundo esta autora, existem diferentes formas de transmissão dos modelos 

familiares. Existem famílias nas quais os padrões são repetidos exatamente como se deram no 

passado, mesmo que os membros deste sistema não o percebam. Em outras famílias, os 

padrões se transmitem de forma camuflada e quase irreconhecíveis para o sistema atual. 

Através de uma leitura trigeracional, pode-se observar os padrões interacionais transmitidos 

de uma geração à outra, pelos tabus, segredos, mitos, expectativas e rótulos na família.  

Cerveny (2000) destaca outra forma de transmissão por meio dos padrões de interação, 

a adoção do oposto do modelo proposto pelo grupo familiar, o antimodelo. Ele é tão forte, 

rígido e determinante quanto o modelo da família, pois este continua sendo sua referência. 

“Adotar o modelo ou o antimodelo pode ser visto numa relação de complementaridade muito 

mais do que num comportamento puro e simples de oposição”. (Cerveny, 2000, p.53). 

Com relação aos meios de transmissão dos padrões interacionais para as gerações 

subseqüentes, esta autora destaca a comunicação, as regras, os mitos e a afetividade. 

Na comunicação, ela utiliza os conceitos de Watzlawick e outros (1973, in Cerveny, 

2000), para lembrar que seu estudo abrange três áreas: a transmissão da mensagem, a 

transmissão do significado, e a pragmática, ou seja, o efeito da comunicação na relação dos 

indivíduos nela envolvidos. O aspecto que mais interessa para o estudo da transmissão 

intergeracional é o terceiro, da pragmática, pois “a comunicação não só transmite 

informação, mas também define a relação”. (Cerveny, 2000, p.56). A ênfase deve ser dada à 

circularidade da informação e do comportamento, pois na família a comunicação de cada 

indivíduo afeta e é afetada pelo comportamento de cada uma das outras pessoas. A fala, o 

silêncio, a atividade ou a passividade, o olhar, tudo tem valor de mensagem, influenciando os 

outros e sendo influenciado na mesma medida pelos outros indivíduos do sistema. 
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Com relação à transmissão através das regras familiares, Cerveny (2000) as descreve 

como “o conjunto de acordos explícitos e implícitos que é compartilhado e conhecido por um 

grupo familiar, que faz parte da história da família e se mantém por meio do uso”. (Cerveny, 

2000, p.61) Estas protegem a família contra a mudança, garantindo a manutenção do sistema. 

Os mitos e segredos da família também moldam sua comunicação, influenciando a 

forma como os valores e padrões da família são transmitidos. É mais uma forma da família se 

proteger, mantendo os padrões de interação inalterados. Pode-se dizer que o mito é um padrão 

que persiste e é transmitido através de muitas gerações. 

O modelo de afetividade familiar também é um dos meios de transmissão dos padrões 

daquele sistema. O tipo de interação social e da reatividade emocional é aprendido, através do 

meio e da comunicação não-verbal, na matriz familiar. Os afetos (conflitos, diferenças, 

desejos, pensamentos, sentimentos) que podem ou não ser expressos e de que forma, 

caracterizam este padrão familiar.  Segundo Whitaker, “a expressão afetiva é um processo 

natural que é permitido ao invés de ser ensinado”. (in Cerveny, 2000, p.78)  

Do ponto de vista da sexualidade, o indivíduo também pode estar repetindo, de forma 

consciente ou inconsciente, os padrões de comportamento de sua família de origem ou de 

gerações anteriores. 

 

 

3.4. Educação sexual na família 

 

 

Por educação entende-se um processo de influência recíproca ao longo do qual as 

pessoas vão se modificando. De acordo com Seixas (1998), a educação sexual na família é 

primordial na tomada de consciência infantil da diferença dos órgãos sexuais e da concepção 

de gênero masculino e feminino. Ela costuma se basear no binômio sexualidade /autoridade, 

pois é feita de pais para filhos. Com freqüência, o discurso sobre sexualidade é diferente de 

como ela é vivida pelos indivíduos. Em geral, o discurso fala de algo natural, normal, voltado 

para o prazer, mas a vivência é acompanhada de preconceitos, insatisfação, temor e culpa. 

Esta autora afirma que é comum a sexualidade dos filhos despertar nos pais emoções 

difíceis de lidar, tais como a repressão da própria sexualidade. Várias atitudes dos pais 

dificultam a educação sexual dos filhos. Muitas vezes, frente a perguntas relacionadas à 

sexualidade, a mãe desvia os olhos, fica ruborizada, ou dá respostas evasivas. Também  as 

manifestações sexuais das crianças são reprimidas e muitas vezes as explicações para alguma 
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pergunta são muito mais complexas do que o necessário. Estas atitudes acontecem 

especialmente se as mães são reprimidas sexualmente, ficando mais constrangidas na 

presença dos filhos. 

Segundo Seixas (1998), algumas mães imprimem nas filhas o medo da sexualidade 

alheia e, ao mesmo tempo, deixam de alertá-las sobre os perigos de gravidez indesejada ou da 

Aids. Outras mães ficam confusas quanto a valores sociais relativos, como virgindade, 

casamento e trabalho. Vivem um conflito entre o que consideram a maneira correta de agir 

com a filha e o que acabam por permitir. “A educação sexual na família está mais 

relacionada à maneira como a sexualidade é vivenciada do que a informações e 

explicações... Mais abrangente do que o discurso sobre sexo, a educação sexual está 

associada a comportamentos, sensações e emoções dos familiares”. (Seixas, 1998, p. 177). 

Seixas (1998) ainda destaca a questão da maternidade, não apenas como uma questão 

biológica, mas como uma função sóciopolítica. “É através da mulher que a criança 

estabelece relação com a alimentação, a higiene pessoal e o prazer. A auto-imagem da 

criança é elaborada sob o domínio feminino e é a mãe que treina as filhas para os papéis 

femininos e os filhos para os papéis masculinos”. (Seixas, 1998, p. 183).  

 

 

3.5. O desenvolvimento das mulheres 

  

 

Buscando um olhar mais aprofundado para o desenvolvimento das mulheres, observa-

se que elas sempre ocuparam um lugar central na história das famílias, mas a idéia de que elas 

teriam um ciclo de vida independente da família ainda é recente na cultura contemporânea. 

Segundo McGoldrick (1995), a expectativa tradicional em relação a elas é de que sempre 

cuidariam das necessidades dos outros: dos homens, das crianças e dos idosos, sendo o seu 

desenvolvimento definido pelos homens de sua vida. Outra de suas funções era manter os 

relacionamentos familiares e conservar as tradições e rituais. 

Entretanto, segundo a mesma autora, a partir da revolução sexual, com o ingresso das 

mulheres no mercado de trabalho, com as transformações nos relacionamentos a partir da 

segunda metade do século XX, muitas mulheres procuraram sair do padrão tradicional, o que 

foi doloroso para algumas delas, pois se sentiam culpadas por não fazerem aquilo que 

cresceram aprendendo ser sua obrigação. Quando ninguém assumia preencher as lacunas que 

iam surgindo, elas sentiam que a solidariedade da família estava se perdendo e que a culpa era 
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delas. Muitas se sentiam sobrecarregadas, pois em geral, eram mais responsivas às 

necessidades das pessoas pelas quais se sentiam responsáveis. 

Tradicionalmente, quando se falava em termos do desenvolvimento masculino, os 

fatores primários que surgiam eram de separação, diferenciação e autonomia, enquanto que os 

femininos eram de cuidado, apego, relacionamento e atenção ao contexto. Durante muito 

tempo estes últimos princípios foram desvalorizados pelos teóricos do sexo masculino. “As 

teorias propostas por homens deixaram de descrever a progressão dos relacionamentos para 

a maturidade da interdependência. Embora a maioria dos textos desenvolvimentais 

reconheça a importância da individuação, a realidade de uma conexão contínua é perdida ou 

relegada a segundo plano.” (McGoldrick, 1995, p.33). Desta forma, pela inexistência de 

propostas teóricas de desenvolvimento da mulher e pela falta de reconhecimento de outros 

atributos que pudessem ser considerados femininos, pode-se dizer que o seu senso de 

identidade foi organizado apenas em torno de ser capaz de desenvolver e manter 

relacionamentos. 

As diferenças também são notadas quando se foca o trabalho. Para os homens, o 

relacionamento com a família e o trabalho sempre foram mutuamente complementares e 

apoiadores, enquanto que para as mulheres, a família e o trabalho representavam muitas vezes 

exigências conflitantes, pois muitas vezes elas eram vistas como privando sua família da 

atenção que “deveriam” dar. 

“A pressão sobre as mulheres, no sentido de que não aproveitem todas as 
vantagens de uma vida independente, pode ser intensa. Elas podem reduzir 
suas aspirações em decorrência de atitudes educacionais e sociais 
internalizadas, ou de atitudes familiares. As mulheres preocupam-se com a 
possibilidade de que suas famílias desaprovem suas aspirações, temendo 
que isso signifique a perda de suas chances matrimoniais”. (McGoldrick, 
1995, p.37).  

O sucesso em uma atividade competitiva, especialmente contra os homens, trazia o 

receio de conseqüências negativas, como a ameaça de rejeição social e a perda da 

feminilidade. Dificilmente a energia utilizada pelas mulheres mais tradicionais nos cuidados e 

relacionamentos familiares era vista como uma força, um recurso, que estrutura e mantém a 

família e não como uma fraqueza. 

É importante observar a importância da socialização ainda no desenvolvimento inicial 

das crianças. Conforme conta McGoldrick (1995), estudos com recém-nascidos demonstram a 

tendência a encorajar mais a atividade física nos meninos e a dependência nas meninas. Os 

pais falam e olham mais para as meninas, e brincam de forma mais agitada com os meninos. 
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As meninas desenvolvem mais cedo a capacidade para a linguagem e os meninos tendem a 

serem mais ativos. Na primeira infância as meninas já tendem, em seus brinquedos, a serem 

mais sensíveis aos relacionamentos e evitar a competição. Os meninos são mais orientados 

para outros homens e para pessoas que não fazem parte da família, enquanto que as meninas 

são orientadas para as mulheres, membros da família e outros adultos. 

“Durante a adolescência, as filhas ficam particularmente divididas entre a 
identificação com a mãe e com o pai. Uma filha que é íntima da mãe numa 
família tradicional pode sentir-se traidora, se seguir, em suas aspirações de 
carreira, para uma vida diferente da mãe e para uma identificação de papel 
com seu pai”. (Hare-Mustin, 1978, in McGoldrick, 1995, p.48). 

 

 

3.6. Relação mães e filhas 

 

 

Entende-se que o fenômeno da relação entre mães e filhas é bastante complexo, no 

sentido de que existem inúmeras variáveis que concorrem para a construção destes 

relacionamentos, tornando cada um deles único e singular. Marianne Walters (1988) auxilia 

na compreensão deste tema, fazendo uma análise da transição entre o mundo anterior à 

revolução sexual, e um novo enquadramento dado pela visão feminista da família.  

Segundo ela, mães e filhas sempre compartilharam um mundo cotidiano e familiar. 

Estiveram juntas na função de produzir e nutrir a próxima geração, de quem se esperava a 

continuidade familiar. Das mães, sempre se esperou que cuidassem dos jovens, enquanto que 

das filhas, se esperava que cuidassem dos idosos. As mães podiam adorar seus filhos homens, 

mas dependiam de suas filhas mulheres em suas necessidades pessoais e familiares. A relação 

mãe-filha sempre foi moldada pela transmissão dos valores, da moral, das crenças e da cultura 

de geração em geração, dando os contornos necessários à vida familiar. Todos os aspectos da 

vida cotidiana – rotinas e rituais, tarefas da casa, refeições, cuidados de saúde, férias, 

calendários sociais, aquisição de vestuário e cuidar da aparência – sempre envolveram o 

relacionamento mãe-filha. Estes laços de responsabilidade compartilhada sempre criaram um 

vínculo especial, construído na intimidade daquilo que é privado e pessoal. O relacionamento 

das mães e filhas em geral estava restrito ao espaço da vida intrafamiliar.   

Na descrição de Walters (1988), para criar um filho (homem), estava implícita a noção 

de criar um trabalhador, uma pessoa com prestígio social, realização pessoal e autonomia 

individual. Para criar uma filha (mulher) a prioridade se voltava para os relacionamentos, 
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cuidados, tarefas da casa, vínculos, afiliação, e as realizações privadas e interpessoais. As 

mães eram consideradas as guardiãs da família, responsáveis pelo seu bem estar emocional e 

por proteger seus membros dos perigos psíquicos do mundo externo. Então, o trabalho das 

mães  sempre  foi  o  de  preparar  suas  filhas  para  a  vida  intrafamiliar  e  os  seus  filhos 

para a extrafamiliar.  

Ainda, de acordo com Walters (1988), o relacionamento mãe-filha pode ser visto 

como uma relação construída sobre contradições: 

• É uma relação poderosa, por ser tão intensamente pessoal, mas também vulnerável pela 

falta de definição fora do âmbito familiar restrito. Aquilo que a torna tão poderosa e rica 

também a submete à vulnerabilidade do sistema de valores patriarcal. 

• Enquanto que a sociedade valoriza a intimidade, familiaridade e vínculo como aspectos 

positivos dos relacionamentos pessoais, a cultura bombardeia com a noção de que o status 

social é alcançado pelo sucesso econômico, que o poder é baseado na hierarquia e não na 

mutualidade, que intimidade é associada com sexualidade e não com vínculo, e que a 

autonomia somente é obtida através da separação da família, especialmente da mãe. 

Quando estas mensagens contraditórias são absorvidas pelas mães e filhas, geram 

inevitavelmente conflitos entre elas. Na cultura ocidental as mulheres ainda são mais 

referendadas pelas suas relações com os homens, do que com outras mulheres. 

• Enquanto as normas sociais e psicológicas descrevem a vida familiar como crucial e 

central para o bem estar emocional e realização pessoal de seus membros, ao mesmo 

tempo, muitas destas normas sociais sugerem que para aqueles membros que se mantêm 

“colados” a ela, a família tem potencial para reduzir sua efetividade pessoal. O movimento 

das mulheres procurarem um maior espaço no mercado de trabalho e na sociedade, na 

busca de uma identidade própria, acabou gerando um aumento do nível de tensão entre as 

gerações, e uma rejeição das mulheres mais jovens às mulheres mais tradicionais, mães 

mais identificadas com a família. Com o movimento feminista esta situação tem se 

modificado um pouco. As filhas mais contemporâneas, conscientes da necessidade de 

modelos femininos mais positivos, têm procurado se identificar com suas mães em outras 

questões, buscando encontrar significados positivos para suas próprias vidas. Entretanto, 

ainda não se encontra similar feminino à identificação pública entre pais e filhos. 

• Outra questão que se apresenta é a contradição entre a idealização da mãe e seu amor 

materno, e sua culpabilização por qualquer doença emocional de seus filhos. Ela pode não 

fazer nunca o suficiente para os filhos, ao mesmo tempo em que pode estar em perigo por 
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ter feito demais. Os mitos da mãe perfeita e da mãe demônio estão sempre competindo um 

com o outro. Muito amor materno pode levar à simbiose, e pouco amor à privação 

emocional. Os dois conceitos mistificam a maternidade, tornando-a inacessível e fadada 

ao fracasso. Culpar a mãe faz parte de tradição conceitual e intelectual da sociedade. E 

este paradoxo influencia muito a relação das mães com suas filhas, que já têm este 

conceito internalizado, e que então precisam negar suas mães para se auto-afirmarem. 

• Pode-se observar também, na relação mãe-filha, a ocorrência de muitas mensagens duplas. 

Por exemplo, a mãe quer que sua filha seja capaz e defina suas próprias necessidades 

como adulta e como um ser independente; entretanto ela mesma está cheia de dúvidas 

porque para a sociedade não é sábio que sua filha seja tão autônoma, pela dificuldade que 

isto pode acarretar para que ela encontre um par para sua vida.  

• Outro ponto que dificulta este relacionamento é a dicotomia entre “mulher” e “mãe”. As 

imagens de mãe são universais, enquanto que as imagens de mulher têm diferentes 

formas, não necessariamente moldadas por suas funções na família. Uma é a imagem da 

nutridora e cuidadora, a outra é de uma pessoa sexualizada e autodirecionada.  

De acordo com a descrição de Walters (1988), esta dicotomia é mais explícita e 

debilitante na área da sexualidade. São imagens totalmente cindidas. E, freqüentemente, 

quando as mães abordam assuntos sexuais com suas filhas, são para ensinar como se proteger, 

mas não como ser assertivas e conseguir satisfação em sua vida sexual. Mesmo se a mãe tiver 

conversas sobre o prazer do sexo, como uma extensão do amor e do relacionamento, ela tem 

que incluir a precaução e a proibição. Se ela não informar das dificuldades de uma gravidez 

indesejada, das doenças sexualmente transmissíveis, das possibilidades de assédio sexual e de 

como se defender das insinuações grotescas na rua, ela estará sendo uma mãe negligente. 

Neste contexto, as mães podem ser vistas como quem nega a própria sexualidade e reprime a 

das filhas, para prepará-las apropriadamente para a maternidade. As mães temem que habilitar 

suas filhas para a sexualidade pode colocar em risco uma maternidade “correta” ou 

“adequada” para os padrões da sociedade. 

São muitas as dificuldades desta comunicação: para a mãe – estimular a sexualidade 

pode ser perigoso, ser cautelosa pode ser inibidor; a proteção pode ser vista como repressão e 

a permissividade como irresponsabilidade; enquanto que para a filha, assumir sua própria 

sexualidade pode ser muito agressivo, porém ser cautelosa e cuidadosa pode ser visto como 

uma atitude de submissão. 

Assim, o ciclo de luta e conflito entre elas está construído: a mãe precisa restringir e 

tomar conta de sua filha quanto à sua sexualidade, e neste processo ela mesma se sente restrita 
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na expressão de sua própria sexualidade. A filha pode se ressentir desta restrição e  criticá-la. 

A mãe se sente mais insegura, com menos controle e mais ansiosa; como conseqüência suas 

mensagens para a filha serão mais confusas. A filha começa a culpar a mãe por quaisquer 

problemas sexuais que ela venha a ter. Recursivamente a mãe se torna mais culpada e na 

defensiva e a filha vê, como única saída para viver sua própria sexualidade, a rejeição da 

“inadequação” e “inibição” sexual da mãe. Tudo isto é embasado por uma cultura que é 

ambivalente quanto à sexualidade feminina, e na qual a mãe e a mulher ainda não podem ser 

vistas como um todo integrado.  

É importante ressaltar que todas as questões apresentadas são pertinentes ao foco de 

interesse deste trabalho, mas que estão contextualizadas na cultura norte-americana, e 

abordadas através de uma ideologia feminista das relações humanas.  

 Foi procurado então, a seguir, explorar melhor como alguns autores analisam as 

transformações  ocorridas  na  forma  de  viver  a  sexualidade  a  partir  da  segunda  metade 

do século XX. 
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4. AS TRANSFORMAÇÕES NA SEXUALIDADE 

 
 

“Há um duelo permanente entre duas personalidades que habitam, talvez, 
todo mundo: uma, a convencional, que faz tudo ‘direito’; outra, a estranha, 

agachada no porão da alma ou num sótão penumbroso; que é louca, 
assustadora, quer rasgar as tábuas da lei, transgredir, voar com as bruxas, 
romper com o cotidiano. E interfere naquela, ‘boazinha’, que todos pensam 

conhecer tão bem.” 
(Lya Luft, 2004, p.44) 

 

 

4.1. Parcerias afetivas 

 

 

Pode-se dizer que nas últimas décadas a cultura ocidental vive uma revolução sexual. 

Esta revolução tem levado muitos autores a refletir sobre a questão da sexualidade e sua 

interferência na transformação das relações de intimidade e de amor, nas sociedades 

contemporâneas. 

É importante destacar que ao se falar em revolução sexual, está sendo feita uma 

distinção dos aspectos concretos das diferenças de sexo, as diferentes características 

biológicas e anatômicas entre homem e mulher, para os conceitos de masculinidade e 

feminilidade, atribuídos para o homem e a mulher em função dos seus comportamentos. Neste 

trabalho, quando se fala em sexualidade feminina, a idéia é se referir a uma questão de 

gênero, aos comportamentos sexuados definidos socialmente como próprios da mulher, em 

relação ao sexo oposto. Pode-se citar como exemplo, o comportamento tido como tipicamente 

feminino, aprendido pela menina de agradar aos adultos, criando as bases para a famosa 

“sedução” feminina. 

 “Em nome da masculinidade e feminilidade, foram construídos os 
estereótipos sobre os comportamentos socialmente desejáveis de homens e 
mulheres, que tem orientado a educação de meninos e meninas,... 
cristalizando a crença nas diferenças entendidas como desigualdade, como 
algo que é inerente aos sexos,... e não enquanto algo que é resultado do 
processo de evolução e construção social através dos tempos”.  (Macedo, 
2004, p.43).  

Através do conceito de gênero, uma categoria social, histórica, e constitutiva das 

relações sociais entre homens e mulheres, foi possível iniciar-se o estudo do comportamento 

de ambos os sexos, sem se prender aos mitos e estereótipos sobre feminilidade e 

masculinidade. 



 

 

34 

“Gênero é uma categoria que envolve um conjunto de práticas, valores, 
símbolos, representações e normas, as quais as sociedades elaboram a 
partir das diferenças sexuais anátomo - fisiológicas e que dão sentido à 
satisfação dos impulsos sexuais e ao relacionamento em geral entre as 
pessoas”. (Macedo, 2004, p.49).  

Michelle Perrot (2007), com sua visão histórica, ajuda na compreensão dos 

significados dados ao corpo e à sexualidade das mulheres, através dos tempos, na relação com 

aqueles dados aos homens. Segundo ela, “a diferença dos sexos hierarquiza as secreções”: o 

sangue menstrual era tido como sangue impuro, sinal de morte e perda, e tratado no silêncio 

do pudor ou da vergonha, na intimidade do corpo, ou no segredo do sexo; o sangue dos 

guerreiros era sinal de glória, e o esperma era o que fecundava. A virgindade das moças era 

cantada, cobiçada, vigiada até a obsessão, pela família e pela sociedade. Enquanto que a 

“violação” se constituía num rito de iniciação masculina, tolerado na Idade Média: bandos de 

rapazes saíam em busca de suas presas. E aquelas moças que se deixavam capturar, eram 

desonradas para toda a sua vida.    

A condição de casadas era a condição normal da maioria das mulheres, muitas vezes 

sem liberdade de escolha quanto a seu futuro. O casamento era arranjado pelas famílias 

atendendo a seus interesses, sendo mais uma aliança do que uma relação amorosa. Os 

casamentos por amor começam a existir apenas no século XIX, mas se firmam com a 

modernidade apenas no século XX. O amor conjugal pode existir, apenas como sorte ou 

virtude. O amor se realizava mais fora do casamento: amplamente tolerado para os homens, e 

totalmente proibido para as mulheres. A mulher casada era ao mesmo tempo dependente e 

dona de casa. Do ponto de vista da sexualidade, reduzida ao “dever conjugal” e ao dever da 

maternidade, que completava sua feminilidade. Bater na mulher era uma prática tolerada, 

desde que não fosse excessiva. E sua dependência era econômica, na gestão dos bens, na 

escolha do domicílio, e com relação a todas as grandes decisões da vida familiar, inclusive 

educação e casamento dos filhos. 

A vida de mulher durava pouco, no século XIX: a menopausa, tão secreta quanto a 

puberdade, marca o final da vida fértil e conseqüentemente o término da feminilidade. 

A mulher era antes de tudo, uma imagem. Um rosto, um corpo – aparências. 

Especialmente porque na cultura judaico-cristã, ela era constrangida ao silêncio em público, 

com códigos bastante precisos sobre suas aparições. A mulher precisava ser bela e calar-se. 

Neste código, os cabelos simbolizam sua sedução. Para as mulheres recatadas, este deveria ser 

escondido, pois os cabelos soltos ou desalinhados sugeriam uma proximidade com a natureza, 

a animalidade, portanto com o sexo e o pecado. Entretanto, a pilosidade masculina, a barba, 
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era tida como um elemento de virilidade e assim valorizado. Assim, no final do século XIX e 

início do século XX, as mulheres começaram a cortar os cabelos como sinal de emancipação. 

No início do século XX, as mulheres, com o feminismo europeu, começam a reivindicar a 

libertação do corpo.  

Segundo Perrot (2007), é no século XVIII, das ciências naturais e médicas, que a 

sexualidade é “inventada”, como fundamento de um saber. A mulher foi identificada com o 

seu sexo, que a impregna e absorve totalmente:  

“O macho é macho apenas em certos momentos, a fêmea é mulher ao longo 
de sua vida ou, pelo menos, ao longo de toda a sua juventude... A mulher se 
confunde com seu sexo e se reduz a ele, que marca sua função na família e 
seu lugar na sociedade... O sexo das mulheres deve ser protegido, fechado e 
possuído. Daí a importância atribuída ao hímen e à virgindade”.(Perrot, 
2007, p.64). 

A sexualidade das mulheres era considerada um mistério, e desta forma atemorizante. 

Desconhecida e ignorada, sua representação oscilava entre dois pólos contrários: a avidez e a 

frigidez. A primeira esgotaria o homem, fazendo com que perdesse suas forças e beirasse a 

impotência, sendo, portanto muito perigosa; a segunda, na qual as mulheres não sentiam 

prazer, levava os homens a justificarem sua procura por prazer em outro lugar. Desta forma, 

as mulheres estavam à beira da histeria, o que abre o caminho para as “doenças das 

mulheres”. No século XIX, as mulheres passam por uma medicalização e psiquiatrização.  

Apesar do desejo feminino ser conhecido de longa data (existem registros a respeito 

desde a Idade Média), ele foi cercado por profundo recalque e dissimulado por inúmeros 

tabus, tendo então pouco conhecimento difundido a este respeito, até o início do século XX. 

Somente então ele começa a ser discutido mais abertamente. 

Por outro lado, a maternidade foi objeto de inúmeros estudos. “Para as mulheres, é 

uma fonte de identidade, o fundamento da diferença reconhecida, mesmo quando não é 

vivida... A maternidade é um momento e um estado, durando por toda a vida da mulher... A 

sociedade ocidental promove a assunção da maternidade”. (Perrot, 2007, p.68) 

A função materna se configura como um pilar da sociedade e da força dos Estados, 

tornando-a um fato social. A questão do controle da natalidade passa a ser uma questão em 

evidência. O ato de conceber ou não, deixou de ser uma fatalidade para ser uma escolha. E 

uma escolha das mulheres, o que se constituiu numa revolução.  

“‘Um  filho  se  eu  quiser,  quando  eu  quiser, como eu quiser’: a 
conquista da liberdade de contracepção não tinha nada de evidente. Uma 
revolução de conseqüências  determinantes  para  as  relações  entre  os  
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sexos.  Talvez   o maior  acontecimento  de  sua  história  contemporânea.  
Suscetível  de ‘dissolver  a  hierarquia’  do  masculino  e  do  feminino,  que  
parecia, entretanto,  uma  estrutura  simbólica  imóvel  e  universal.”  
(Perrot, 2007, p.73) 

A partir do momento que as mulheres puderam ter algum controle sobre seu corpo, 

através da difusão da contracepção moderna e das novas tecnologias reprodutivas, foi iniciado 

um processo social de libertação das mulheres, do jugo do poder do sexo masculino. A 

revolução das feministas iniciou este movimento, mas pode-se dizer que o ideal de 

relacionamento para as “mulheres comuns” também já está totalmente alterado. É improvável 

que se encontre hoje em dia alguma jovem cujo ideal de relacionamento seja similar ao de 

suas antecessoras do início do século XX.  Por  exemplo,  o  ideal  da virtude  como  sinônimo 

de  virgindade,  ou  de  resistência  ao  “avanço”  de  algum  rapaz sedutor já caíram 

totalmente em desuso.  

O ideal de relacionamento atual busca muito mais uma igualdade sexual e emocional 

entre os parceiros. Giddens (1993) relata as potencialidades do “relacionamento puro”, um 

relacionamento de igualdade sexual e emocional, revolucionário em relação às formas 

preexistentes do poder do sexo: 

“A emergência do que eu chamo de sexualidade plástica é crucial para a 
emancipação implícita no relacionamento puro, assim como para a 
reivindicação da mulher ao prazer sexual. A sexualidade plástica é a 
sexualidade descentralizada, liberta das necessidades de reprodução”. 
(Giddens, 1993, p.10) 

Este autor continua, afirmando que a contracepção efetiva significava, além da 

capacidade de se limitar a gravidez, uma alteração no tamanho da família e uma profunda 

transição na vida pessoal, especialmente para as mulheres. A diferenciação progressiva entre 

o sexo e as exigências da reprodução foram completadas com a elaboração de novas 

tecnologias reprodutivas, permitindo que a reprodução ocorra na ausência de atividade sexual. 

A sexualidade tornou-se maleável, sujeita a ser assumida de diversas maneiras,  e passou a ser 

“propriedade” potencial do indivíduo, tornando-se uma qualidade dos mesmos e de suas 

relações mútuas. 

Esta revolução no campo da ordem emocional gerou e está gerando mudanças 

profundas com relação às formas pré-existentes de relacionamento entre os sexos. De acordo 

com Giddens (1993), pela primeira vez na história, as mulheres são capazes de buscar o 

prazer sexual como um componente básico de suas vidas e de seus relacionamentos. E os 

homens se dão conta que o seu domínio público também foi obtido com o custo de sua 
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exclusão das relações de intimidade. No ambiente atual, a sexualidade e a intimidade estão 

vinculadas de uma forma como jamais foram. “O amor confluente presume a intimidade: se 

tal amor não for alcançado, o indivíduo está preparado para partir”. (Giddens, 1993, p.97). 

 

 

4.2. Relações parentais 

 

 

Quando Giddens (1993) observa a sexualidade do ponto de vista do desenvolvimento 

psicosocial, ele argumenta que, com a “invenção da maternidade” na modernidade, a mãe é 

vista como “todo-poderosa”, tanto pelos meninos, quanto pelas meninas, e mais bem-amada 

do que nas gerações anteriores. No entanto, a relação da mãe com as meninas é diferente 

daquela com os meninos: as meninas crescem com um senso maior de identidade de gênero 

(uma relação mais “narcísica”), mas um senso menor de autonomia e individualidade, 

enquanto que os meninos (uma relação como seres distintos) adquirem maior capacidade de 

ação independente, porém pagam um preço emocional para isto. “O domínio da mãe tem 

conseqüências  psicológicas  profundas  para  ambos  os  sexos  e  atualmente  está  na 

origem de alguns  dos  aspectos  mais  importantes  da  diferença  entre  os  gêneros”. 

(Giddens, 1993, p. 146). 

Toda esta transformação ainda está em curso, e não se pode dizer quanto tempo levará 

para ser completada. As dificuldades em relação à intimidade não são exclusividade dos 

homens. A relação das mulheres com o poder masculino é ambivalente: muitas vezes, a busca 

por igualdade pode se confrontar com a busca por uma figura masculina emocionalmente 

remota e autoritária, tal como seu modelo parental. No entanto, cada vez mais, um poder 

masculino baseado na cumplicidade das mulheres está ameaçado.  
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5. A MULHER NO JUDAÍSMO 

 

“Como diz a Bíblia, ‘E o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à 
sua esposa (fará sexo com ela) e os dois se tornarão uma só carne.’” 

(Boteach, 2000, p.34). 
 
 

VIVENDO NO AMOR 
“Deus de misericórdia, Deus de amor, às vezes é difícil, dolorosamente 
difícil, manter um lar em harmonia, manter um casamento baseado em 

amizade e amor verdadeiros. 
Nunca deixes que qualquer sinal de desentendimento, frustração ou 

suspeita comprometa nosso relacionamento. 
Precisamos de uma compaixão sempre renovada para cuidar do outro e 

compreendê-lo com verdadeira sensibilidade e total aceitação. 
Faze com que uma paz abundante inunde o nosso lar.”  

(Oração de Rebe Nachman de Breslov, in Mykoff, 2006) 
 

 

Neste capítulo, a intenção é compreender um pouco mais do universo sócio – cultural 

focado neste estudo, conhecendo algumas características, usos e costumes da vida da mulher 

no judaísmo, e os significados tradicionalmente atribuídos à sexualidade neste contexto. 

 Na religião judaica, as regras e rituais da vida cotidiana são amplamente descritos e 

especificados. Neste trabalho, estes fundamentos foram explorados com mais rigor, naquilo 

que se refere ao lugar da mulher e sua sexualidade, os valores, padrões e comportamentos 

considerados adequados. 

 

 

5.1. Contexto histórico 

 

 

O judaísmo é uma religião antiga, de quase 4000 anos. Uma vasta literatura foi criada 

para conter e transmitir sua cultura. Segundo a rabina americana Blu Greenberg (1990), 

podem-se considerar basicamente dois tipos de narrativas para contemplar as leis, as 

tradições, a moral e os costumes que constituem a cultura judaica: as narrativas bíblicas 

(Torah – onde consta a história bíblica e as leis propriamente ditas) e as narrativas rabínicas 

(o Talmude – um registro das discussões dialéticas entre os sábios e rabinos ao longo de 

séculos, compilada a partir do século II até por volta do século VI – o Talmude Babilônico), 

que formam a base das interpretações sobre a lei judaica. Mais adiante, em todos os séculos, 
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houve  a  criação  de  literatura  religiosa,  com  reflexões  a  respeito  das  interpretações 

atualizadas dos  sábios  de  cada  época.  Estas  foram  incorporadas  às  edições  do  Talmude,  

até  o século XVIII. 

De acordo com o relato desta autora, a respeito das narrativas bíblicas, acredita-se que, 

por volta de 1800 AC, Abraham abraçou o monoteísmo fazendo um pacto com Deus para 

manter esta ligação entre si e seus descendentes com este Deus único, por toda a eternidade. 

Assim, o povo judeu se constituiu através da vida e da palavra de um clã patriarcal. 

Entretanto, a religião judaica só tomou forma cerca de 600 anos após este pacto, quando 

Moisés, como agente deste Deus, libertou os hebreus da escravidão no antigo Egito, levando-

os para o deserto onde o povo recebeu, através de uma manifestação divina, os dez 

mandamentos e um corpo de escritos sagrados, a Torah. Estes escritos se tornaram o coração 

da religião e a base de toda a lei e teologia judaicas.  

Greenberg (1990) argumenta que, como todas as religiões antigas que ainda vivem 

hoje em dia, o judaísmo não se paralisou com a revelação no Sinai ou com a Torah, mas 

continuou a se desenvolver através da história: com as explicações da Torah e da tradição, 

com a incorporação de novos eventos históricos, e com o impacto das outras culturas e 

sistemas de valores com as quais os judeus tiveram contato através da história.  

Em todos estes livros de literatura religiosa há algumas referências, se bem que 

poucas, às mulheres e suas personalidades. Segundo Blu Greenberg (1990), não é de se 

estranhar, ao longo de todo o processo do desenvolvimento desta literatura judaica, que as 

referências à mulher e à sexualidade feminina não sejam únicas ou uniformes. De acordo com 

cada época e o lugar, as interpretações variam, chegando às vezes a serem ambíguas. 

 

 

5.2. Definições bíblicas 

 

 

Apesar de que se pode observar no Gênesis uma perspectiva totalmente patriarcal da 

história, não se pode perder de vista, como chama a atenção a psicoterapeuta e professora de 

estudos bíblicos, Naomi Rosenblatt (2001), que as funções estão igualmente distribuídas entre 

os homens e mulheres. Há uma série de personagens femininos cruciais para o desenrolar da 

história, começando por Eva. Para cada geração de patriarcas há um matriarcado paralelo – 

mulheres fortes que desempenham um papel indispensável em promover a identidade 

histórica e espiritual da linhagem. As matriarcas são tão importantes quanto os patriarcas, 
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apesar de muitas vezes trabalharem nos bastidores para conduzir os destinos de suas famílias. 

Segundo esta autora, ao se contemplar o contexto histórico da época destes escritos, pode-se 

ver uma primitiva sociedade seminômade, na qual as mulheres passavam a maior parte de sua 

vida adulta concebendo e educando filhos – com o poder e as limitações inerentes a este 

papel. Seu domínio era “na tenda”, enquanto o dos homens era na terra, pastoreando ou 

guerreando. Isto levava a uma interdependência grande entre os sexos, com as funções 

claramente definidas entre eles.  

 Entretanto, não se pode dizer que as relações de hierarquia e poder eram tão 

claramente discriminadas. Segundo Blu Greenberg (1990), as narrativas bíblicas algumas 

vezes são aparentemente contraditórias. Como tudo no judaísmo emerge da Torah, ela sugere 

usá-la como referência inicial. Na primeira parte do Gênesis encontra-se uma primeira 

narrativa constitutiva de gênero: “E Deus criou Adão (a humanidade) à Sua imagem... 

masculino e feminino Ele os criou”. (Gen. 1:27) Pode-se então entender que homem e mulher 

foram criados iguais um ao outro, à imagem de Deus no sentido espiritual, mental e moral, na 

relação com Ele. A seguir, encontra-se a seguinte narrativa, sobre o pensamento de Deus, 

após criar Adão: “Não é bom para o homem viver sozinho. Eu devo fazer uma companheira 

(ajudante) oposta a ele...” (Gen. 2:18), quando resolve gerar a mulher – a partir da costela de 

Adão e nomeada por ele, o que parece lhe conferir um poder e uma hierarquia superior à dela, 

na relação entre eles.  

Ou seja, pode-se deduzir que homens e mulheres são iguais na relação com Deus, nos 

assuntos éticos e espirituais, mas nos assuntos de relacionamento entre os sexos fica 

estabelecida uma hierarquia entre eles. 

Desta forma, Greenberg (1990) conta que ao longo de toda a literatura judaica pode-se 

encontrar  a  ambigüidade  em  relação  às definições  sobre  o  papel  da  mulher: algumas 

vezes ela  é  citada  como  nobre  e  fonte  de  toda  inspiração  e  outras  vezes  como  

preguiçosa, ciumenta, etc. 

 

 

5.3. Diferenças de gênero 

 

 

Pode-se afirmar que o judaísmo é uma religião com regras e rituais bastante claros e 

explícitos, porém com interpretações diversas sobre o significado de cada ritual.  
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Do ponto de vista ortodoxo, Lisa Aiken, uma psicóloga que se dedica a estudos 

judaicos religiosos, em seu livro “To be a Jewish Woman” (1993), afirma que a forma 

principal do desenvolvimento feminino é interna, enquanto que a do homem é um 

funcionamento externo, refletindo a conformação biológica dos órgãos sexuais masculino e 

feminino:  

“O judaísmo acredita que homens e mulheres devem ter direitos iguais 
para influenciar os outros, mas que as mulheres em geral não exercitam 
isto de posições de autoridade. As posições de autoridade legal e externa 
são geralmente reservadas para os homens, enquanto o poder que é 
exercido em casa e nos domínios pessoais é primariamente dirigido pelas 
mulheres”. (Aiken, 1993, p.29). 

Outra voz ortodoxa, do Rabino Boteach (2000), diz: 

“O que os homens e as mulheres podem dar um ao outro são seus preciosos 
dons de masculinidade e feminilidade, respectivamente, que transcendem de 
longe as meras diferenças fisiológicas e anatômicas. Essas regras ordenam 
que homens e mulheres se vistam de forma diferente, rezem em locais 
diferentes, separados por uma divisória, e que as mulheres nunca sejam 
colocadas em posições de grande exposição, que poderiam roubar-lhes seu 
mistério natural... A grande atração da mulher é sua propriedade 
misteriosa e esquiva... O Talmude afirma que, já pela anatomia, os homens 
naturalmente são revelados, enquanto as mulheres são ocultas... Para os 
homens, a vida consiste na projeção externa; para as mulheres, trata-se de 
dignidade interior... No judaísmo ortodoxo, a mulher não pode ser rabino, 
nem servir em funções muito públicas, porque Deus lhe deu o belo dom da 
mística feminina, que a torna objeto de desejo dos homens... Estas normas 
surgem da convicção de que a mulher porta, acima de tudo, uma dignidade 
feminina inata que, ao contrário do ego masculino, não necessita de 
exposição explícita, nem floresce nela”. (Boteach, 2000, p. 209 a 211). 

Isto faz sentido quando se pensa que nos rituais religiosos tradicionais: para qualquer 

cerimônia pública é necessária a presença de dez homens – o que constitui a representação de 

uma comunidade. As mulheres podem rezar também, mas podem ser isoladas e não são 

consideradas para as cerimônias coletivas ou públicas. Esta regra leva a diferentes 

interpretações: as comunidades mais ortodoxas argumentam que a mulher é mais elevada 

espiritualmente e não precisa de um número mínimo de pessoas para se elevar. As 

comunidades mais renovadoras consideram esta uma atitude discriminatória e começam a 

contar com as mulheres para as preces e cerimônias coletivas.  

Blu Greenberg (1990) nos aponta algumas diferenças de comportamento em relação 

ao sexo, ao longo de diversas etapas do ciclo vital, que permitem interpretações ambíguas 

sobre os seus significados: 
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a) No nascimento: quando nasce um menino há um ritual da circuncisão (Brit Milá – o pacto 

da palavra), que significa a inclusão deste menino na comunidade, através da celebração 

do pacto de Deus e Abraham, para a continuidade do povo judeu – portanto, o nascimento 

de um menino é um evento social e festivo, além de familiar. Para a menina não há um 

ritual social consagrado na cultura ortodoxa. Alguns sábios alegam que a menina já nasce 

automaticamente incluída na comunidade e não necessita deste ritual. De qualquer forma, 

só é reconhecido como judeu aquele que nasce de mãe judia, portanto a importância da 

mulher fica assegurada na constituição da comunidade. 

Greenberg (1990) destaca que atualmente, em algumas comunidades mais modernas, já se 

observam algumas adaptações: há uma cerimônia de celebração do nascimento de uma 

filha, chamada de Brit Bat (o pacto da filha), na qual são recitadas algumas passagens 

bíblicas, orações para que a menina tenha uma vida de princípios éticos judaicos, uma 

afirmação de seu ingresso no pacto comunitário, uma cerimônia formal de nomeação (o 

ato de dar o nome tem um sentido espiritual), e bênçãos especiais por este momento único, 

além de ser também uma ocasião festiva. 

b) Na puberdade: é importante notar que a religião ressalta mais as transformações 

espirituais e morais da infância para o adulto, do que as transformações físicas e 

biológicas. O ritual de passagem para os meninos se dá aos 13 anos e é chamado Bar-

Mitzvá (literalmente, filho dos mandamentos), no qual ele aceita e assume as 

responsabilidades por respeitar o pacto assumido pelo povo judeu, e é considerado adulto 

para responder por suas ações perante Deus e a comunidade. É uma cerimônia pública, na 

qual o menino lê um trecho da Torah na sinagoga, perante a comunidade. Para as 

meninas, o ritual se dá aos 12 anos e é chamado de Bat-mitzvá (filha dos mandamentos), e 

nela a menina também passa a ser responsável por todas as obrigações de uma mulher 

judia. Entretanto, tradicionalmente não há cerimônia pública, inclusive pela dispensa que 

a mulher tem de estudar a Torah. Apenas na segunda metade do século XX, diversas 

comunidades começaram a fazer cerimônias públicas para as meninas em seu Bat-mitzvá, 

com um enfoque maior nas tradições e menor nos estudos bíblicos. Entretanto, os rituais 

têm sido diferentes em cada corrente judaica. As comunidades mais renovadoras seguem 

um modelo de cerimônia exatamente igual à dos meninos, com a leitura da porção 

semanal da Torah. Outras comunidades fazem uma celebração com uma apresentação 

coletiva das meninas após um ano de estudos da Torah. De qualquer forma, está havendo 

uma aproximação das meninas com os estudos bíblicos. 
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c) Casamento: apesar de não existir um mandamento explícito para se casar, toda a história 

do Gênesis é baseada no casamento dos três patriarcas e na sua vida familiar. Daí se deduz 

a importância do casamento e da vida familiar não apenas para a sobrevivência do povo, 

como para a manutenção do pacto religioso. O casamento serve a três propósitos: 

intimidade, procriação e canalização dos desejos eróticos. O Talmude reconhece o desejo 

do casamento nos dois sexos, mas especialmente para as mulheres. É recomendado o 

casamento quando jovem, para evitar que o rapaz passe o dia com pensamentos eróticos e 

a moça corra o risco de se tornar promíscua. Porém a idade dos casamentos entre os 

judeus sofreu grandes variações ao longo da história, dependendo das culturas locais aos 

quais eles estavam vinculados, assim como às circunstâncias de cada governo local, com 

maior ou menor discriminação aos judeus. Mesmo que a responsabilidade de casar suas 

filhas fosse do pai, ele não poderia obrigá-las a casar-se sem o seu consentimento. Apesar 

da necessidade deste consentimento, a iniciativa do casamento era claramente do homem. 

Blu Greenberg (1990) ressalta que na linguagem bíblica o casamento era descrito como 

um homem que “toma sua esposa”, de onde se deduz que a autoridade no casamento está 

com o marido: que passa do pai para o marido. Por outro lado, se subentende que tanto a 

esposa quanto o marido têm obrigações um com o outro, estão em uma relação 

complementar. A função de esposa nunca é subestimada, sendo que alguns estudiosos 

mais atuais alegam que as descrições positivas a respeito da mulher dizem respeito ao seu 

status de esposa. A cerimônia do casamento reflete esta iniciativa masculina: o noivo dá 

um anel para a noiva recitando uma prece onde diz que ela é consagrada a ele como 

esposa,  e  a  Ketubá  (um  contrato  matrimonial)  é  lido  em  frente  de  duas 

testemunhas. A noiva  fica  silenciosa  na  cerimônia  tradicional:  ela  confirma  o  

casamento  aceitando  o anel e a Ketubá. 

Nas cerimônias de casamento atuais há algumas adaptações, com uma participação mais 

ativa da noiva. Há uma troca de alianças (não apenas a noiva recebe o anel) e ela também 

recita uma benção para o noivo. Nas cerimônias ortodoxas, a noiva recita versos e preces 

antes e depois do ritual tradicional. Podemos dizer que o casamento em si mudou bastante 

também entre os judeus, com o impacto do feminismo: as mulheres trabalham mais fora 

de casa, e as tarefas da casa e com as crianças também têm se distribuído mais entre 

marido e mulher.  

d) Nascimento de uma criança: é interessante observar que não há nenhum ritual formal ou 

benção na ocasião do nascimento de uma criança, confirmando a falta de cerimônias 
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públicas nos eventos femininos. Mesmo atualmente apenas preces de agradecimento são 

feitas pelas mulheres, às vezes em casa, às vezes com os amigos e parentes. 

e) Divórcio: Apesar de ser um procedimento legal aceito pelo judaísmo, ele é bastante raro, e 

é um dos rituais que mais expõe a mulher às diferenças de gênero. A essência do ritual do 

divórcio judaico consiste no homem dando um documento (guet) para a mulher na frente 

de duas testemunhas e de um tribunal rabínico de pelo menos três rabinos. A ação da 

mulher consiste apenas em receber este documento. Entretanto, para a mulher este 

processo pode ser muito delicado e a torna vulnerável, pois o divórcio depende apenas do 

desejo do homem e não do desejo da mulher. Havia algumas situações em que o homem 

estava impedido de dar o divórcio para sua esposa (por exemplo, no caso de um homem 

estuprar uma mulher virgem, ele deveria se casar com ela e nunca poderia abandoná-la), o 

que deve ser entendido como alguns limites que a comunidade colocava para este absoluto 

masculino. Ao longo das gerações, estes privilégios masculinos foram se reduzindo e 

aumentando os direitos das mulheres (como maior imposição de regras que permitissem o 

divórcio, a exigência de uma mediação procurando a reconciliação, o aumento da 

responsabilidade financeira do homem em relação à mulher divorciada, o acréscimo da 

possibilidade da mulher aceitar ou não o divórcio). Aumentaram também as possibilidades 

da mulher requerer o divórcio, especialmente em assuntos ligados à sexualidade: por 

exemplo, se o marido não cumpre com suas obrigações conjugais (sexuais), se ele for 

impotente, ou, se ela o achar repulsivo. Ainda, se ele tiver mau odor por causa de sua 

ocupação, ou se ele descumprir com algum item do contrato matrimonial (ketubá). Ainda, 

posteriormente se agregou a possibilidade do divórcio se o homem visitar prostitutas ou se 

bater na esposa. Entretanto, a diferença inicial ainda prevalece: a mulher já tem uma série 

de motivos justificados para pedir o divórcio, mas compete ao homem dá-lo. Enquanto o 

homem não der o guet, a mulher não pode se casar novamente.  

Em poucas comunidades, em vista de eventuais dificuldades colocadas pelo marido para 

conceder o divórcio, uma junta de rabinos têm liberado a mulher para um novo 

casamento. Entretanto, as comunidades mais tradicionais não reconhecem este 

procedimento. Em outras comunidades os rabinos tendem a anular o casamento, para 

liberar a mulher. E ainda, nas comunidades mais ortodoxas, os rabinos fazem diversos 

tipos de pressão para o homem conceder o divórcio religioso junto com o divórcio legal. 

De qualquer forma, esta é uma área na qual ainda há maior desequilíbrio entre os sexos. 
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f) Menopausa: apesar de ser reconhecida como uma nova etapa da vida, não há grandes 

discussões sobre a menopausa, nem se reduz a obrigação masculina de satisfazer 

sexualmente sua mulher.  

g) Para finalizar, Greenberg (1990) diz que nos rituais da morte e do sepultamento não há 

diferenças entre os homens e as mulheres. Os rituais são exatamente iguais. Entretanto, 

para os filhos há uma diferença: somente os homens devem rezar o kaddish, uma prece em 

homenagem ao morto que deve ser rezada ao longo dos onze meses seguintes à data de 

seu falecimento. Nas correntes mais reformistas do judaísmo, as mulheres também estão 

incluídas nestas rezas que homenageiam o morto.  

 

 

5.4. Casamento 

 

 

 Para se falar a respeito de sexualidade no contexto do judaísmo mais tradicional, não 

se pode perder de vista algumas reflexões a respeito do casamento.  

Na consciência judaica, talvez mais do que em qualquer outra, a instituição do 

casamento sempre evocou uma devoção apaixonada. Podem-se buscar algumas razões 

históricas e outras de fundo religioso para justificar esta ênfase. Conforme relata o historiador 

Ausubel (1989), uma das razões religiosas tem origem no conceito de que a Criação é um 

processo incessante na eternidade e que a Humanidade tem por obrigação ajudar a Deus nesta 

tarefa, através da procriação no casamento; outra razão se refere ao fato de que os judeus se 

consideravam um povo com uma missão de guardar a “Torah”  (a Bíblia judaica) e seus 

mandamentos, transmitindo essa herança da lei e da moralidade para as gerações seguintes. 

Estes objetivos exigiam tanto a preservação quanto o crescimento da população judaica. 

Do ponto de vista histórico, em todas as épocas, seja no período bíblico, ou 

posteriormente na Idade Média, os judeus sofreram com crises recorrentes na vida judaica de 

grupo: invasões, guerras, incidência de peste no primeiro período, ainda no Estado de Israel, 

ou, depois de dispersos, perseguidos por massacres, torturas, prisões, conversões sob pressão 

de milhares de judeus ao cristianismo e ao islamismo. Assim, sempre houve uma premência 

desesperada de recomporem sua decrescente população e o nascimento de uma criança, 

especialmente um filho, assegurava a continuação biológica da linhagem, constituindo uma 

alegria tanto para a família quanto para a comunidade. 
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No início da era rabínica, o casamento foi caracterizado como uma união sagrada, em 

contraponto à civilização greco-romana, em meio à qual viviam. A noiva judia era 

“consagrada” ao seu noivo e tornava-se sagrada para ele, que passava a ser o responsável pelo 

tratamento dado a ela perante a religião e toda a comunidade. Esta relação tinha uma 

concepção idealizada, baseada nos mais altos padrões morais, guiada pelo respeito mútuo, a 

devoção, a conduta casta e a bondade. E o judeu do povo assumia os encargos de marido com 

dedicação religiosa. “Nos tempos pós-bíblicos, cabia aos pais a tarefa sumamente importante 

de selecionar o cônjuge para seus filhos e filhas. A decisão final, porém, terminava por ser 

dos próprios jovens. Em particular, o poder do veto era dado à noiva”. (Ausubel, 1989, 

p.126). Esta era uma forma de proteger a mulher, num mundo predominantemente masculino, 

valorizando o casamento por amor. Esta preocupação com o casamento por amor se reduziu 

drasticamente com a intensificação da perseguição aos judeus na Idade Média, quando a 

necessidade maior passou a ser a sobrevivência religiosa da comunidade, e o casamento 

passou a ser mais prático e não sentimental. Os casamentos passaram a ser realizados com as 

moças cada vez mais jovens, para garantir alguma proteção moral para elas, numa época de 

atrocidades generalizadas contra os judeus. Este costume persistiu por vários séculos, na 

Europa Oriental, perdurando até o século XIX. 

 Para os ortodoxos, mesmo na atualidade, o casamento é central para a vida humana. 

Para o Rabino Shmuley Boteach (2000), o casamento “Dá o poder de redimir e salvar pelo 

menos uma vida, ao escolher uma pessoa e fazê-la sentir-se querida e especial ao longo de 

toda a sua vida. É essa a beleza do casamento e o motivo pelo qual ele é central para a vida 

humana”. (Boteach, 2000, p.14) e “O casamento é uma afirmação de um profundo e 

arraigado amor pela humanidade, em que amamos o companheirismo mais do que a 

perfeição”. (Boteach, 2000, p.15) 

 

 

5.5. Sexualidade 

 

 

No judaísmo, a vida sexual de um casal é considerada como natural e assim 

valorizada, dando também espaço para a expressão da sexualidade da mulher, desde que 

dentro do casamento.  

Segundo Ausubel (1989), um dos fatores determinantes da origem da moralidade 

sexual entre os judeus dos tempos antigos, era a necessidade de isolar a vida judaica da 
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imoralidade dos povos vizinhos, representada por cultos orgíacos entre os canaanitas e do 

sentido hedonístico dos gregos e romanos. Por este motivo as relações entre os sexos eram 

sancionadas e reguladas pelas leis religiosas e pelo Estado Judeu, ficando desta forma o 

padrão de moralidade sexual fixado, em seus traços essenciais, para todas as gerações 

posteriores de judeus, com as posteriores revisões de acordo com o local e vivências culturais 

de cada época. Desta forma, assuntos como adultério, abstinência sexual antes do casamento 

(para ambos os sexos), masturbação, abortos, divórcio, esterilidade, anticoncepção, 

monogamia e prostituição, foram abordados e regulamentados pelas leis rabínicas.  

Da mesma forma que em outras religiões, sempre houve pensadores judeus que 

defenderam um judaísmo ascético, no qual a paixão sexual seria limitada e a ênfase recaísse 

apenas sobre a procriação. Entretanto, talvez como uma resposta aos movimentos libertadores 

da sexualidade do século XX, estes conceitos começam a ser revistos, com exceção da 

importância dada ao recato e respeito mútuo. A expressão da sexualidade não deve ser 

exposta a público, pois perderia a riqueza da intimidade.  

Dentro da corrente ortodoxa do judaísmo (a mais apegada às leis e costumes), pode-se 

acompanhar a fala do Rabino Shmuley Boteach (2000): 

“Ao longo da História, o sexo sempre foi tratado como um direito do 
homem e um dever da mulher. Saber se a mulher desfrutava ou não do sexo 
era irrelevante. A mulher existia para o prazer do homem e era 
considerada imoral, caso desfrutasse do sexo... Contudo, para os que 
conhecem a Bíblia, o desejo sexual feminino não é nada novo... O Talmude 
declarou, há dois mil anos atrás, que a paixão sexual da mulher é muito 
maior do que a do homem... A Bíblia concebe o sexo no casamento como 
direito da mulher e dever do homem. Longe de negar o componente sexual 
do desejo feminino, a lei judaica (Torah) obriga o homem a agradar sua 
esposa até que ela atinja o clímax sexual antes dele. Se um homem faz sexo 
com a esposa sem dar prazer a ela, isso é considerado um abuso... O sexo 
não é um luxo no casamento, mas a sua necessidade básica. Precisamos 
desejar um ao outro sexualmente para que marido e mulher possam se 
tornar um só... O prazer é fundamental, porque o deleite e a paixão 
despertam o nosso caráter total e a nossa completa participação. O prazer 
é capaz de se transformar na forma mais profunda de conhecimento, 
tornando-se uma experiência que eleva ambos os participantes: o corpo se 
despe de sua casca, as máscaras vão desaparecendo e o que sobra é um ser 
humano sensível e vulnerável”. (Boteach, 2000, p. 60/62). 

Como se pode então observar, ao contrário de outras tradições religiosas, o judaísmo 

nunca teve uma ética sexual pudica e conservadora. Nele as relações íntimas são prazerosas e 

sagradas. O orgasmo feminino deve ser buscado pelo casal, sendo também da 

responsabilidade do marido. A interação sexual constante é vista como ingrediente básico 

para a conservação do amor e para gerar intimidade emocional: “apenas o sexo tem o poder 
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de despertar nossas emoções mais profundas e poderosas”. (Boteach, 2000, p.30). Ainda, 

segundo este rabino, para o judaísmo o propósito do sexo não é só procriação ou só prazer, 

mas é sintetizar e harmonizar dois estranhos, unindo-os como um só ser: o amor vem apenas 

pela intimidade física. “Como diz a Bíblia, ‘E o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá 

à sua esposa (fará sexo com ela) e os dois se tornarão uma só carne.’” (Boteach, 2000, p.34). 

Ele então critica a sociedade atual, com liberdade sexual: “A abundância de parceiros sexuais 

prejudica seriamente a nossa capacidade de conservar a intimidade quando a desejamos”.  

(Boteach, 2000, p.38) 

Quando Boteach (2000) fala das diversas possibilidades das técnicas sexuais, ele 

destaca o prazer como forma de alcançar um novo nível de espiritualidade para o casal.   “O 

cerne dos ensinamentos judaicos sobre o sexo marital é que uma vida sexual gratificante e 

satisfatória é essencial para um casamento saudável e que o puritanismo excessivo não tem 

lugar entre dois adultos comprometidos, um com o outro”. (Boteach, 2000, p. 73) A lei 

judaica diz: “A esposa de um homem é permitida a ele e, portanto, o que quer que seja que 

ele e sua esposa desejem empreender sexualmente podem fazê-lo. Podem ter intercurso 

sempre que lhes agradar; ele pode beijar qualquer órgão que desejar e pode ter intercurso de 

uma maneira natural ou não natural”. (Boteach, 2000, p.74). No judaísmo, “fazer sexo com 

a pessoa amada é transcender o corpo. É deixar-se ir, sem necessidade de julgamentos, de 

uma avaliação de desempenho, rendendo-se a uma pessoa que se ama e em quem se confia, é 

quando se passa a conhecer o verdadeiro êxtase e prazer”. (Boteach, 2000, p.111) E ainda, 

“no pensamento judaico, marido e mulher não têm permissão de usar nenhuma roupa ao 

fazer sexo. O sexo trata de carne pressionada contra carne, sem nenhuma barreira física”. 

(Boteach, 2000, p.113) 

Entretanto, este autor reforça a necessidade do recato:  

“É por isto que o recato é tão importante para a paixão sexual. O recato 
convida à fantasia. Um homem só deseja despir fisicamente a mulher 
depois de já tê-la despido mentalmente. A vestimenta discreta do homem e 
da mulher mesmo na privacidade do quarto de dormir, garante que o corpo 
retenha sempre sua mística erótica... No judaísmo, as coisas que são 
sagradas e especiais são sempre um tanto veladas... O recato é a reação 
apropriada ao encontrarmos algo sagrado... O corpo também deve ser 
coberto, a não ser na hora de fazer amor. Isso garante que quando a esposa 
finalmente se despe suas ações despertam a reação necessária e, no marido 
a fome de saborear aquelas delícias.” (Boteach, 2000, p.210/211). 

Para Manis Friedman (1993), outro rabino ortodoxo, a lei judaica tem grande respeito 

pela privacidade, pelo respeito às fronteiras dos parceiros: “Você não pode construir um 



 

 

50 

relacionamento íntimo se não respeitar os limites do seu cônjuge assim como os seus 

próprios”. (Friedman, 1993, p. 23) ou, “Uma moradia é um local de privacidade... Para criar 

um espaço privado é necessário ter limites físicos, definições e fronteiras.” (Friedman, 1993, 

p.87). Quando este autor fala de limites e fronteiras ele não está se referindo apenas a espaços 

físicos, mas também a espaços psicológicos baseados num compromisso incondicional: 

“O fato de teu cônjuge não ser perfeito não é problema teu. Se o teu marido 
ou a tua mulher fossem perfeitos então você não precisaria ter nenhum 
talento ou sabedoria. A idéia é que esta pessoa não é perfeita, e que isso 
não te incomoda. Não é problema teu, porque você aceita o teu cônjuge 
incondicionalmente... Se há alguma coisa que teu esposo ou tua mulher não 
querem que você note, você não olha... isto não é passar por cima; é ter 
respeito pela privacidade do seu parceiro”. (Friedman, 1993, p. 27). 

Então, a recomendação de Friedman (1993) para um casamento é apreciar o que está 

ali e não se preocupar pelo que não está. Não focalizar as diferenças, mas as coisas sobre as 

quais ambos concordam. Se o homem não notar as falhas da esposa, ele a amará pelo que ela 

é; e se ela não perceber as opiniões divergentes, a mulher amará o marido pelo seu ‘EU’ 

interno. Ele também considera o casamento como uma instituição divina, pois apenas marido 

e mulher são capazes de uma unidade singular num nível espiritual, que nenhum outro 

relacionamento consegue realizar. 

Segundo os rabinos ortodoxos, de acordo com o misticismo judaico, Adão e Eva no 

princípio eram uma só pessoa. Deus os dividiu, e transformou cada metade numa pessoa. 

Portanto cada pessoa procura um parceiro, porque sozinhos todos se sentem como metade de 

um ser.  Isto reforça o princípio de lealdade e reverência entre os parceiros, pois se cada um é 

a metade da “alma” do outro, eles são inseparáveis: “o marido deve apreciar sua esposa e a 

esposa respeitar o marido”. (Friedman, 1993, p.49). “Quando os dois cônjuges acreditam 

que disso se trata a vida e reconhecem a santidade do casamento, o resultado será lealdade e 

reverência um para o outro. Isto não significa que não haverá nenhum problema. Mas 

quando um matrimônio realiza o que deve realizar, a metade torna-se um todo sagrado.” 

(Friedman, 1993, p.54). 

Com relação à sexualidade, Friedman (1993), afirma: “Um ser humano sempre é um 

ser sexual. O que fazemos com a nossa sexualidade depende de quem somos, em que fomos 

ensinados a acreditar quando crescíamos, como fomos educados e da nossa sociedade. Mas, 

todos temos uma coisa em comum: cada um de nós está consciente de sua própria 

sexualidade, a menos que sufoquemos este aspecto. Um homem e uma mulher sozinhos juntos 

é um evento sexual – mesmo que nada aconteça... De acordo com a tradição judaica, um 
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homem e uma mulher que não estão casados e que não são parentes de sangue, não podem 

ficar juntos numa sala com a porta fechada. Isto se aplica a todos os homens e todas as 

mulheres”. (Friedman, 1993, p. 134) 

Pode-se observar em todas estas falas que a sexualidade é valorizada, tanto a 

masculina quanto a feminina, mas todo o contexto religioso ainda deixa para o homem toda a 

responsabilidade pela relação no sentido de proteger a mulher – de onde se deduz uma 

posição hierárquica inferior da mulher, como por exemplo, na frase citada acima, de que o 

homem deve apreciar sua mulher enquanto ela deve respeitá-lo.  

 

 

5.6. Regras para a sexualidade 

 

 

Toda esta valorização da sexualidade vem acompanhada de regras e rituais muito 

específicos, como em todo o judaísmo. As relações sexuais são legitimadas e sancionadas 

apenas no contexto do casamento, e são reguladas pela integração de dois princípios básicos: 

a satisfação sexual da mulher e as chamadas Leis de Pureza Familiar. 

Como foi visto anteriormente [Boteach (2000), Greenberg (1990), Friedman (1993)], a 

lei da satisfação sexual da esposa é provavelmente única entre as religiões antigas, pois na 

maior parte das culturas com as quais os judeus tinham contato, o que importava era a 

realização masculina. Esta satisfação da mulher implica que o sexo é independente da 

procriação. O seu princípio básico é um reconhecimento, pelas tradições rabínicas, de que a 

mulher tem desejo sexual tanto quanto o homem (apesar do desejo feminino não se mostrar 

fisicamente) e a satisfação deste é fundamental para o seu bem estar, inclusive, durante a 

gestação e período de lactação. Os direitos básicos de uma mulher no judaísmo são comida, 

roupas e direitos conjugais, e são incumbências do marido. Não existe uma obrigação 

correspondente de que a mulher satisfaça o seu marido. Há uma recomendação de que ela não 

recuse sexo de forma irrazoável e constante, mas na lei a atenção se concentra no prazer dela 

e não no prazer do marido. 

As leis da pureza familiar são aquelas que regulam o contato com a mulher 

menstruada. Segundo Greenberg (1990), elas podem ter origem no fato de que em muitas 

culturas antigas, inclusive no judaísmo, o sangue menstrual teve um significado de poder 

especial, além da simples função biológica. Este significado tem uma conexão com assuntos 

de vida e morte, nascimento e destruição de uma vida em potencial. O sangue menstrual era 
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associado a um tabu de morte, conseqüentemente de impureza, pois a ausência do sangue 

sinalizava uma nova vida. 

Estas leis estipulam que:  

“O casal deve abster-se de relações conjugais durante o período menstrual 
da mulher e nos sete dias que se seguem; nestes dias, o casal deve abster-se 
de qualquer contato físico; na oitava noite a mulher mergulha no ´micvê´ 
(um banho ritual), um reservatório de água natural, construído e mantido 
sob minuciosa supervisão rabínica”. (Steinmetz, 2005, p.109) 

A purificação através de águas correntes simboliza uma renovação, uma regeneração 

das forças de vida e é considerada um privilégio e não um castigo. Como exemplo, os 

sacerdotes, na época do Templo de Jerusalém, antes de entrar no Templo se purificavam num 

banho deste tipo. 

 

 

5.7. Outros conceitos ligados à sexualidade 

 

 

Novamente, Blu Greenberg (1990), da corrente renovadora, ajuda a organizar os 

conceitos referentes à sexualidade: 

a) Contracepção 

Segundo esta autora, a lei da procriação é o primeiro mandamento da Torah: “Crescei-vos 

e multiplicai-vos”. (Gênesis.1:28) Da importância deste mandamento, derivam algumas 

regras fundamentais, tais como o homem não deve desperdiçar o seu sêmen; ou, se após 

dez anos de casamento um casal não tiver filhos, um divórcio passa a ser justificável.  

Apesar de parecer contraditório, a contracepção no judaísmo é permitida e baseada na 

primazia da regeneração humana e no reconhecimento de que o sexo deve ser saudável, 

natural e prazeroso e não apenas para a procriação. As regras que estabelecem como deve 

ser feita a contracepção são fundamentadas no princípio de que os dois atos humanos mais 

sagrados são amar e criar vida: e na observação de que se todas as vezes que um casal 

fizer sexo, eles tiverem que procriar, isto pode destruir o amor; por outro lado, se o casal 

evitar filhos ilimitadamente, eles não cumprirão o mandamento inicial.  

Considerando os princípios da necessidade de procriação e da necessidade de satisfazer o 

prazer sexual feminino, dos períodos em que a mulher não pode ter relações sexuais e da 

proibição do desperdício do sêmen, Greenberg (1990) conta que os rabinos criaram as 
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seguintes regras a respeito do controle da natalidade: não é permitido o coito interrompido 

ou “tabelinha”; o controle da natalidade é responsabilidade da mulher; a esterilização é 

considerada uma mutilação, portanto proibida; ligar as Trompas de Falópio é aceito por 

alguns sábios, que não consideram o procedimento irreversível; a “camisinha” não é 

permitida porque desperdiça o sêmen e impede o contato direto do corpo do homem e da 

mulher; o diafragma tem menos objeções do que a camisinha; espermicidas são aceitos 

por alguns rabinos e não por outros; o mesmo acontece com o DIU; e a pílula é permitida.  

b) Aborto 

Outra questão que se apresenta é a respeito do aborto. Segundo Greenberg (1990), 

contrariamente aos argumentos atuais anti-aborto, para o judaísmo o aborto não é 

considerado assassinato. Entretanto, o aborto só é permitido em circunstâncias 

excepcionais: risco de saúde para a mãe, risco de afetar a saúde mental da mãe, ou quando 

a gravidez pode colocar em risco a vida de outra criança. Para os rabinos, a vida de um 

recém-nascido é prioritária em relação à de um feto. Também, em caso de aborto, este é 

mais facilmente permitido nos três primeiros meses da gestação. Em casos de doenças 

graves do feto, este recurso não tem unanimidade entre os rabinos: alguns consideram que 

a lei fala da vida e saúde da mãe e não do feto, e, portanto não autorizam o aborto; outros 

interpretam que um filho gravemente doente vai gerar um severo estresse mental e 

emocional para a mãe, considerando este um motivo válido para o aborto.  

c) Masturbação  

A masturbação masculina é fortemente censurada, especialmente em função da lei de não 

desperdício do sêmen. Em contrapartida, a masturbação feminina nem sequer é 

mencionada, pois não existe transgressão às leis rabínicas.  

d) Homossexualidade  

A homossexualidade, definida como sexo entre dois homens, é considerada uma 

transgressão equivalente ao adultério ou incesto. O lesbianismo não é mencionado na 

Torah. Ele é visto como impróprio, mas não implica em nenhuma conseqüência legal.  

e) Incesto 

O incesto é uma das transgressões puníveis com a morte. É um comportamento sexual 

considerado imoral, e percebido como um perigo para a ordem social e a integridade 

daquela instituição “sagrada” – o casamento. Esta é uma das transgressões aplicáveis tanto 

a homens como a mulheres. Essencialmente, a proibição se refere, a todas as mulheres da 

família, até a quarta geração. Na lei a linguagem se refere aos homens, porque estes são 

considerados os iniciadores, ou agressores num relacionamento sexual. Além disto, 
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porque numa estrutura patriarcal os homens são os protetores das mulheres sob sua 

guarda, e, portanto, esta lei se refere à proteção das mulheres dentro da estrutura 

doméstica.  

f) Adultério 

O adultério é considerado um pecado grave, um crime moral. Mas existe um padrão duplo 

com relação ao adultério. Se um homem casado se envolve em um ato sexual com uma 

mulher solteira, isto não é considerado adultério. Porém, se uma mulher casada se envolve 

em uma relação sexual com outro homem, isto é considerado como adultério e os dois são 

responsabilizados pelo ato. Este padrão se baseia na origem da lei, na qual o homem podia 

ter mais do que uma esposa, mas a sexualidade da mulher era considerada uma possessão 

do marido. A punição pelo adultério no período bíblico era de morte, porém ao longo dos 

séculos foi sendo modificada para arranjos mais sociais. A punição mais severa ainda 

recai sobre os filhos destas uniões ilícitas. Eles são considerados bastardos e não podem se 

casar com outros judeus.  

g) Sexo antes do casamento 

De acordo com a lei talmúdica qualquer ato sexual sem a cerimônia do casamento é 

considerado como promíscuo e imoral, tanto para homens como para mulheres. Não há 

conseqüências legais para este ato, mas são muitas as condenações a ele. Além disto, os 

rabinos criaram proteções para limitar estas possibilidades: proibiram que um casal ficasse 

sozinho, com portas fechadas antes do casamento. Como conseqüência, a virgindade é um 

valor altamente qualificado, como uma medida tangível da fidelidade.  

 

 

5.8. Reflexões  

  

 

Pode-se ver que a sexualidade feminina no judaísmo é vista de forma muitas vezes 

ambivalente ou paradoxal. Ao mesmo tempo em que o prazer feminino é valorizado mais do 

que em muitas outras religiões ou culturas, e a satisfação sexual é considerada natural e 

importante, a mulher ainda é colocada numa posição subalterna, dentro de uma estrutura 

patriarcal, na qual ela precisa ser protegida e seus desejos não podem ser expressos 

totalmente, independentes da vontade de seu marido. Também, a mulher tem um lugar muito 

bem delineado como esposa, mãe ou filha, ou seja, ela é definida pelas relações com os 

homens de sua vida, e não por suas características próprias. Não podemos esquecer que todas 
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as histórias bíblicas ou rabínicas foram contadas por homens, sendo que apenas neste último 

século surgiram mulheres escrevendo sobre assuntos judaicos. Entretanto, existe um 

movimento de transformação no judaísmo, no qual as mulheres têm adquirido mais direitos, e 

procurado um lugar no qual se respeitem as diferenças, mas não as desigualdades, embora 

este ainda seja um movimento incipiente e não tenha garantido a diminuição das 

desigualdades. 
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6. OBJETIVOS 

 

 

Conforme citado na introdução do trabalho, para atingir o objetivo geral proposto, a 

saber, uma compreensão da transmissão dos significados atribuídos à sexualidade feminina 

pelas mães judias às suas filhas, foi realizada uma pesquisa cujos objetivos específicos, 

também já descritos, foram de:  

• compreender quais valores e crenças a respeito da sexualidade as mães atuais receberam 

de suas próprias mães;  

• de que forma se deu esta transmissão;  

• quais valores e crenças a respeito da sexualidade estas mulheres estão transmitindo para 

suas filhas;  

• de que forma se dá esta transmissão;  

• quais  valores  e  crenças  as  filhas  têm  e  de  que  forma  elas  pretendem  transmitir  às 

suas filhas;  

• como  estes  valores  e  crenças  ajudam  a  construir  o  sentido  de  feminilidade  para 

estas mulheres. 
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7. MÉTODO 

 

 

Como todo fenômeno a ser conhecido deve ser interpretado subjetivamente, neste 

trabalho, os significados atribuídos à sexualidade feminina, não existe a intenção de se falar 

de um fato objetivo, mas da subjetividade tanto do fenômeno citado, quanto da compreensão 

da pesquisadora, assim como do leitor interessado no assunto presente.  Desta forma, pode-se 

compreender este estudo como uma construção possível entre as subjetividades da 

pesquisadora e das pesquisadas, através de uma pesquisa qualitativa e interpretativa.  

Também, a visão sistêmica de construção da realidade não pode ser desprezada, pois 

se pode dizer que para a construção do significado particular da sexualidade para cada 

indivíduo concorrem múltiplos fatores, como a idade, raça, formação intelectual, classe social, 

aprendizado familiar, ou seja, contextos sociais, culturais, históricos e familiares que 

contribuem para a construção das narrativas e dos significados destes relacionamentos, 

relativizando suas experiências singulares em tempo e espaço específicos e evitando 

quaisquer generalizações. 

Usaram-se as idéias de Guba e Lincoln (1994), quando eles definem o paradigma 

construtivista como baseado na noção do relativismo, no qual as realidades são apreendidas 

na forma de construções, através da linguagem e baseadas na experiência vivida, portanto de 

natureza local e específica, e dependentes em sua forma e conteúdo das pessoas ou grupos que 

os construíram.  

Uma conseqüência imediata desta visão é que não se pode separar aquilo que se 

conhece, da pessoa que conhece, o que implica que os resultados de uma investigação não 

relatam algo que está “fora”, mas são criados no processo da investigação. O conhecimento é 

uma construção humana: portanto não é objetivo. Como as realidades são múltiplas, pois só se 

pode ter acesso a elas pela subjetividade e, através da linguagem, os resultados da pesquisa 

resultam da criação de um processo de interação entre a investigadora e as investigadas. Na 

interpretação dos dados obtidos na pesquisa, procurou-se compreender os significados 

atribuídos em relação ao fenômeno estudado: a sexualidade e a transmissão dos valores a ela 

associados, que foram comparados procurando-se similaridades, diferenças e afirmações 

únicas.  

Dentro desta abordagem qualitativa destaca-se a estratégia de estudo de caso, no 

sentido, como diz Stake (1994), do objeto de estudo a ser analisado. Ele se concentra em 

questões qualitativas, com interesse cultural e holístico da análise de um fenômeno. O que se 
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visa é alcançar a compreensão de um assunto específico, pela pesquisa em profundidade do 

mesmo. Algumas das características que se podem citar como próprias desta estratégia são: o 

envolvimento direto do observador no sistema observado; o compromisso com a reflexão 

pessoal do pesquisador ao longo de sua pesquisa; a descrição do objeto de estudo como 

inserido num contexto social, no qual suas ações não são isoladas, mas estão intimamente 

influenciadas pelo meio circundante.  O estudo de caso é uma pesquisa concentrada em um 

tema particular, não permitindo generalizações. Remete o leitor a uma reflexão sobre uma 

experiência humana específica. Pode ser realizada com diversos casos, buscando uma melhor 

compreensão do tema em estudo, através das similaridades, repetições, redundância e 

singularidade entre os indivíduos. Neste trabalho, ao se ouvir diversas duplas de mães e filhas, 

buscou-se ampliar as narrativas do que se poderia obter em um caso único.  

 

 

7.1. Instrumentos 

  

 

Os instrumentos utilizados nesta pesquisa foram entrevistas semi-estruturadas, com 

perguntas relacionadas ao tema, que permitissem a emergência de narrativas das suas 

vivências.  Foi usado gravador, para possibilitar a transcrição fiel dos encontros.  

Os principais tópicos abordados se referiram a: vivências relacionadas ao 

desenvolvimento das características sexuais; experiências com sexualidade; atitude da família 

a respeito; envolvimentos afetivos e sua repercussão na família; questões de gênero na 

família; percepção da filha a respeito das relações parentais; valores familiares associados à 

sexualidade, gênero e relacionamentos afetivos transmitidos pela mãe, e desejos de 

continuidade desta transmissão; vivência atual de sexualidade; e significado de ser feminina. 

(O roteiro completo das entrevistas pode ser visto no anexo B). 

 

 

7.2. Participantes 

 

 

O estudo focalizou a compreensão da forma como mulheres da comunidade judaica, 

na faixa de 45 a 55 anos transmitiram seus valores, crenças e comportamentos a respeito de 

sexualidade para suas filhas, hoje na faixa de 20 a 30 anos. São mulheres que viveram sua 
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juventude nos anos 70 e que receberam uma educação tradicional, de modo geral, baseada nos 

estereótipos culturais e socialmente desejáveis para elas, mas que de alguma forma 

perpassaram por toda esta revolução sexual, ou seja, vivenciaram uma ruptura nas crenças, 

valores e padrões de comportamento aprendidos.  

Foram entrevistadas seis mulheres de orientação laica e duas ortodoxas, e suas 

respectivas filhas, escolhidas através de uma amostragem por bola de neve, entre pessoas da 

comunidade judaica, nas camadas médias paulistanas.  

 

 

7.3. Procedimento 

 

 

Foi considerada uma amostra de conveniência, de pessoas das relações da 

pesquisadora. A pesquisadora havia feito uma solicitação às suas amigas, via Internet, 

explicando o objetivo da pesquisa, através do projeto de pesquisa apresentado e aprovado pela 

PUC, pedindo indicações de pessoas que estivessem dispostas a dar o seu depoimento. 

Algumas das amigas se prontificaram para participar da pesquisa e outras indicaram pessoas 

conhecidas. A pesquisadora entrou então em contato por telefone, normalmente com as mães, 

explicou novamente o objetivo da pesquisa, ouviu eventuais dúvidas e verificou a 

disponibilidade da mãe para conversar sobre esse tema e, nos casos positivos, pediu para essas 

mães perguntarem para suas filhas a respeito da disponibilidade delas. A partir do momento 

em que ambas aceitaram o convite de participar da pesquisa, foi estipulado o local e horário 

de cada entrevista. As entrevistas foram individuais e sigilosas, de forma a oferecer um 

espaço de confiança e intimidade a cada uma.  

Cada entrevista durou cerca de uma hora à uma hora e meia. As entrevistas foram 

realizadas em locais diferentes: no consultório da pesquisadora, no local de trabalho ou na 

residência das pesquisadas, de acordo com a maior disponibilidade destas. Em todos os casos, 

o local era calmo e isolado, garantindo a privacidade das entrevistas. Após o procedimento 

inicial de identificação e da leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (conforme modelo no anexo A), foi feita uma pergunta disparadora, a respeito das 

mudanças fisiológicas ocorridas na adolescência e qual a orientação que as meninas tiveram 

sobre esse assunto. A partir daí se procurou estabelecer uma conversação, na qual ao 

aparecerem assuntos interessantes para o tema da pesquisa, foram feitas perguntas para 
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ampliá-los ou, se os assuntos não surgiam espontaneamente, foram feitas perguntas nessa 

direção.    

 

 

7.4. Análise dos resultados 

 

 

 As entrevistas foram gravadas e depois transcritas, procurando-se destacar os temas 

que surgiam das falas que interessam para o objetivo do estudo, de acordo com os 

pressupostos teóricos. As conversas foram então transformadas em textos, de forma que se 

pudesse ter uma compreensão mais geral de seu sentido, conforme sugestão de Ida 

Kublikowski (2004), em seu artigo sobre a Síndrome da TPM, na revista Família e 

Comunidade, v.1, n. 2. Passaram então por um processo de interpretação, no qual foram 

destacadas as narrativas que evidenciavam crenças, valores e atitudes de cada participante em 

relação ao tema em questão. Este procedimento foi ampliado para todas as participantes, 

buscando as similaridades, diferenças e singularidades entre elas, de acordo com sua geração. 

Estas regularidades entre os valores, crenças e ações das participantes foram então agrupadas 

em unidades de significados, que por sua vez constituíram categorias temáticas. O processo 

utilizado foi resultado de uma classificação progressiva dos significados que foram surgindo 

na leitura e compreensão: o título de cada categoria só foi definido no final da operação. 

 Desta compreensão do fenômeno, explicitada pela interpretação destes significados, 

emergiu numa narrativa resultante da participação das entrevistadas e da entrevistadora na 

busca de um sentido comum. O que foi procurado foram significados que pudessem ser 

compreendidos com base na vida cotidiana, que emergissem num contexto de conversação em 

um momento histórico, social e cultural específico. 

 

 

7.5. Considerações éticas 

 

 

O presente estudo foi aprovado  pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, sob o número 131/2006, respeitando os aspectos éticos e 

científicos fundamentais.  
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A pesquisa foi feita mediante consentimento livre e esclarecido dos participantes, 

tratando-os com dignidade, respeitando-os em sua autonomia e defendendo-os em sua 

vulnerabilidade. A pesquisa foi desenvolvida com indivíduos com autonomia plena. Ela não é 

de molde a causar malefícios, mas se houvesse alguma questão levantada em que o 

participante precisasse de algum apoio, a pesquisadora se disponibilizou a atender ou 

encaminhar na medida da necessidade. A relevância social da pesquisa poderá ser revertida 

em favor dos participantes.  

Este estudo contou com os recursos humanos e materiais necessários que garantem o 

bem-estar dos sujeitos da pesquisa, havendo competência adequada da pesquisadora para o 

trabalho em questão.  

A confidencialidade e a privacidade dos sujeitos foram preservadas, sendo que após a 

utilização, as fitas de áudio utilizadas para documentar as entrevistas serão destruídas, ficando 

garantida a não utilização das informações em prejuízo das pessoas entrevistadas. 

Os resultados da pesquisa serão devidamente publicados, como Dissertação de 

Mestrado e ficarão arquivados na Biblioteca da Pontifica Universidade Católica de São Paulo 

(PUCSP), colocando-se a pesquisadora à disposição para atender qualquer questão ou 

problema surgido entre as participantes. 
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8. DESCRIÇÃO DAS PARTICIPANTES 

  

 

Foram realizadas 16 entrevistas, sendo 8 duplas de mães e filhas, conforme 

procedimento descrito no item 7.3 (p.55), e um sumário de suas características, a partir da 

observação no encontro pesquisadora e entrevistada, passa a ser descrito a seguir. A íntegra 

das  entrevistas  pode  ser  lida  no  volume  anexo  a  esta  dissertação.  Todos  os  nomes 

citados são fictícios,  para  preservar  a  identidade  das  participantes,  e  as  informações  são  

da  época das entrevistas. 

 

Rosana (mãe - dupla 1) 

Tem 55 anos, paulistana, casada há 32 anos, tem 3 filhos, sendo dois rapazes de 29 e 23 anos, 

e uma filha, Luzia, de 27 anos. Tem formação de nível superior, trabalha em uma escola. Seu 

marido e os três filhos também têm nível superior. Sua mãe é viva, com 77 anos. Seus pais 

eram comerciantes. Com relação ao judaísmo, se descreve como “tradicional”. 

A conversa se desenrolou no seu ambiente de trabalho, em uma sala exclusiva. Mostrou-se 

bastante colaborativa e aberta, reconhecendo suas facilidades e limitações. 

 

Luzia (filha - dupla 1) 

Filha de Rosana, 27 anos, profissional liberal de nível superior, da área da saúde. Está noiva, 

devendo se casar 10 meses após a data da entrevista. Seu noivo também possui nível superior. 

Com relação ao judaísmo, se descreve como “muito judia, pouco praticante”.  

Luzia soube da pesquisa por uma colega de trabalho, se dispondo a participar. Consultou sua 

mãe, que também se prontificou a colaborar. Mostrou-se bastante receptiva e aberta. 

 

Elza (mãe - dupla 2) 

Tem 53 anos, paulistana, profissional liberal da área da saúde, com escolaridade de nível 

superior. Seu marido e filhos também são profissionais de nível superior. Casada há cerca de 

32 anos, tem uma filha, Dani, de 30 anos, e um filho de 28 anos. Seus pais, são falecidos. Seu 

pai era industrial e sua mãe, dona de casa. Ambos eram imigrantes. Com relação ao judaísmo, 

se considera “uma pessoa muito ativa e meio que praticante”.  Participa de diversos trabalhos 

voluntários, coordenando algumas equipes de trabalho. 
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Quando soube da pesquisa, ofereceu-se para participar, conversou com a filha, que também se 

prontificou. Mostrou-se bastante interessada. O encontro ocorreu em sua residência, onde 

houve pequenas interrupções, mas que não prejudicaram a conversa. 

 

Dani (filha - dupla 2) 

Filha de Elza, 30 anos, paulistana, casada há cerca de 3 anos e tem um filho de 7 meses. 

Profissional de nível superior, na área empresarial, cursando uma terceira faculdade. Seu 

marido também tem curso de nível superior, na área de exatas. Com relação ao judaísmo se 

considera “pouco praticante”. 

A entrevista ocorreu em sua residência, de forma tranqüila. 

 

Roberta (mãe - dupla 3) 

Tem 50 anos, paulistana, casada há 27 anos, tem uma filha, Deise, de 24 anos, e um filho de 

21 anos. É profissional de nível superior, da área da saúde, empresária. Seu marido também 

de nível superior, na área de exatas, é seu sócio no trabalho. Seus pais são vivos, de 77 e 74 

anos, de nível superior. Sua filha já concluiu a faculdade e seu filho está cursando. Com 

relação ao judaísmo, se descreve como “conservadora”. 

É do círculo pessoal de amizades da pesquisadora, e quando soube da pesquisa, se dispôs a 

participar, convidando sua filha também. O encontro se realizou em sua residência, num 

momento de privacidade. 

 

Deise (filha - dupla 3) 

Filha de Roberta, 24 anos, paulistana, solteira, no momento da entrevista, sem namorado. 

Profissional liberal, de nível superior, da área da saúde. Participa de trabalhos voluntários. 

Com relação ao judaísmo, se descreve como “não ortodoxa”.  

A entrevista foi realizada no consultório da pesquisadora, e transcorreu de forma tranqüila, 

muito participativa.  

 

Estela (mãe - dupla 4) 

Com 53 anos, paulistana, separada e viúva, tem um filho de 27 anos, e uma filha, Taís, de 24 

anos. Desenvolve atividade profissional gerencial, apesar de ter formação de nível superior, 

na área de saúde. Seu pai é falecido e sua mãe, viva, com 85 anos, ambos foram comerciantes 

e imigrantes. Com relação ao judaísmo, se descreve como “liberal”. 
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Estela respondeu à solicitação da pesquisadora via Internet, se dispondo a participar 

pessoalmente do trabalho, assim como sua filha. Tem um interesse especial pelo tema 

levantado, pois esse tem sido fonte de reflexões e atitudes por toda sua vida. Pode-se dizer 

que considera que fez sua revolução pessoal, na área da sexualidade.  

A entrevista foi realizada no consultório da pesquisadora, de forma bastante aberta e 

espontânea.  

 

Taís (filha - dupla 4) 

Filha de Estela, 24 anos, paulistana, solteira, terminando a faculdade, na área de humanas. No 

momento da entrevista, sem namorado. Tem programado, para o ano seguinte, uma viagem de 

emigração para Israel. Participou de grupos juvenis de educação não formal. Com relação ao 

judaísmo se descreve como “praticante”.  

O encontro ocorreu no consultório da pesquisadora, numa conversa bastante informal e bem 

articulada. 

 

Ester (mãe - dupla 5)  

Com 51 anos, carioca, casada há cerca de 27 anos, tem um filho de 25 anos e uma filha, Carla, 

de 22 anos. Tem formação de nível superior, trabalha em escola. Seu marido também tem 

formação em nível superior, na área empresarial, seu filho também, na área artística e sua 

filha está cursando a faculdade, na área da saúde. Seus pais são vivos, de 81 e 78 anos, 

separados, aposentados. Com relação ao judaísmo, considera que “acompanha e segue as 

tradições”.  

Também respondeu à solicitação da pesquisadora, via Internet, se prontificando a participar 

do trabalho e estendeu o convite à sua filha, que o aceitou prontamente.  

O encontro se realizou no consultório da pesquisadora, de forma descontraída e acolhedora. 

 

Carla (filha - dupla 5) 

Filha de Ester, 22 anos, paulistana. Solteira, tem um namorado de 23 anos. Está completando 

sua formação de nível superior, na área de saúde. Com relação à religião, se considera “uma 

judia que vai à sinagoga apenas nas festas mais importantes, Ano Novo e Dia do Perdão; 

acende velas todos os sábados e segue algumas tradições”. 

A entrevista foi realizada em sua residência, resguardadas as condições de privacidade. 
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Elisa (mãe - dupla 6) 

Tem 54 anos, carioca, casada há cerca de 30 anos, tem duas filhas, Natália, de 28 anos e G. de 

27 anos. Tem formação universitária, na área de humanas, tendo trabalhado muitos anos em 

escola. No momento trabalha em função administrativa. Seu marido também tem formação 

universitária, na área de exatas, e suas filhas também têm formação de nível superior. Seus 

pais são falecidos, sendo que ele tinha formação universitária e ela por muitos anos foi dona 

de casa, mas depois fez uma especialização de nível técnico superior. Com relação à religião, 

se considera “judia”. 

Elisa também respondeu à solicitação da pesquisadora, via Internet, se dispondo a participar 

do trabalho, da mesma forma que sua filha. A entrevista transcorreu tranqüilamente, no 

consultório da pesquisadora. 

 

Natália (filha - dupla  6) 

Filha de Elisa, 28 anos, paulistana, solteira, tem namorado de 28 anos. Formação universitária 

na área da saúde, mas trabalha na área de educação. Namorado tem formação universitária na 

área de exatas. Com relação ao judaísmo se descreve como “liberal”. 

O encontro ocorreu no consultório da pesquisadora, que observou uma facilidade da 

participante para generalizações, a respeito dos assuntos referentes a questões de gênero. 

 

Rita (mãe - dupla 7) 

Tem 47 anos, nascida nos Estados Unidos, casada há cerca de 26 anos. Tem 6 filhos, de 24, 

21, 20, 18, 17 e 8 anos, sendo 4 moças e 2 rapazes. A mais velha, Maria, é professora, e os 

outros são estudantes. Seu marido é um rabino ortodoxo e ela, além de dona de casa, é 

professora de judaísmo para noivas, especialmente. Seus pais são imigrantes, vivos, com 74 e 

67 anos, ele, também rabino e ela professora.  

Ao saber da possibilidade de participar como entrevistada, se ofereceu como voluntária,  

convidando sua filha para a pesquisa. Com relação à religião, se define como “boa judia”. A 

entrevista ocorreu em sua residência, de forma alegre e espontânea.  

 

Maria (filha - dupla 7) 

Filha de Rita, 24 anos, paulistana, casada há cerca de 4 meses. Formada  na área de educação. 

Seu marido tem 29 anos e trabalha na área comercial. Mora nos Estados Unidos. Com relação 

ao judaísmo, se considera “religiosa ortodoxa”. 
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A entrevista ocorreu na casa de sua mãe, enquanto estava no Brasil pelos feriados judaicos 

religiosos. Muito bem articulada. 

 

Mira (mãe - dupla 8) 

Tem 45 anos, paulistana, casada há cerca de 24 anos. Tem 7 filhos, de 23, 21, 20, 18, 17, 15 e 

10 anos. Com exceção de Joana, a mais velha, os outros são estudantes. É do lar. Seu marido, 

com 47 anos, é comerciante. Sua formação escolar é do 2º grau. Seus pais são imigrantes, 

falecidos, sendo que ele foi comerciante e ela do lar. Com relação ao judaísmo, ela se 

considera “ortodoxa”. Mira foi indicada por uma amiga em comum, e aceitou fazer parte da 

pesquisa, assim como sua filha.  

A entrevista foi realizada em sua residência. Ela se mostrou bastante comunicativa, tendo 

prazer em contar suas histórias. 

 

Joana (filha - dupla 8) 

Filha de Mira, 23 anos, paulistana, casada há cerca de 3 anos. Tem dois filhos, de 1 e 2 anos. 

É do lar, completou os estudos até o segundo grau. Seu marido, de 24 anos, estuda assuntos 

judaicos. Com relação ao judaísmo, se considera “religiosa”. Chegou há cerca de dois meses 

de Israel, onde vivia, e está se readaptando ao Brasil, e morando provisoriamente em um flat, 

até que seu apartamento fique pronto. 

O encontro foi realizado na residência de sua mãe, de forma tranqüila. 
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9. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

 Analisando as respostas das entrevistadas e destacando-se as unidades de significado 

contidas nas falas, foram construídos alguns quadros de acordo com os temas que apareceram 

(nos quais as respostas das mães foram destacadas em azul e as respostas das filhas em rosa). 

Foram então encontrados uma série de aspectos importantes que constituíram categorias 

temáticas. É importante frisar que estas categorias foram geradas a partir dos depoimentos, 

não tendo sido definidas a priori e não seguindo necessariamente a seqüência das conversas 

desenvolvidas ao longo das entrevistas. 

As categorias temáticas estão discriminadas a seguir:  

1. Educação Sexual 

Temas:  Sobre o desenvolvimento fisiológico na adolescência (menstruação) 

 Orientações sobre sexualidade 

2. Contexto Sócio Cultural 

Temas:  Influências do contexto social 

 Diferenças entre os sexos 

 Primeiro encontro com o sexo oposto 

3. Questões da Sexualidade 

Temas: Como a sexualidade é considerada na família 

 Comportamentos esperados pela família 

 O início das atividades sexuais 

 Significados dados ao relacionamento sexual 

 Vivências atuais da sexualidade 

4. Parcerias Afetivas 

Temas:  Relação entre os pais 

 Importância atribuída ao casamento 

 Conflitos citados na relação entre os cônjuges 

5. Relações femininas e “feminilidade” 

Temas:  Relação entre mães e filhas 

 Vaidade 

 Relação com o corpo 

 Descrição de ser feminina  
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9.1. Educação sexual 

 

 

9.1.1. Sobre o desenvolvimento fisiológico na adolescência 

 

 

Com relação às conversas sobre menstruação (ver Quadro 1), como disparador das 

entrevistas, a maior parte das mulheres repetiram o padrão de tranqüilidade na conversa que 

tiveram com suas mães. 

Enquanto diversas mães (Rosana, Ester, Elisa) foram totalmente instruídas por suas 

próprias mães: “... que uma hora ia descer um sangue, que eu tinha que ter higiene...”, de 

uma forma natural, “...eu nunca deixei de fazer nada... menstruação era uma coisa como 

outra qualquer...”, suas filhas (Luzia, Carla, Natália) também receberam orientações na 

escola, de acordo com o que ficou mais freqüente na geração mais jovem e trocaram idéias 

com diversas amigas que já haviam menstruado. Quando foram conversar, elas já tinham idéia 

do desenvolvimento corporal e a conversa foi bastante tranqüila. O padrão afetivo da relação 

das mães com suas filhas se repetiu, com uma adaptação atualizada. Isto não impediu que 

algumas delas se assustassem: “cheguei em casa desesperada... aí a minha mãe ficou toda 

orgulhosa... ah, filha, você está se tornando mulher...”  (Carla), mas que aos poucos se 

acostumassem, encarando o seu desenvolvimento com mais naturalidade.  
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Soube pela mãe x     x       x x x x x   x     

Soube pela escola ou amigas   x x   x   x x         x x x x 

Soube pelo médico           x           x         

A conversa foi tranqüila x x           x x x x x   x x   

Sem conversas com mãe         x x x                 x 

Houve conversa tensa     x x     x           x       

Só houve orientação física           x x               x x 

Ficou assustada na ocasião       x   x       x   x         

Ficou tranqüila na ocasião x x     x x x x x x x x x x x x 

Ficou feliz     x x                         

Mãe encarou como natural         x x x x     x x x   x   

Mãe ficou alegre x x   x       x x x       x   x 

Mãe ofereceu um presente   x                       x     

 
QUADRO 1 – Conversas sobre menstruação 
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Em um caso específico (entre Elza e Dani) houve a repetição do padrão de conversa 

tensa na mãe e na filha. Quando a mãe de Elza foi conversar com ela, como ela já havia 

recebido orientação na escola, ela não estava muito disposta para ouvi-la. Quando quis 

transmitir para sua filha, esta, que não havia recebido nenhuma orientação na escola e que se 

dizia muito medrosa, ficou assustada e fugiu da conversa.  

Em outro caso específico (Roberta e Deise) a repetição do padrão foi de não se 

conversar a respeito do assunto. Tanto a mãe de Roberta, quanto ela mesma, consideravam 

suas  filhas  muito  responsáveis  e  tendo  aprendido  na  escola,  não  necessitavam  de 

maiores orientações.  Deise  apenas  recebeu  algumas  orientações  práticas  de  higiene  e  de  

como usar absorvente.  

Estela e Rita procuraram orientar suas filhas, Taís e Maria, respectivamente, em todas 

as ocasiões, ao contrário de suas mães, o que pode ser caracterizado por  uma transmissão 

pelo antimodelo. As conversas que as mães relataram eram do ponto de vista prático: “...eu 

brigava para ter um absorvente, ela dizia que podia ser um paninho...” (Estela), ou da 

dificuldade para abordar o assunto: “...ela estava morrendo de vergonha, não encontrava um 

jeito para falar, eu já sabia tudo. Fiquei ouvindo com respeito, mas não aprendi nada com 

ela...” (Rita). Suas filhas tiveram outra vivência: “eu sempre tive uma relação muito aberta 

com  minha  mãe...,  acho  que  minha  mãe  falou  que  como  a  mãe  dela  foi  muito 

fechada,  não dava  muito  espaço  para  ela  falar...  ela  resolveu  que  com  os  filhos  ela  

seria  muito aberta.” (Maria).  

Mira e Joana, basicamente repetiram o padrão da geração anterior, porém tendo até 

menos conversas, sendo Joana “desinteressada” dos assuntos femininos. Parece ser uma 

transmissão transgeracional de segredos ou mitos não compartilhados, pelas experiências 

sofridas por sua avó durante a guerra, e nunca relatadas, conforme o depoimento de Mira.  

Algumas jovens (Dani, Deise, Carla e Natália) ficaram assustadas ao menstruarem 

(pela idade, especialmente), mas a seguir quase todas se mostraram tranqüilas a este respeito. 

Apenas uma dupla, Elza e Dani, não se referiu à tranqüilidade, mas descreveu sua experiência 

como um momento de felicidade. É interessante notar que das mães, nenhuma se referiu ao 

fato de ter ficado assustada. Isto só apareceu na geração mais jovem. 

Na grande maioria as mães encararam a menstruação como algo natural 

(especialmente na geração mais velha) e ficaram felizes com o crescimento de suas filhas. 

Apenas duas mães, Rosana e Rita, acharam que fosse um evento representativo a ponto de 

presenteá-las. As mães atuais mostraram um entusiasmo mais declarado do que suas 

respectivas mães. 
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9.1.2. Orientações sobre sexualidade 

 

 

Quanto às orientações (ver Quadro 2) dadas pelas mães a respeito da relação com o 

sexo oposto e de sua iniciação sexual, os comportamentos adotados não foram tão parecidos 

em todas as entrevistas. Entretanto, alguns fatores em comum se destacaram.  

Muitas mães conseguiram conversar mais com suas filhas, especialmente aquelas que 

já tinham tido conversas abertas com suas próprias mães. 
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Bastante conversa com a mãe x x      x x x x x  x  x 
Mãe levou ao ginecologista x x    x   x x x x     
Mãe foi evasiva.  x                
Mulher tem que casar virgem x             x   
Não sair com muita gente; não transar 
só por transar: ter afeto. 

 x   x    x x     x  

Informações pela escola, amigas,  
livros, ou movimento juvenil 

 x   x x x x     x    

Conversas com a mãe foram 
informais, “numa boa” 

 x    x  x x x x x    x 

Não houve orientação nem conversas 
com a mãe 

  x x x  x      x  x  

Não conseguiu orientar a filha   x              
Gostaria de ter mais conversas – fez 
falta 

  x x  x         x  

Não sentiu falta de mais nada x x   x  x x x x x x x x   
Aprendeu mais com o namorado    x x            
Mãe me achava responsável     x x       x  x  
Respeito pelo outro        x         
Mãe deu respaldo - companheira         x        
Mãe a favor do aborto           x      
“Entre quatro paredes, vale tudo!”           x      
Se cuide, use camisinha, não 
engravide à toa 

          x x     

Cuidados com a higiene            x  x   
Comportada de acordo com o 
judaísmo 

            x x   

Orientação dada pela professora de 
noivado 

            x x x x 

Segue orientação dos rabinos             x x x x 
Procurar família parecida para casar, e 
também com estrutura e apoio 
financeiro (tirar referências) 

              x  

Não comparar com outros, não 
escolher muito: “melhor casar bem do 
que ser feliz” 

              x  

 
QUADRO 2 – Orientações sobre sexualidade 
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Algumas vezes havia conversas na geração das mães, mas eram evasivas, como citou 

Rosana: “vocês sabem as coisas da vida, agora a responsabilidade é de vocês...”; e por isso 

entendia-se que: “era questão sinequanon que não se tinha relação sexual antes do 

casamento,... tinha que casar virgem e não tinha conversa sobre isso”, ou conforme relatou 

Roberta: “em casa, achavam que eu era muito ajuizada, com meu jeito quieto, tímido... 

achavam que eu nunca ia fazer nada de errado”, e suas atitudes eram conciliadoras: “só tive 

relações com o meu marido - eu não era daquelas ‘porra louca’; não é porque todo mundo 

transava que ia transar...”.  

Estas mães que sentiram dificuldade para falar, procuraram o apoio de médicos 

ginecologistas para que suas filhas tivessem uma orientação adequada: “eu acho que ela se 

assegurou que eu estava sendo bem orientada” (Luzia), ou “acho que minha mãe acha que 

sou muito responsável, que ela não precisa ficar falando certas coisas” (Deise). Elas 

apresentaram maior facilidade para conversar com suas filhas depois que estas iniciaram sua 

vida sexual. As conversas entre mãe e filha a partir de então foram informais e tranqüilas. 

Luzia afirmou também que não gostaria que fosse de outra forma, pois acha que se sentiria 

constrangida se a mãe conversasse diretamente com ela, enquanto que Deise sentiu falta de 

mais conversas, num período anterior ao início de sua vida sexual. 

Outras mães mais liberais (Ester e Elisa), já levaram as filhas ao médico para iniciar o 

uso de pílula anticoncepcional, dando assim autorização para que elas iniciassem sua vida 

sexual, de forma responsável. 

Pode-se dizer que a valorização do diálogo aumentou em quase todas as duplas, cada 

uma buscando transmitir suas crenças de forma mais clara, mais explícita. A única exceção 

foi a da segunda dupla, Elza e Dani, na qual os desencontros foram maiores do que as 

possibilidades de diálogo, o que gerou uma grande insatisfação para as duas, pela falta das 

conversas que não conseguiram ter. A mãe, vinda de uma família religiosa e medrosa, na qual 

não se conversava sobre sexo de forma alguma: “eu também não sabia o que era direito, 

porque minha mãe não falou nada e a minha avó também... eu acho que meus pais achavam 

que eu sabia tudo, por eu ser esperta” e, na hora de transmitir: “E, na hora que ia passar 

para minha filha, não consegui passar porque ela foi muito mais rápida do que eu... no 

sentido de que quando ela me contou que ela já tinha transado, eu fiquei muito triste...”. Sua 

filha referiu-se especialmente ao fato de ser medrosa e bobona, e, como o seu corpo se 

desenvolveu mais cedo do que outras meninas, ficou com vergonha de seu próprio corpo. 

“...acho que nesse ponto minha mãe falhou um pouco, ela sabia que eu tinha pêlo (na axila), 

ela tinha que ter comprado uma Gilete e me ensinado ... ela queria que eu cortasse com 
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tesoura...” Para ela mais orientação teria sido algo bom, “mas talvez minha mãe não sabia 

como chegar, talvez até em função do meu preconceito, de eu não ter deixado as portas 

abertas”. E, “eu só não engravidei por milagre, porque eu era absolutamente irresponsável”. 

Pode-se dizer que neste caso também houve uma transmissão transgeracional da afetividade, 

pois mesmo que Elza não se considerasse medrosa, os receios de sua família repercutiram de 

forma muito intensa em Dani. 

As outras duplas se declararam satisfeitas com o tipo de orientação que receberam de 

suas mães – mesmo as que tiveram pouca orientação não acreditam que a mãe seria uma boa 

interlocutora para mais diálogos. 

Estela é a mãe que fez a maior transformação. De sua mãe não teve orientação 

nenhuma: “minha mãe, era uma coisa mais velada, mais fechada...” , soube que ela teve 

experiências anteriores ao seu pai, durante a guerra, mas eram histórias mal contadas: “não 

batia muito, mas não era algo que eu ia me arriscar a perguntar...”. Procurou dar todas as 

informações possíveis para a filha (antimodelo). Buscou tratar desse assunto através das 

oportunidades de programas ou filmes na TV, livros, artigos, revistas, etc... Estela conseguiu 

desenvolver bastante intimidade com sua filha nessa área. Taís confirmou o depoimento da 

mãe, a respeito da naturalidade e o respeito com que se encara a sexualidade em sua casa: 

“porta fechada em casa não se abre”, frase que surgiu a partir do momento em que sua mãe 

começou a namorar, depois de sua separação do seu pai. 

As duplas Ester e Carla, e Elisa e Natália, não tiveram nenhuma dificuldade de 

conversar, pois são famílias que se consideram liberais, e nas quais a troca de idéias foi 

sempre favorecida. O relacionamento com suas próprias mães era muito aberto e próximo, 

permitindo que as mães fossem encaradas como confidentes: “ela foi assim, super 

companheira, aliada para minhas questões naquela época, que eram meio tabus, meio 

recolhidas, a gente tinha que resolver entre a gente, mas a minha mãe sempre me deu um 

respaldo muito importante” (Ester). As conversas sobre prevenção de gravidez indesejada 

eram freqüentes. Para suas filhas, as orientações incluíam, além das prevenções o afeto: “não 

transar com qualquer pessoa que você não tenha um sentimento pela pessoa, não transar por 

transar...” (Carla), assim como da higiene íntima: “estar sempre limpa, não estar com 

calcinha suja, não estar menstruada – acho que não é uma fase boa para ter relação” 

(Natália). E a reação ao início da vida sexual da filha foi positiva: “minha mãe ficou super 

orgulhosa, minha filha está ficando mulher: acho que é um orgulho muito grande para a mãe 

ver que a filha fez meio que direitinho, usou camisinha, foi com o namorado...” (Carla). 



 

 

77 

Entre as ortodoxas, as mães também procuraram oferecer para suas filhas um diálogo 

muito maior do que receberam de suas próprias mães. No caso da dupla Mira e Joana, o 

diálogo só foi iniciado após o início de seu curso de noiva (procedimento comum no caso das 

religiosas, no qual a orientação específica sobre a sexualidade e as regras religiosas fica a 

cargo de uma professora, durante o período de noivado da jovem). A professora da mãe era 

muito atrasada, passando apenas “a parte técnica”: as regras religiosas; para sua filha já 

procurou uma pessoa mais aberta, que por exemplo, valorizasse o prazer feminino. Esta mãe 

buscou uma atualização dentro do contexto social religioso. Ambas se referem ao 

desconhecimento total de seu próprio corpo, antes do curso. É interessante que tanto a filha 

quanto a mãe afirmaram que acharam melhor assim, não saber nada antes, e que ficaram 

chocadas, assustadas ao conhecer as coisas que aconteciam numa relação sexual, 

especialmente Joana.  

Mas este comportamento de poucas conversas não pode ser generalizado para todas as 

religiosas, uma vez que Rita e Maria sempre tiveram um diálogo aberto e baseado na 

confiança, no qual Rita não se negava a dar as informações pedidas por Maria, apenas 

algumas vezes a localizava no tempo que ela considerava mais adequado. 

Rita buscou por conta própria as informações sobre “os fatos da vida”, através dos 

livros e de alguns amigos, e que quando sua mãe veio conversar com ela, antes do casamento, 

“...apaga as luzes que eu vou te contar, eu falei, sabe de uma coisa, mãe, deixa porque eu já 

sei o que eu tenho que saber...”. Decidiu então que “era a última coisa que eu queria para os 

meus filhos, então eu me esforcei, fiz tudo para ser de uma maneira natural, discreta, que 

combinasse com a cabeça de cada criança... quando surgia algum interesse, curiosidade ou 

dúvida...”. Ela procurou então ter sempre um diálogo aberto sobre sexualidade para transmitir 

o que a Bíblia fala para os seus filhos.  

É interessante notar que algumas palavras aparecem exclusivamente em algumas 

duplas (por exemplo, ser considerada responsável, na dupla Roberta - Deise, o que dispensaria 

maiores orientações; ou ser comportada de acordo com o judaísmo, na dupla Rita – Maria), o 

que faz pensar numa descrição  específica da cultura destas famílias. 

Também se pode notar que os cuidados com a higiene aparecem em apenas dois 

depoimentos, de Natalia e Maria, indicando que as maiores preocupações das mães eram com 

os tipos de comportamentos e relacionamentos, pois diversos depoimentos (Luzia, Roberta, 

Ester, Carla e Mira) reforçam a questão de sair com um rapaz de cada vez, e de associar a 

sexualidade com afetividade. 
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Diversas jovens (Luzia, Roberta, Deise, Estela, Taís e Rita) obtiveram informações 

também fora de casa: na escola, com amigas, revistas, livros ou nos movimentos juvenis 

judaicos. Isto demonstra a maior facilidade de veiculação de assuntos relacionados à 

sexualidade na sociedade.  

 

 

9.2. Contexto sócio cultural 

 

 

9.2.1. As influências do contexto social 

  

 

É muito importante ressaltar as influências do contexto social (Quadro 3), para todas 

as entrevistadas.  

Por exemplo, enquanto as meninas laicas sofrem pressão para perder logo a virgindade 

(como Luzia: “...minhas amigas me achavam esquisita... me achavam fora da realidade...”), 

as religiosas sofrem pressão para se casar cedo (Mira: “...não voltei para São Paulo, porque 

aqui todas as minhas amigas já estavam casadas e minha mãe sentia aquela pressão...”), e 

manter toda sua sexualidade contida, até após o casamento, não podendo nem tocar no rapaz 

com quem estão saindo (Mira: “...enfim, pelos quatro meses que eu me envolvi com ele, sem 

se tocar, nunca, nunca... que eu sempre dei muito valor para a minha pessoa...”), mesmo 

após ficarem noivas. Pode-se dizer que, com relação ao significado atribuído à intimidade 

física, são dois mundos totalmente estranhos um ao outro. 

Pode-se destacar a observação de Carla, uma jovem laica, de que na experiência dela, 

nas famílias judaicas há mais diálogo, e também que quando não há diálogo sobre outros 

assuntos, fica mais difícil falar sobre sexualidade. Outra jovem, Taís, contou que em sua 

turma de amigos as conversas sobre sexo não eram comuns:  “...só  falei  para  uma  amiga 

mais velha  e  para  minha  mãe,  e  não  acabei  falando  para  a  maioria  dos  amigos,  por  

medo de recriminação  dentro  da  turma...   ...depois  eu  comecei  a  ver  que  nossa  turma  

não  era o  padrão”.  

Elisa, uma das mães cariocas, contou que no Rio, em sua juventude, havia uma 

liberalização da maneira de se vestir, mas “...era aquela coisa da valorização sim da 

virgindade... quando uma menina tinha vários namorados, ela gostava de ciscar... a gente 

falava mal... era vista como galinha...”. 
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INFLUÊNCIAS DO CONTEXTO 
SOCIAL 
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Pressão para perder a virgindade   x               
As amigas sabiam mais    x             
Fui precoce, não tinha com quem 
compartilhar 

   x             

As amigas têm mais experiência       x           
Meninas são tímidas ou inseguras       x      x   x 
Aprendeu trabalhando com mulheres       x          
Na sua turma falar de sexo era tabu        x         
Todo mundo comentava, porque morei 
com ele na viagem 

        x        

Amigas não judias não conversam com 
os pais: 

         x       

Quem não fala de outros assuntos, 
também não fala de sexualidade 

         x       

No RJ, década de 70, a virgindade ainda 
era valorizada – as meninas que saíam 
com muitos garotos, eram mal faladas. 

          x      

Crença básica: “na Bíblia tem a receita 
para ter um casamento perfeito” 

            x    

Pressão social muito forte para a menina 
de 18/20 anos casar  

            x x x x 

Os pais procuram rapazes que pensam 
que combinam e fazem uma “lista” para 
a filha escolher 

            x x  x 

Não se deve sair com muitos rapazes 
como hoje em dia  

              x  

Saem algumas vezes com os rapazes, em 
locais públicos, até resolver se querem 
casar   

            x x x x 

Qualidades procuradas: calmo, tranqüilo, 
que não abuse, não bata 

            x x x x 

Usa apoio do Rebe para tomar decisões             x x   
Crença no “chamado do coração”             x    
Observa dificuldades atuais para o 
controle: filmes, Internet, televisão... 

            x  x  

As alterações do mundo são negativas.              x x   
Não se assiste televisão em casa, não se 
vai ao cinema ou teatro 

            x x x x 

Namorar só quando vai casar e ter 
relações sexuais só depois do casamento. 

            x x x x 

Não se toca antes do casamento             x x x x 
É sempre o menino que toma a iniciativa 
de pedir em casamento 

            x x x x 

Mãe ficou viúva muito cedo, com a 
responsabilidade de educar e casar. 

              x  

O marido ou sua família devem dar 
estrutura para o jovem casal.  

              x  

A palavra dos pais é respeitada                x  
Diferenças regionais geram preconceito               x  
Busca segurança apoio e carinho no 
marido. 

              x  

 
QUADRO 3 - Influências do contexto social 
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Voltando às influências sentidas nas famílias ortodoxas, a iniciativa do homem é 

muito valorizada como detentor do poder de tomar as decisões, dar estrutura e segurança. Na 

falta dele (por exemplo, no caso de Mira: “...como eu senti que eu perdi o meu pai cedo, eu 

falei, eu tenho que cuidar da minha vida e eu quero fazer o melhor possível, porque eu não 

tenho onde me encostar...” ), a família fica mais insegura e desestruturada. Ou no caso das 

jovens, ficam esperando ansiosas que o rapaz as peça em casamento (como Joana: “...e eu já 

me entreguei toda para ele... e ele não estava decidindo a cabeça dele...”), não sendo uma 

decisão aparentemente construída juntos. Estas diferenças de sexos são totalmente 

naturalizadas, e são vistas como normais e esperadas. 

As características que envolvem os encontros pré-matrimoniais para as ortodoxas são 

similares nos diversos casos, o que sugere normas sociais reguladoras, que garantem a 

preservação do grupo social e de seus costumes. Uma prática adotada nestas famílias 

ortodoxas,  para  reduzir  a  influência  do  meio  exterior  é  impedir  o  uso  da  televisão  na 

casa, assim  como  freqüentar  cinemas  e  teatros.  As  escolas  são  exclusivas  e  todo  o  

grupo social é controlado.  

 

 

9.2.2. Diferenças entre os sexos 

 

 

Quando se olha para o Quadro 4, sobre as diferenças entre os sexos, observa-se que 

na maioria das famílias seculares, as diferenças se reduziram muito nesta última geração, se 

bem que ainda são citadas algumas diferenças de tratamento. 

Pode-se citar como exemplos, viagens autorizadas para os rapazes e não para as 

moças, maior naturalidade para encarar o início das atividades sexuais (Dani, uma das filhas 

disse que sua mãe fez um escândalo quando soube que ela havia transado, mas com seu irmão 

falou: “ah, então tá bom...”), diferenças maiores na família extensa (Roberta: “meus pais não 

eram machistas, como os conselhos que meus tios davam para meus primos, assim, vai lá, 

você tem que usar a mulher...”), maiores possibilidades de parcerias sexuais circunstanciais 

(Carla: “se o meu irmão chegar e falar transei com uma mulher que conheci ontem na 

balada, tudo bem ... porque o homem é o que corre atrás da mulher...” e “...pra menina não, 

é ela que recebe, então, é uma coisa mais de mostrar sua imagem, você não pode ficar com 

vários na balada...”, “... a imagem do homem tudo bem, tem que ser o galinha, o garanhão 

da turma, e para a menina ela é a puta, a vadia,... que dá para todos...”).  



 

 

81 

DIFERENÇAS ENTRE OS SEXOS 
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Muita diferença x                
Pouca ou nenhuma diferença  x   x x x x  x x      
Os irmãos são mais calmos  x               
Sem irmãos homens   x      x  x x     
Diferença na “permissão para transar”    x             
Muita diferença na família extensa     x            
Diferença só na alegria das mulheres          x        
Diferença no transar só com namorado          x       
Sem diferença em relação ao afetivo             x  x x 
Atribuições diferentes              x x   
Há diferenças pelo apelo sexual              x   
Filhas falam com mãe e filhos com pai              x   
Maior proteção para a mulher               x  

  
QUADRO 4 – Diferenças entre os sexos 

 

Por outro lado, nas famílias ortodoxas as diferenças estão tão inseridas no contexto 

cultural, que se tornam transparentes, invisíveis. As atribuições do homem e da mulher são 

totalmente distintas: “os meninos acordavam cedo para rezar e as meninas ajudavam em 

casa” (Rita), ou há diferenças pelo apelo sexual, pois “o homem precisa mais... os meninos 

começam muito mais cedo a querer ver mulher... para eles é muito mais difícil se 

controlar...” (Maria), e que as filhas conversavam com a mãe e os filhos com o pai. Ainda foi 

citada a maior necessidade de proteção para a mulher, “... acho que a minha mãe foi mais 

aberta com meu irmão do que comigo... eu acho que ela queria me proteger mais...” (Mira). 

Joana a princípio não entendeu a pergunta, e depois citou a necessidade de cuidar da imagem 

corporal na época de procurar um pretendente para casar, tanto para as mulheres quanto para 

os homens. Mas todas as ortodoxas entrevistadas afirmaram que do ponto de vista afetivo, não 

havia diferenças entre os homens e as mulheres: não havia preferências.  

 

 

9.2.3. Primeiro encontro com o sexo oposto 

 

 

A pergunta da entrevista sobre a primeira vez que se interessou por um garoto 

(Quadro 5), trouxe respostas totalmente diversas, podendo-se observar dois mundos 

completamente distintos entre as jovens laicas e as ortodoxas.  
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As primeiras iniciam seus relacionamentos afetivos, como relações experimentais, 

numa idade que varia na maior parte dos casos, dos 13 aos 17 anos. As últimas iniciam seus 

relacionamentos com o objetivo claro de casar, portanto numa idade considerada adequada, a 

partir dos 18 anos (a não ser quando a jovem não se considera pronta e pede para esperar um 

pouco).  Sua  busca,  com  maior  ou  menor  número  de  candidatos,  tem  critérios 

claramente  estabelecidos  para  propiciar  a  “melhor  escolha  possível”,  de  acordo  com  os  

valores  de cada família.      

 

PRIMEIRA VEZ QUE SE 
INTERESSOU POR UM GAROTO 
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Idade aproximada do primeiro 
namorado 1

4
 

1
2

 

1
6

 

1
5

 

1
5

 

1
4

 

1
3

 

1
3

 

1
6

 

1
4

 

1
7

 

1
3

 

2
0

 

2
0

 

1
8

 

1
8

 

Boa aceitação pela mãe x  x x    x  x x x     
Amigas souberam primeiro x x   x x x x    x     
Conheceu no clube ou no movimento 
juvenil 

x  x x x  x x  x  x     

Não foi bem aceito – porque não era 
judeu 

 x               

Foi quem ensinou a beijar   x       x  x     
Não comentou em casa    x x x           
Era a certinha       x          
No máximo beijar, sair junto        x         
“Foi meu primeiro homem”         x        
Foi apresentado – escolhido pelos pais             x x x x 

Com quantos rapazes saiu             2 
±

1
5 

±
2

0 1 

Não sentiu nada, precisa a “puxada do 
coração” 

            x x   

Consultou o Rebe             x x   
Não quis saber de meninos, até a hora 
que precisasse casar  

            x x  x 

Era muito tímida, quietinha             x x  x 
“Os rapazes se interessavam por mim”               x  
Fez coisas fora das normas sociais               x x 
Muito tensa no primeiro encontro                x 
O homem toma a iniciativa (ela espera 
ansiosa) 

               x 

 
QUADRO 5 - Primeira vez que se interessou por um garoto 

 

Nas duplas laicas, observa-se como componente cultural, a freqüência a clubes e 

movimentos juvenis1 da comunidade, o que facilitou o relacionamento num ambiente 

protegido. A maior parte das mães aceitou bem os primeiros namorados de suas filhas, mesmo 

                                                 
1 Movimento juvenil – grupo de educação judaica não formal 
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aquelas que não conversavam muito a este respeito (as três primeiras duplas): “nunca fui de 

comentar muito com a minha mãe” (Luzia). 

Para algumas dessas famílias, quando havia algum descontentamento, este era 

demonstrado pelas atitudes, não se conversando a este respeito: “... dei bastante 

trabalho...”(Luzia). Muitos desses namoros eram inocentes: “... Esse cara foi ‘malandrex’, 

ele que me ensinou a beijar... eu fiquei meio tontinha, lembro, não pela emoção, mas pelo 

pecado...” (Elza), ou “meu primeiro namorado também só dava a mão, porque eu não 

permitia mais nada” (Dani), ou ainda: “eu era das certinhas” (Estela); Estela ainda contou 

que perdeu alguns namorados porque decidiu que iria se casar virgem: “tinha um cotovelo 

rápido” , ou numa expressão dela, “da cintura para cima tudo bem, da cintura para baixo 

nem pensar!” 

Taís, filha de Estela, que também conheceu seu primeiro namorado no movimento 

juvenil, tinha uma experiência bastante diferente, pois além das conversas com sua mãe, a via 

com seus namorados em casa (ela já estava separada de seu pai). Na relação que Estela 

estabeleceu com sua filha, quase toda a transmissão foi feita pelo antimodelo. 

Ester e Elisa, quando relembraram seus primeiros relacionamentos mais significativos, 

mostraram a característica liberal de suas famílias, para a época. Para Ester: “... eu tive um 

namoro muito sério, que me marcou muito nessa época, porque foi meu primeiro homem..., 

...tendo recebido todo o apoio de minha mãe”, ou para Elisa:“...eu acho que minha mãe 

sempre dizia assim, os cuidados normais... para não engravidar...”. Estas falas mostram a 

facilidade de conversas entre elas e suas mães. Para Carla, filha de Ester, o seu primeiro 

relacionamento, foi muito romântico, e a primeira pessoa com quem comentou foi sua mãe. 

Neste caso, o padrão de relacionamento entre mãe e filha se repetiu de forma aberta e íntima. 

Por sua vez, Natália, mais tímida, não contou logo à sua mãe o que a deixou chateada. Parece 

que, apesar de Elisa ter tido um relacionamento mais livre e aberto com sua mãe, sua conversa 

com Natália não fluiu de forma tão espontânea e íntima como ela gostaria, num processo 

recursivo na relação com esta forma mais tímida de Natália. 

Interessante notar que nas famílias ortodoxas, observou-se uma inversão do padrão de 

número de possibilidades de relacionamentos: na primeira dupla (Rita e Maria), a mãe 

conheceu apenas dois rapazes e se decidiu pelo casamento, enquanto que sua filha conheceu 

muitos rapazes até encontrar o “chamado do coração”. Rita partiu de um ambiente protegido 

pelo pai, professor de escola para rabinos e que lhe ofereceu uma lista de rapazes para 

conhecer. O primeiro rapaz que ela conheceu era excelente em todos os sentidos, mas não 
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havia o “chamado do coração”. Na dúvida, consultou o Rebe2, que lhe disse para escutar o 

coração. O segundo rapaz, seu marido, já lhe interessou mais, porém indecisa como era, 

consultou o Rebe mais uma vez para confirmar sua escolha. Maria começou a conhecer 

rapazes aos 20 anos. Antes disso, “... eu era uma dessas meninas que não queria saber de 

meninos até a hora que eu precisasse casar...”, “... eu vou ter a minha vida, minha 

independência...”, da mesma forma que sua mãe. Mas disse que, apesar de sair com diversos 

(cerca de 15 rapazes), se interessou pela primeira vez de fato, pelo seu marido, aos 23 anos: 

“desde o começo, foi a primeira vez que desde a primeira saída eu gostei...” . Diferentemente 

da relação que Rita tinha com sua mãe, mas parecida com a que ela tinha com seu pai, Maria 

sempre demonstrou espontaneidade e intimidade com sua mãe.  

Ao contrário desta, a segunda dupla ortodoxa (Mira e Joana), na qual a mãe, tendo tido 

dificuldade e sofrimento em sua escolha do pretendente, não autorizou sua filha a fazer uma 

busca mais demorada – na realidade, a mensagem foi tão bem absorvida, que ela não quis 

conhecer mais do que um rapaz. Mira conta que não era ela que se interessava pelos rapazes, 

“... eu nunca fui de correr atrás de menino nenhum...”, “...posso dizer de boca cheia, eu saí 

com mais de vinte rapazes na hora de casar e nunca levei um não, então eram mais eles que 

me procuravam.” Entretanto, teve uma grande decepção porque o rapaz que ela havia elegido, 

não agradou sua mãe, que não permitiu o casamento. Este rapaz acabou casando com outra. O 

marido dela acabou conquistando-a depois destes eventos doloridos. Sua filha Joana era 

extremamente tímida, não tendo nunca conversado com rapazes até chegar na idade de casar. 

Seus pais apresentaram uma lista de três rapazes, e ela pediu para ver o primeiro da lista, pois 

já havia visto de longe e “simpatizei com a vista dele”. Ela disse que estava muito tensa na 

primeira vez que saiu com ele, mas percebeu que ele estava tão tenso quanto ela. Ela logo saiu 

do “protocolo”: “Saímos uma, duas vezes, e eu, como era uma menina muito inocente 

comecei a me dar toda para ele, falava que queria ele, casar com ele, e geralmente não se faz 

isso...”. Nesta dupla, apesar dos cuidados desta mãe para que sua filha seguisse o “caminho 

normal”, ao conhecer seu pretendente, ela também tomou atitudes que fugiam às normas 

sociais,  ao  se  declarar  abertamente  para  o  rapaz.  Nesta  dupla,  parece  que  uma  das 

coisas que foi  transmitida  (de  forma  não  explícita)  foi  a  ousadia  e  a  transgressão,  

juntamente  com as normas. 

Nas famílias religiosas os padrões de comportamento são mais preservados que nas 

famílias laicas (pretendentes apresentados, a “puxada do coração”, consultas ao rebe, não se 

                                                 
2  Rebe – Rabino de Lubavitch, já falecido, considerado um sábio, um justo. 
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interessarem por meninos antes da hora). Pode-se pensar que são círculos mais fechados, com 

menor influência do meio ambiente, ou maior controle sobre a influência do meio circundante 

sobre suas vidas. A possibilidade de diferenciação é menor do que nas famílias laicas, 

enquanto que a noção de pertencimento e valorização das tradições é muito mais 

desenvolvida.  

 

 

9.3. Questões da sexualidade 

 

 

9.3.1. Como a sexualidade é considerada na família 

 

 

No aspecto de como a sexualidade é considerada na família (Quadro 6) foram vistas 

algumas características comuns à maioria das entrevistadas.  

 

COMO A SEXUALIDADE É 
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Recatado, reservado, com decoro x x  x  x       x x x x 
Difícil aceitar a vida sexual da filha x                
Saudável, normal  x    x  x x x x x     
Fazer com parceiro fixo   x    x    x       
É um tabu – não se fala disto   x              
Precisa gostar da pessoa     x x    x       
Ninguém brinca sobre isso      x           
“Está no ar – rola uma sensualidade” 
(com vaidade) 

      x          

Ciúmes entre os pais: infidelidade     x  x          
Infidelidade como uma possibilidade 
presente 

          x      

Família muito liberal            x     
Meus pais eram mais discretos             x    
A relação sexual é o ato que mais 
santifica 

            x    

No início do casamento é mais difícil 
seguir as regras judaicas 

            x    

É uma demonstração de amor, carinho 
e respeito, e é criado ao longo do 
casamento 

            x  x  

Não se fala em público              x   

 
QUADRO 6 - Como a sexualidade é considerada na família 
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Por exemplo, ter decoro, discrição, considerar a sexualidade como algo reservado, 

particular do casal, parece ser um valor comum a muitas famílias, sejam ortodoxas ou não:  

“uma coisa muito particular do casal...” (Rosana), “A sexualidade era considerada como 

normal e saudável, mas nada assim muito aberto, exposto, grandes demonstrações...” 

(Luzia), ainda “essencial entre marido e mulher... saudável, desde que seja com parceiro 

fixo...” . Outras frases indicam o mesmo tipo de atitude: “...a gente é muito reservada, muito 

discreta... sem grandes confusões, sem expor... ninguém se intromete na vida de ninguém...” 

(Dani), “...na minha casa ninguém fica discutindo isso, ninguém fica fazendo brincadeira 

com isso, na mesa” (Deise), ou ainda: “esse é um assunto entre quatro paredes, cada um 

sabe o que faz...” (Elisa). 

Apenas uma mãe, Rosana, declarou a sua dificuldade para aceitar o início da vida 

sexual da filha. Ela se disse influenciada por seus pais no sentido de flexibilizar as regras em 

sua família nuclear: “minha mãe era mais aberta do que sou com meus filhos...”, o que é 

confirmado por sua filha: “... nenhum namorado dorme em casa...”. 

Na segunda dupla, Elza e Dani, o recato ficou mais pronunciado pelo tabu de não se 

conversar sobre o tema: “não é assunto na minha família...” As demonstrações muito 

explícitas sobre a sexualidade não eram bem vindas, de modo geral. Elza contou que: “eu 

lembro que eu me masturbei uma vez. E me assustei muito... e não contei para ninguém, foi 

uma coisa que aconteceu dormindo, eu acordei muito assustada...”.  

 Para a grande maioria a sexualidade é considerada como saudável, normal, de 

preferência com parceiro fixo, um namorado. Algumas pessoas (Roberta, Estela, Deise, Carla) 

destacaram a necessidade de associar sexualidade com afeto, mas esta crença está implícita 

nas falas de muitas mulheres: “...você ia transar com uma pessoa, ter relação, quando você 

gostasse dela...” , ou: “...minha mãe acha uma coisa super normal, sendo com uma pessoa 

certa... e que seja discreta... é o comportamento normal de uma pessoa que vive numa 

sociedade normal” (Taís), “meu pai se preocupava se eu gostava do namorado, se ele era 

bom...” (Roberta), ainda: “...não pode transar com um cara que você conheceu numa balada, 

e rolou um tesão e você foi pra cama com ele. Acho que para minha mãe isso seria um 

absurdo...” (Carla). Além destas, nas orientações sobre sexualidade este tipo de comentário 

foi feito por mais três pessoas (Luzia, Ester, Mira).  

Três mães trouxeram o assunto da infidelidade como uma possibilidade associada à 

sexualidade, que foi vivenciada em suas famílias: “eu lembro uma vez, se é verdade ou não, 

mas disse uma vez que meu pai tinha ficado com uma tia... foi todo um buxixo...” (Roberta); 

“meu pai era um sedutor... depois eu soube que ele pulou cerca... dava para sentir no ar 
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assim, que tinha uma coisa estranha de vez em quando...”  (Estela), “minha mãe falava: 

nunca  ande  atrás  do  seu  marido...  eu  não  boto  a  mão  no  fogo  por  mim,  portanto  

não boto por ele” (Elisa) . 

Estela associou sexualidade com vaidade: “...rola uma sensualidade, porque minha 

mãe é uma pessoa que usava decotes...tinha assim um porte, ela usava tudo combinando, 

...até hoje ela não sai sem um batom...”.  

Para algumas famílias (Ester e Elisa), a sexualidade ativa foi considerada como fator 

de crescimento: “...a primeira vez que transei, eu contei para a minha mãe.... ela fica sempre 

tão orgulhosa e tão feliz, que ela quer contar para o meu pai...  sabe sua filha está ficando 

grande, sabe transou...” (Carla), ou: “quando eu perdi a virgindade, meus pais fizeram uma 

festa...” (Natália), e ainda:  “...minha mãe sempre dizia que, entre quatro paredes vale 

tudo...” (Elisa). 

No caso das ortodoxas, qualquer contato físico só era permitido após o casamento, 

porém então é dada uma grande importância, considerado como o ato que santifica a relação e 

eleva espiritualmente a pessoa. A contenção da sexualidade é muito valorizada antes do 

casamento: “... porque essa idade da sexualidade é muito forte e não pode ter nada até que 

vai casar...”, ou na fala de uma delas: “... você sabe que para poder se divertir tem que casar, 

então você casa, faz a coisa responsável e depois você tem a diversão junto.” (Rita) E depois 

do casamento: “... uma relação conjugal, uma relação sexual, a gente faz os dois como na 

Bíblia, a gente vai elevando isso, que isso vira o ato que mais santifica, que traz a santidade 

de Deus aqui neste mundo físico, que é enfim para fazer uma moradia para Deus...” (Rita). 

Elas reconhecem que no início do casamento é difícil: “...porque de jovem tudo é novidade, 

antes de casar você não podia se tocar...”, mas que a relação sexual é “...uma manifestação, 

uma demonstração do amor, do carinho, do respeito... temos que aprender a comunicar...” 

(Maria); também a sexualidade é vista “como uma coisa muito bonita, muito boa, uma coisa 

gostosa...” (Mira).    

 

 

9.3.2. Comportamentos esperados 

 

 

Nos comportamentos esperados (Quadro 7) nesta área pela família, novamente 

aparece a discrição como uma qualidade a ser valorizada.  
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Em níveis diferentes para as famílias mais ou menos religiosas, esta foi uma tônica dos 

depoimentos: “... saber os limites, respeitar,...se você está num lugar público, não precisa 

dar uns baitas amassos, uns baitas beijos toda hora...” (Taís), ou para uma família ortodoxa: 

“esperam que eu e meu marido ... tenhamos tudo muito particular, com muito recato e 

privacidade...” (Maria), e também, “... que você tenha alguém de confiança, para poder 

perguntar se tiver dúvidas, para te ajudar... ...para ter muitos filhos, com muita saúde e 

alegria...” (Rita). Os comportamentos diferentes eram perturbadores: “...eu não acho que é 

uma coisa para ser vulgarizada e banalizada na frente dos outros” (Mira), e a preocupação 

de uma das mães era de agressividade: “...acho que ela tinha medo, queria saber se ele era 

um cara delicado, um cara bom, se ele está tratando de acordo com as suas expectativas,... 

de não ser um cavalo... sem uma preocupação com o prazer...” (Mira). 
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Se cuidar, não engravidar  x           x     
Ter relacionamento saudável, sem 
promiscuidade 

x x         x      

Namorado não dormir em casa x                
Casar e ter filhos  x    x  x    x x x   
Ser discreta   x x  x  x x  x x x x x x 
Namorar e casar com rapaz judeu    x x x x x  x       
Não trair     x            
Namorar para casar      x x      x x   
Pais mais liberais, preocupação com 
violência urbana – pode dormir com o 
namorado, viajar juntos 

     x  x   x      

Casar virgem x  x  x  x      x  x  
“Aproveitar tudo que puder, sem 
desrespeitar ninguém” 

       x         

Ter afeto na relação          x       
Respeito aos pais              x   
Nunca falar de sexualidade               x  
Preocupação (cuidado) com uma 
possível agressividade do marido 

              x  

Ser vaidosa, se cuidar                x 

 
QUADRO 7- Comportamentos esperados pela família 

  

Outro comportamento esperado foi a busca por relacionamentos estáveis, que surgiu 

mesmo nas famílias mais liberais. Também, o desejo de manter-se dentro do grupo social e 

cultural, fez com que diversas mulheres apontem o comportamento esperado de namorar e 

casar com rapazes judeus: “eu terminei também porque eu estava namorando há quatro anos, 
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sem ver muito futuro... ele era católico e ele seguia, então às vezes ele ia de domingo à igreja 

e gostava... e também o fator dele se incomodar em seguir coisas judaicas – assistir a um 

casamento, ir a uma festividade...” (Deise).  

 

 

9.3.3. O início das atividades sexuais 

 

 

As observações sobre o início das atividades sexuais (Quadro 8) mostram 

comportamentos diversos, tanto entre as mulheres seculares quanto entre as ortodoxas.  

As expectativas também foram diferentes entre os dois grupos de mulheres (laicas e 

religiosas). Com exceção das ortodoxas, as outras mães não esperavam que suas filhas 

casassem virgens (de fato, todas já têm vida sexual ativa). Mesmo das mães laicas, casadas na 

década de 70, apenas a metade (Rosana, Elza e Estela) casou virgem: “... a gente chegou até 

um ponto e parava mesmo... eu queria casar virgem...”  (Rosana), ou ainda: “eu viajava com 

meu marido, ficávamos juntos na cama, e cada um dormia de um lado... e não era algo assim 

que se falava...” (Estela). Pode-se destacar que a mãe da terceira dupla, Roberta, já havia tido 

relações sexuais, mas apenas com seu marido. Sua filha, Deise, também só teve relações com 

o namorado – há uma repetição de padrões: “...eu sempre achei que tinha que ser com 

namorado... com alguém que eu tivesse certeza de algum futuro...” (Deise). Três mulheres 

(Luzia, Roberta e Estela) ressaltaram que ter relação sexual foi uma escolha consciente, que 

não foi feita pela pressão do meio. 

Algumas questões que surgiram foram bastante particulares. Duas jovens (Dani e 

Joana) afirmaram que no início era tudo assustador: “...eu era medrosa... a idéia de beijar um 

rapaz era uma coisa que me assustava absolutamente...” (Dani). Estas foram as duas que não 

quiseram ou tiveram nenhuma informação prévia. Havia algum temor anterior muito forte. 

Destas, Dani afirma que quando se sentiu confiante, com o primeiro namorado, se entregou 

totalmente – física e emocionalmente: “...me permiti abrir meu coração,... foi meu primeiro 

beijo, minha primeira transa, foi meu primeiro tudo...” .  Joana conta que, sendo ortodoxa, 

com o primeiro pretendente se entregou emocionalmente de forma integral, se declarando a 

ele. Respeitando-se as diferenças do contexto cultural de cada uma, a atitude foi similar.  

Três jovens laicas (Dani, Taís e Carla) se definiram como bastante experientes em 

relação ao sexo. A primeira se reconheceu como tendo sido irresponsável, talvez em virtude 

da falta de orientação: “... aprontei bastante... eu não usava preservativo, tomava 
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anticoncepcional picado.... aproveitei bastante... no meio do mato, no carro, na cozinha...”. 

As outras duas, vindo de casas com bastante diálogo referem ter sido sempre muito 

responsáveis em suas escolhas e atitudes (prevenção contra gravidez indesejada, DST, HIV, 

locais de encontro – evitar violência). A prevenção e a segurança são preocupação constante 

de Natália: “... afinal de contas, nós mulheres somos muito fáceis de adquirir alguma doença 

sexualmente transmissível...”. 

 

INÍCIO DAS ATIVIDADES 
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Casou virgem  x  x    x      x x x x 
“Não é porque todo mundo transava 
que eu ia transar” 

 x   x  x          

Início das relações sexuais 
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Assusta-se com masturbação   x              
No início tudo era assustador    x            x 
Primeiro namorado, beijo e transa: se 
entregou, acha que foi precoce 

   x             

Aprontei e aproveitei bastante     x             
Só teve relação com atual marido, mas 
antes do casamento 

    x            

Prevenção: preocupação com gravidez 
indesejada dela e da filha 

    x            

Só teve relações com namorado      x      x     
“Foi a primeira pessoa por quem me 
apaixonei – ele me respeitou” 

       x         

As primeiras vezes foram em viagens, 
motel, na casa do namorado: namoros 
curtos 

         x       

“Sou bem experiente” – muitas 
experiências satisfatórias  

         x       

Nunca fui namoradeira, sou tímida            x     
Tem muito medo de DST            x     
É uma coisa santa (pela Bíblia)             x x   
Discrição total             x x x x 
É certo e bom ter prazer, pela Bíblia               x  
Totalmente ignorante, antes do curso 
de noivas 

              x x 

Foi confiante, porque o marido era 
paciente, carinhoso 

              x  

Prevenção autorizada pelo rabino               x x 
Teve uma prevenção de gravidez 
complicada,interferindo na relação 
com o marido. 

              x  

Muito solitária nos partos               x  
Menopausa precoce               x  

 

QUADRO 8 - Início das atividades sexuais 
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Para as ortodoxas (as duas últimas duplas), as atividades sexuais são envoltas em total 

discrição, dentro das regras estabelecidas pela religião. A dupla Mira – Joana  utiliza (ou 

utilizava) métodos anticoncepcionais, de acordo com a indicação do médico e a autorização 

do rabino. Mira teve muitas dificuldades para prevenir gestações, porque teve muitos 

problemas de sangramento, tanto com o DIU quanto com a pílula, e isto estava afetando o seu 

casamento: “...e a nossa vida matrimonial sangrando, é ele lá e você aqui, você não passa um 

garfo na mão dele, e eu estava ficando louca...”, ou “...este casamento não vai funcionar, eu 

não estou agüentando mais... porque não pode fazer um carinho, querer estar junto, dar a 

mão, um abraço... é muito estressante viver dentro do mesmo teto, trinta dias e nada...”. Esta 

dupla era totalmente ignorante antes da participação no curso de noivas; “... minha 

experiência foi com uma pessoa que gostava muito de mim,... um cara super dado, carinhoso, 

paciente... que foi me levando... só demorou para eu entender onde que é o lugar...” (Mira), 

ou “...eu me assustei um pouco... mas ele ajudou, ele foi... graças a Deus, ele é um menino 

muito meigo, muito calmo... ele foi super devagar, super delicado, isso me ajudou...” (Joana). 

De forma diferente, a dupla Rita e Maria, foi mais ativa na busca de informações, mesmo que 

de forma selecionada, direcionada pela religião. A dupla Rita – Maria definiu a atividade 

sexual como algo santo, enquanto a dupla Mira – Joana (especialmente a mãe) a definiu como 

algo prazeroso, ambas se complementando e se referindo à Bíblia. 

 

 

9.3.4. Significados dados ao relacionamento sexual 

 

 

Apesar das inúmeras respostas diferentes quanto ao significado dado ao 

relacionamento sexual (Quadro 9), ele surgiu como uma importância constante e valorizada 

na relação afetiva do casal: “...a gente até comentava... duvido que muitos jovens tenham a 

vida sexual assim legal, como a nossa...” (Rosana); “...funciona como um termômetro do 

relacionamento... quando você fica junto, acaba tendo intimidade, conversa mais com a 

pessoa...” (Luzia). Em nenhum momento ele foi descrito como uma obrigação da mulher em 

relação ao homem, ou como exclusivamente necessário para a procriação e conseqüente 

formação de uma família. 

De modo geral, a sexualidade foi encarada como totalmente vinculada ao afeto: “...a 

relação sexual é assim, uma ligação mais forte, é como se isso te apoiasse na hora do amor, é 

uma cumplicidade... uma forma de demonstrar seu amor...”  (Roberta). Algumas descrições se 
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referiram inclusive a uma crença transmitida transgeracionalmente. Uma das mães considerou 

a sexualidade “extremamente importante... a minha avó dizia uma coisa que minha mãe dizia, 

que tudo se resolve na cama... eu acredito; eu acho que é uma dedicação, é um prazer e por 

isso tem que ser uma coisa que não é sexo e sim amor” (Elza).  
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A mãe dava importância muito grande x x       x x    x  x 
Primordial, integrado ao afetivo x x x      x        
É um termômetro do relacionamento  x               
Faz parte de uma relação saudável  x   x            
“Tudo se resolve na cama...”   x              
Já foi mais importante    x     x    x    
Achava que a mãe não dava importância, 
mas soube que antes o sexo era diário  

    x            

É ligação muito forte, há cumplicidade, 
apóia a expressão do amor 

    x            

“É importante, sem atração não dá...”      x           
“Fundamental, sem sexo não dá...”       x          
Foi da repressão total para o prazer total       x          
Foi motivo da separação       x          
Transa quando tem vontade, sem ser 
promíscua, sempre cuidada. 

       x  x       

Pilar muito importante           x      
Não consegue responder – só fala 
generalidades 

           x     

“é tudo uma coisa só” – com respeito e 
de acordo com o casal 

             x   

“O casal fica junto, cuidando de uma 
coisa que é difícil” 

             x   

Super importante: o contato físico e a 
relação não podem ser vulgarizados – 
com respeito 

              x  

A mulher não pode ser usada como 
objeto de desejo 

              x  

É uma expressão de amor, precisa ser 
delicada 

               x 

 

QUADRO 9 – Significado dado à sexualidade 

 

Uma das mães, Estela, partiu da repressão total em relação ao sexo para o prazer total. 

Quando se deu conta das limitações sexuais em seu casamento, ela acabou rompendo seu 

contrato matrimonial, em busca de novas descobertas: “...comecei a tomar contato que 

podiam ter outras formas de relacionamento sexual, por exemplo, jamais eu achei que tinha 

oral, anal e sei lá mais o quê... E que pudesse ser prazeroso... e que mulher não era ser só 

algumas coisas, mas era muito mais e abrir que você tinha pé, mão e qualquer parte (do 
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corpo) podia ser sensual ou sexual e que você podia valorizar... e que você podia ter 

sentimentos quanto a isso...”. 

Também, de forma diferente do padrão estereotipado anterior, no qual as infidelidades 

eram secretas ou quando descobertas resultavam necessariamente em separações, a 

infidelidade pôde ser abordada e discutida na relação do casal (Elisa), sem que houvesse uma 

ruptura do contrato do matrimônio: “...e aí aconteceu de um lado, aconteceu do outro, aí no 

fim a gente acabou fazendo terapia... e tratamos do assunto...”. Em outro momento de 

vida, duas mães, Elisa e Rita, referiram que a importância dada à sexualidade se reduziu com 

o passar do tempo, tendo sido desenvolvidos outros aspectos da relação com seus maridos. 

Entretanto, as duas se referiram ao desejo de reativar este aspecto do relacionamento.  

Apenas duas jovens, Taís e Carla, se referiram ao sexo com maior liberdade, não tão 

conectado com a relação afetiva, mas como a expressão mais pura de um desejo, pelo prazer. 

Uma delas, Taís, recebeu a orientação: “aproveite o que você puder, sem magoar ninguém, 

sem desrespeitar, ...posso ficar com mais de um ao mesmo tempo, mas sem humilhar o 

outro...”; enquanto que Carla contou que: “...eu sempre fui uma pessoa assim de que você tem 

que seguir seus desejos, a vida é agora, você tem que curtir o momento. Então nunca fiquei 

muito preocupada em relação a só transar com namorado, só transar quando eu amo, casar 

virgem, essas coisas... mas, acho que todos os sexos que eu tive... foram muito bem cuidados, 

nunca fui promíscua..., nunca transei bêbada, sempre tive noção do que eu estava fazendo...”.  

Uma das jovens, Natália, que apresentou maior dificuldade para conversar sobre o 

assunto, quando se perguntou sobre a importância atribuída à sexualidade, respondeu com 

estereótipos: “... ah, nós mulheres, acho que a gente é muito sentimentalista, assim 

preocupada...”. 

Entre as ortodoxas, observa-se que o casal faz, desde o início do casamento, acordos 

internos, na área da sexualidade, observando os diversos níveis a cumprir pelas regras da 

religião, o que pode servir para ajudar a preparar o casal para outros acordos. Maria descreveu 

esta situação da seguinte forma: “... é o casal junto cuidando de uma coisa que é difícil... 

porque são mil detalhes, mas depende do casal se esforçar para cada detalhe ser melhor... 

são muitos detalhes que ninguém vai ver, ninguém vai saber, são só entre nós e Deus, ...então 

é uma atmosfera que você põe em casa para cuidar das coisas com cuidado...”. Também a 

sexualidade apareceu totalmente vinculada ao afeto, ao respeito, ainda na fala de Maria: 

“...minha mãe sempre falou que isso é uma coisa só... do jeito que o casal se respeita...é 

super importante, tem que dar valor, mas que para o sexo ser bom, muita coisa tem que 

acontecer, porque você fazer a relação e acabou, ou você pode fazer com amor...”. A 
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sexualidade também foi vista como forma de espiritualidade, no discurso de Rita: “...o mundo 

faz do sexo uma coisa suja, uma coisa que tem em qualquer esquina... é a coisa mais santa 

que tem na Bíblia... tanto para ter filhos, para criar um futuro, uma família,  como pelo 

prazer físico...”. 

Mira, em outras palavras, trouxe conceitos parecidos: “... eu acho a sexualidade super 

importante, mas acho que em momento nenhum isso pode virar uma coisa vulgarizada, nem 

banalizada e nem se sentir um objeto... a mulher não pode ser uma coisa que é usada, 

desusada, e usada de novo e só serve para isso... ela tem que ser usada por uma pessoa que a 

respeita em tudo... a obrigação dela é dar a parte dela também, que é a parte do corpo dela... 

eu também gosto e eu gosto de estar com ele... e eu acho que une, completa o casamento...”.  

Com esta fala ela também apresenta o estereótipo da mulher ser usada, como um objeto. 

 

 

9.3.5. Vivências atuais da sexualidade 

 

 

Quando as entrevistadas se referiram às suas vivências atuais da sexualidade (Quadro 

10), pôde-se observar uma manutenção do mesmo tipo de padrão de comportamento entre 

mães e filhas, mesmo para aquelas que não mantinham um diálogo atualizado sobre suas 

atividades sexuais.  

Na primeira dupla, Rosana e Luzia, houve um olhar atento para a manutenção da 

sexualidade no casal, como componente principal do relacionamento. 

Na segunda dupla, Elza e Dani, que já foram as que mostraram a maior dificuldade de 

comunicação entre elas, a mãe se referiu a uma atividade satisfatória, mas não essencial. 

Chama a atenção que Dani, uma mãe jovem, com filho pequeno disse ter suas atividades 

sexuais suspensas no momento, apesar de saber de sua importância, atribuindo sua falta de 

desejo a uma possível disfunção hormonal. Parece que toda sua energia estava voltada para o 

filho e para seu trabalho: “... e apesar do meu marido não cobrar, o que eu acho ótimo, eu 

estou começando a me cobrar em função dele, não por mim, por ele... para mim, esta parte 

da minha vida, zero...”. 

Roberta, da terceira dupla, em outro momento de vida, aos 50 anos, envolvida com as 

questões da menopausa, começou a questionar seu próprio prazer, ao invés de ficar apenas 

submissa ao prazer ou necessidade do marido: “... o que eu gostaria de fazer, que eu chegasse 

no orgasmo... coisas que eu não era tão preocupada...” . Enquanto isso, sua filha Deise, 
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estando sem namorado na ocasião da entrevista, estava sem atividades sexuais naquele 

momento, mantendo o padrão de só ter relacionamentos que incluam o envolvimento afetivo.  
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Cuidamos do casal x                
Muito boa x x               
Importante, mas não o fundamental / 
essencial 

  x     x x        

Satisfatória   x  x    x        
Nula    x             
Freqüência de 2 a 3 vezes semana     x            
Só agora começo a me questionar o 
que eu gostaria de fazer que me desse 
prazer 

    x            

Preocupação com menopausa (menos 
desejo), mas menor preocupação com 
gravidez 

    x            

Tem mais liberdade para falar quando 
está com vontade ou não 

    x            

Boa: sabe se expressar, pôr limites, 
sem ser submissa 

      x x         

Valoriza hoje mais o afeto junto com o 
sexo 

         x       

Está morno           x      
Tem muitos medos            x     
Não segue as regras estritamente             x    
“Estou super empolgada...”              x   
Ótima – o amor fica mais forte:               x   
“Dez, a gente se entrega, se conversa, 
se agrada, se completa.” 

              x  

Tem dificuldade para ter privacidade 
por causa dos filhos pequenos 

               x 

Faz prevenção contra gravidez                x 

 

QUADRO 10 - Vivência atual da sexualidade 

 

A dupla Estela – Taís pareceu ser a mais segura em relação aos seus desejos, 

conseguindo se posicionar com mais clareza e firmeza para seus parceiros: “... em termos de 

sexo, até onde eu vou, e quero ser respeitada nisso, até onde eu não vou e quero ser 

respeitada nisso; o que eu me proponho a experimentar junto, o que de jeito nenhum...” 

(Estela), ou: “... já aprendi a ser... quando eu quero, tenho que estar a fim...” (Taís). 

Na dupla Ester – Carla, parece que as duas estavam em momentos mais tranqüilos: 

Ester estava vivendo um momento em sua relação no qual a distância física que a separava do 

marido, que estava trabalhando em outra cidade, era o foco maior deste novo acordo: “...é 
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satisfatória, eu com cinqüenta e um anos, com a menopausa... o sexo já não é uma coisa tão 

importantíssima, de todos os dias...”. Enquanto isso Carla, que pela primeira vez estava 

namorando a sério e pensando em casamento, deixava de considerar que bastava a química 

para rolar a relação sexual, mas que o vínculo afetivo começava a adquirir um novo 

significado, mais valorizado: “...por estar namorando e estar muito apaixonada... eu acho 

que hoje em dia eu dou mais valor pra essas coisas do amor, de sexo, e vejo como isso muitas 

vezes não é valorizado...”. 

Apesar de se considerarem uma família liberal do ponto de vista da sexualidade, Elisa 

estava vivendo um momento morno em seu relacionamento: “...eu acho que de um tempo 

para cá...não está cem por cento...acho que tem a ver com a menopausa... também, eu estou 

casada há trinta e três anos...tem uma rotina que prejudica...mas acho que é uma coisa que a 

gente vai ter que também estar repensando um pouco...” . Sua filha Natália reduziu sua 

capacidade de expressão sexual, pelos medos que a dominam: “... às vezes fico com um pouco 

de medo...às vezes durante a relação, às vezes você fica preocupada, sei lá, camisinha que 

não colocou direito...sei lá, escapou alguma coisa, sempre..., me preocupa, às vezes...”, e 

pela insegurança não conseguia se posicionar frente ao namorado: “...tem coisas que você ta 

num momento que você quer muito e na hora do vamos ver ele não quer: tá bom, tá bom, 

deixa pra próxima...”. 

Numa das duplas ortodoxas, Rita e Maria, havia uma preocupação com as regras a 

serem seguidas: enquanto a mãe não estava conseguindo seguir as normas exatamente da 

forma prescrita, pela grande quantidade de atribuições que ela e o marido possuíam, 

precisando adiar sua ida ao banho ritual e, conseqüentemente, suas relações sexuais: “...tudo o 

que a gente vai ensinando e transmitindo, eu não faço na minha própria vida... na verdade eu 

vou ser sincera, agora pode ser que eu estou na meia idade...”. Sua filha Maria, recém 

casada, se defrontava com a dificuldade de seguir as regras (o período em que se podem 

manter relações sexuais e o período em que se deve abster delas) no início do relacionamento, 

quando o desejo fica mais exacerbado pela novidade e pela descoberta da sexualidade: “...eu 

estou super empolgada, e eu quero ficar com o meu marido toda hora, daí passa duas 

semanas, eu já não posso mais tocar nele... aí dá uma vontade inexplicável...”. 

Na outra dupla ortodoxa, Mira e Joana, a semelhança foi a necessidade das duas 

utilizarem métodos anticoncepcionais, devidamente aprovados pelo rabino. Elas estavam em 

momentos bastante diferentes de suas vidas: Mira experimentava uma maior aproximação 

com o marido após o casamento da filha e a possibilidade de desfrutar do prazer do sexo, sem 

culpa e sem os sangramentos que tanto dificultaram sua vida (ela teve uma menopausa 
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precoce): “... minha vivência é dez, a gente se entende, se conversa, se agrada, se completa. 

Um dá prazer para o outro, deixa o outro satisfeito...” . Por sua vez, Joana enfrentava a 

dificuldade de conseguir privacidade entre ela e o marido, por causa dos filhos pequenos: 

“...está difícil, complicado. Tem que pôr os dois para dormir na sala, depois devolve, aí eles 

acordam e é uma enrolação total...”.  

 

 

9.4. Parcerias afetivas 

 

 

9.4.1. Relação entre os pais 

 

 

Na maior parte das famílias a observação que as filhas têm do relacionamento entre os 

seus pais (Quadro 11) foi considerado bom, fazendo com que elas desejem manter este 

modelo familiar. Naquelas famílias em que o modelo não é desejável, elas procuram relações 

opostas, nas quais se pode identificar uma transmissão pelo antimodelo. 
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Pai mais carinhoso e protetor x    x  x        x  
Relação muito boa - ambos carinhosos  x   x x  x  x x x     
Mãe mais fria – pai quente   x              
Pai mais frio – mãe calorosa 
(conservadores, sutis) 

   x             

Portas fechadas     x  x          
Como pais – não muito participativos      x           
Pai sedutor : “pulou a cerca”       x          
Relação ruim – casamento de aparências         x        
Pai avoado e tímido, mãe pé-no-chão e 
aberta 

          x      

Mãe vidrada no pai, endeusado           x      
Muito respeito, discrição e recato             x x  x 

 

QUADRO  11  - Relação entre os pais 

 

Na primeira dupla, Rosana observava na relação entre seus pais um desequilíbrio do 

afeto, no qual o pai, mais velho, parecia gostar mais da mãe do que o contrário, sendo mais 

carinhoso e protetor. Sua filha Luzia contou a respeito da relação de companheirismo entre os 
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pais, com a qual se identifica: “...eu vejo que eles deitam assim, imagina depois de tantos 

anos casados, toda noite ficam deitados assim no espaço de uma pessoa, igual eu fico com 

meu namorado, eles ficam abraçados no sofá.”.  

Em algumas duplas, pôde-se identificar o mesmo tipo de palavras usadas como 

atribuição às características de seus próprios pais, porém com a inversão dos papéis 

masculinos ou femininos. Por exemplo, entre Elza e Dani: “...ela (sua mãe) dizia, papai é 

quente..., você também vai ser quente... eu sou fria” , enquanto que Dani afirmou: “...meu pai 

é um pouco frio, minha mãe já é mais calorosa...”. O aspecto conservador da relação entre os 

pais foi valorizado pela filha, com comportamentos de carinho sutil. 

Interessante notar que Roberta foi uma das poucas mulheres que conseguiram ter idéia 

da vida sexual de seus pais: “eu acho que é assim, minha mãe, ela tinha uma vida sexual bem 

ativa com meu pai...”, baseada em uma conversa em que sua mãe se queixava de que o 

carinho de seu pai havia se reduzido com a idade, que antes eles tinham relações sexuais 

diárias e naquele momento não mais e que ela sentia falta. Sua filha, Deise, considerou a 

relação de seus pais muito boa: “... eles são muito companheiros, acho que nunca conseguiria 

ter uma relação que nem eles têm... trabalhar, fazer tudo juntos...”, mas por outro lado, 

destacou uma mudança cultural, na qual a mãe precisou trabalhar e os netos ficaram mais 

tempo com a avó: “... eles não foram os pais mais presentes do mundo... eu acho que tive 

mais educação quando eu era pequena da minha avó do que da minha mãe...”. 

Algumas duplas (as primeiras quatro e a sexta dupla) destacaram como característica 

principal, seus pais serem carinhosos, o que gerou o desejo de repetir este modelo. 

Interessante notar que Estela, da quarta dupla, de certa forma repetiu o padrão de seu pai, que 

era sedutor e que chegou a “pular a cerca”, na relação com o seu marido, antes da separação. 

Ester, da quinta dupla, contou que o casamento de seus pais era de fachada, de 

aparências e o relacionamento entre eles nunca foi bom. Ela procurou fazer o contrário de 

seus pais (antimodelo), buscando uma relação de companheirismo e transparência, que serve 

de inspiração para sua filha Carla: “...eu idealizo demais a relação deles... a relação deles é 

muito gostosa, eles sempre saem, sempre tão felizes... eu queria ter um relacionamento como 

eles têm assim...”. 

Nas duplas ortodoxas, o modelo familiar foi mantido, reforçado pelo padrão cultural, 

no qual elas estão inseridas. As filhas enxergaram seus pais como mantendo o respeito, o 

recato e a admiração entre eles. Pode-se dizer que os viam como uma equipe: “...no fazer 

certo um para o outro, ele faz mais aqui, ela faz mais ali, ele faz menos aqui, ela faz menos 

ali...”  (Maria), e também que os limites e fronteiras estavam claramente definidos entre o 
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sistema parental e filial: “... o que eles fazem dentro do quarto...nunca fiquei sabendo..., até 

quando meus pais brigavam, eles entravam no quarto e fechavam a porta para a gente não 

precisar ficar ouvindo o que eles estavam discutindo...” (Maria). 

 

 

9.4.2. Importância atribuída ao casamento 

  

 

Com relação à importância atribuída ao casamento (Quadro 12), confirmando o que 

foi visto no Quadro 7, dos comportamentos esperados, quase todas estas mulheres 

entrevistadas consideraram o casamento, ou uma relação estável, algo muito importante na 

sua vida. Mesmo aquelas que não a tinham no momento, gostariam de conseguir um 

companheiro. 

As mulheres laicas buscaram uma relação de companheirismo, de divisão de tarefas, 

de respeito à individualidade um do outro (por exemplo no aspecto profissional): “...eu quero 

casar, mas eu também quero ter uma vida profissional... tenho problema de me submeter a 

um homem...” (Luzia), ou “...eu quero me formar, começar a trabalhar, não sou do tipo de 

mulher que vou gostar de ser sustentada pelo marido...”  (Carla) , ou ainda na busca de novas 

soluções dentro do casamento: “...eu ia com ele para Belo Horizonte... mas eu não quero 

abrir mão dos meus filhos, do meu trabalho, dos meus amigos... foi muito difícil dizer para 

ele que não estou abrindo mão desse casamento, não quero me separar, mas não posso te 

acompanhar nesse projeto...” (Ester).  Das mulheres casadas, nenhuma abriu mão totalmente 

de suas responsabilidades domésticas, mas puderam dividir mais com os maridos. 

De modo geral, as mulheres casadas valorizaram seus relacionamentos: “...acho que a 

gente tem uma base muito sólida e muito afetiva...” (Ester), ou “...hoje a gente se vê de igual 

para igual... existe uma cumplicidade, um companheirismo, a gente se apóia muito... acho 

que temos um relacionamento legal...” (Elisa). Para as solteiras o casamento ainda foi 

considerado um modo de vida desejável: “...por ter uma realização de casar na sinagoga, de 

branco, ter filhos, um casamento tradicional... hoje esse desejo de casar, de ter filhos, de ter 

uma família, é muito maior...” (Carla). 
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IMPORTÂNCIA ATRIBUÍDA AO 
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Muito importante x   x x   x x x x  x x x x 
Dúvida de conciliar casa, filhos, 
profissão 

 x               

Mais de 50%   x              
Casamento: 50% sexo, 50% o resto       x          
No início, só romantismo       x          
É um porto seguro, uma base muito 
sólida, afetiva 

        x        

Relação diferente no cotidiano, 
vivendo em cidades diferentes, pelo 
trabalho 

        x        

Importante, mas sem deixar o 
profissional de lado 

         x  x     

No início o marido era endeusado, 
agora a relação é mais real – há 
companheirismo, cumplicidade 

          x      

O profissional dele é mais importante, 
mas: “ele me deixa em paz para fazer 
tudo” 

            x    

É a prioridade na vida: no momento, o 
marido é a pessoa mais importante do 
mundo 

             x x  

Quer colocar como prioridade, mas 
ainda não conseguiu 

               x 

Casamento é um trabalho             x   x 

 
QUADRO 12 - Importância atribuída ao casamento 

 

Por outro lado, as mulheres ortodoxas assumiram o casamento como o aspecto 

prioritário de suas vidas: “... o casamento sempre tem que estar em primeiro lugar, focando 

no resto das coisas – nos filhos, no trabalho...” (Maria), ou “... é prioritário... antes eu não 

dava tanta importância, pois tinha outras coisas (filhos, mãe), mas agora eu falei – o que fica 

com a gente é ele...” (Mira). Elas se reconheceram, ou ocuparam lugar de existência, a partir 

da relação com o marido, nas funções de cuidadora, mãe, esposa (Joana: “infelizmente eu 

ponho os meus filhos em primeiro lugar ainda, mas eu estou trabalhando muito sobre por o 

meu casamento em primeiro lugar, porque eu estou consciente disso...”).  

Algumas citaram as regras do judaísmo como vantagens para a mulher, tais como que 

ela deve ser honrada pelo marido, ou o que consta no contrato de casamento que: “ele tem  

que deixar ela feliz, sexualmente, isso é direito conjugal, isso é comida e roupa, ... pelo 

contrato o marido deve tudo à mulher”... “... quanto mais religioso for o homem, mais feliz 

será a mulher...” (Rita). Surgiu nesse momento uma busca para atingir um ideal de modo de 

vida.  Quando esta relação não estava de acordo com o idealizado, elas ficaram frustradas: 
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“...ele está casado com o trabalho, e eu sou a última... não existe sair com ele sozinha... ele 

sempre me deixa fazer o que eu quero, não vai me dominando... me deixa fazer o quiser na 

vida, não me obriga a fazer nada, me deixa em paz para fazer tudo... só que antigamente eu 

achava que o teria um pouco para mim, mas isso não acontece...” (Rita).   

Algumas conciliaram estas tarefas com algum trabalho, por exemplo, dar aulas para 

noivas (Rita), ou trabalhar com perucas (Joana - atividade que exercia antes de voltar ao 

Brasil), mas que tinham um lugar secundário em suas vidas. 

 

 

9.4.3. Conflitos citados na relação entre os cônjuges 

 

 

Ainda, chamaram a atenção alguns conflitos citados por algumas mulheres na relação 

com seus maridos (Quadro 13). Não era uma questão da pesquisa, mas estes conflitos se 

apresentaram como observações importantes para ilustrar alguns relacionamentos idealizados, 

especialmente das ortodoxas. 

No caso de Rita, junto com a admiração que sempre sentiu pelo marido, há certos 

assuntos que não podiam ser falados: “... eu te pedi em casamento, você recusou, você 

escreveu para o Rebe e ele falou para casar comigo.... e até hoje ficou uma piada que ele não 

gosta e acabou o assunto...”.  
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Há assuntos que não podem ser falados.              x    
Sair de vez em quando com o marido.             x    
“Às vezes a função pública é pesada: ele 
chega mal humorado.”  

            x    

Há uma expectativa do marido de que 
ela fosse mais delicada, e ele é muito 
nervoso, estourado. 

               x 

“casamento sempre tem que trabalhar...”                x 
“... se a gente realmente continuar, todos 
dizem que está tudo nas minhas mãos.” 

               x 

“...os rabinos estão dizendo que eu sou 
um pouco mais madura que ele” 

               x 

 

QUADRO 13 - Conflitos citados na relação com o parceiro 
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Para Joana, a responsabilidade dos relacionamentos é claramente da mulher – houve 

uma pressão social para mantê-la dentro desta estereotipia. A narrativa social dos rabinos, foi 

construindo um lugar paradoxal para a mulher: ao mesmo tempo em que ela tem poder, por 

ser “mais madura”, ela fica sem poder para se expressar: “... se a gente realmente continuar, 

todos dizem que está tudo nas minhas mãos ... o fato é assim, o meu marido é uma pessoa 

muito estourada, é a naturalidade dele, então eu tenho que ... se eu ficar quieta, ele não vai..., 

ele vai ficar quieto também...”. Pode-se dizer que parece a descrição de uma luta de poder, 

comum a muitos casais: quando é do jeito dele, ela se sente submissa; quando é do jeito dela 

ele se sente desprezado.  

O que mudou substancialmente foi a temática das discussões: as regras com relação à 

religião, por exemplo, sobre os alimentos permitidos, sobre hábitos regionais (ashkenazi3 ou 

sefaradi4), a disputa sobre qual o melhor rabino (o contexto social está presente influenciando 

os conflitos). O campo dos confrontos se desenvolve sobre as questões religiosas. 

 

 

9.5. Relações femininas e “feminilidade” 

 

 

9.5.1. Relação entre mães e filhas 

 

 

Na questão referente à relação entre mães e filhas (Quadro 14), alguns estereótipos do 

gênero feminino foram contrariados, por exemplo, apenas a metade das entrevistadas se 

descreve  como  carinhosa,  contrariando  uma  das  características  tradicionalmente 

atribuídas  às  mulheres. 

Neste quadro ficou mais evidente a construção da relação mãe e filha como fruto de 

uma causalidade recursiva, não sendo apenas definida por alguma característica intrínseca da 

mãe ou da filha, mas pela interação entre elas. Também, os comentários que apareceram 

foram muito variados, com cada pessoa vendo a relação por vários aspectos diferentes e 

importantes, o que ofereceu uma diversidade de conceitos muito grande.  

 

                                                 
3 Ashkenazi – judeus de origem da Europa Oriental 
4 Sefaradi – judeus de origem da Espanha ou de países do Oriente Médio 
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RELAÇÃO ENTRE MÃES E 
FILHAS 
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Dificuldade para ser liberal  x                
Muito preocupada com a filha  x                
Conversas indiretas sobre sexualidade x x               
Apoio dos próprios pais  x                
Não há muito carinho físico  x x               
É uma relação muito forte x x               
Reconhece transformação na mãe: 
entre a educação prevista e efetiva  

 x               

Família carinhosa   x  x x x x x   x  x  x 
Minha mãe era muito namoradeira    x              
Nunca tive liberdade para conversar 
com minha mãe 

   x             

Pais liberais – paradoxo pelo 
escândalo quando contou da primeira 
relação. 

   x             

Única fala do pai: “não quero ser avô 
antes do tempo.” 

   x             

“vou tentar fazer diferente (filha) 
conversar sobre tudo para que não seja 
tão irresponsável como eu..” 

   x             

“Minha mãe é como eu: explosiva”    x             
Da minha parte, não há muito carinho 
físico  

   x             

“tudo que minha mãe não deu, eu 
tentei dar para minha filha.” 

    x            

Minha expectativa é que ela seja 
precavida 

    x            

Não é invasiva     x x           
Pretendo conversar sobre tudo      x           
Depois do namoro o papo ficou mais 
aberto 

     x           

Mãe carinhosa, mas olhar bravo       x          
Meus filhos se davam bem com meus 
namorados  

      x          

Sobre sexualidade, qualquer pergunta, 
eu fazia questão de responder 

      x          

Com filhas, eu seguiria o modelo de 
minha mãe, que foi ótimo 

       x         

Na primeira vez que transei, logo 
contei para a minha mãe 

       x         

Conversei bastante. Sou aberta, mas 
muitos parceiros me incomodam 

        x        

Sou carinhosa, mas minha filha não 
muito 

        x        

Minha mãe é carinhosa, mas eu não 
muito 

         x       

Teme não passar para a filha          x       
Atribui abertura da mãe ao judaísmo.          x       
Quem não fala de outras coisas, 
também não fala de sexualidade 

         x       

Minhas filhas têm mais restrições do 
que eu: são mais conservadoras 

          x      

Sobre carinho – não fica grudada – 
com a mãe também era igual 

          x      
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Para as filhas: estar sempre aberta            x     
Tinha mais conversa com meu pai do 
que com minha mãe 

            x    

Hoje admira a mãe mais do que 
quando jovem.  

            x    

Acha que a filha deve tratar melhor o 
marido 

            x    

“o casamento é uma coisa muito boa, 
muito feliz e muito válida. E que pode 
ter prazer...” 

              x  

Com a mãe, nunca teve conversas 
sobre sexualidade, sobre a guerra ou 
sobre seus problemas 

              x  

Com quatro filhos pequenos, sua mãe 
teve câncer, e ela se dedicou mais à 
mãe do que aos filhos 

              x  

O casamento da filha foi muito difícil 
– cortou o cordão umbilical  

              x  

O afastamento da filha a uniu mais 
com o marido  

              x  

Tem maior tolerância do que a sua 
mãe 

              x  

Tinha carinho com a mãe – “ela era 
dura, mas não era fria...” 

              x  

Procura ensinar as filhas pelo exemplo               x  
Elas sabem que têm abertura               x  
Pensa que a filha não ficou assustada 
ou com medo na primeira noite 

              x  

Quero falar o mínimo possível para 
minhas filhas – fiquei feliz de não ter 
sabido antes 

               x 

 

QUADRO 14 - Relação entre mães e filhas 

  

Na dupla Rosana e Luzia, observou-se que a dificuldade da mãe para autorizar o 

crescimento da filha (“...pela educação que nós tivemos, muitas coisas a gente não deixava 

fazer...”), sua preocupação com ela (“...esse negócio de ficar..aiiiiiiii..., como.....a gente acha 

uma coisa medonha...”), dificultaram conversas diretas sobre sexualidade. Entretanto, 

reconhecendo suas dificuldades, Rosana pediu apoio para seus próprios pais e para um 

médico, para orientar adequadamente sua filha. Por seu lado, apesar de que Luzia, a filha, 

tenha reconhecido as transformações de sua mãe (“...acho que para minha mãe foi um choque 

perceber que quando ela foi educar a gente, o que ela tinha se preparado para educar a 

gente a vida inteira, não era realmente o que ela estava acreditando naquele momento...”), 

ela não gostaria que as orientações tivessem sido dadas de outra forma: ela também não se 

sentia confortável para conversar com a mãe sobre assuntos sexuais. 

Na dupla Elza e Dani, parece que uma história um pouco nebulosa a respeito da mãe 

de Elza tenha influenciado o diálogo entre mãe e filha. Segundo a descrição de Elza, antes de 
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vir para o Brasil, sua mãe era muito namoradeira, mas por algum evento que tenha acontecido 

durante a guerra, esta sexualidade foi totalmente reprimida pela família, impedindo qualquer 

expressão de sua sexualidade com seu marido (que pela narrativa de Elza, não foi um 

casamento desejado: “...eu sei que meu pai gostava muito da minha mãe, mas não sei se 

minha mãe gostava do meu pai...”). Parece que esta área sempre foi uma área nebulosa na 

família. Elza namorou um rapaz que não era de sua escolha (por pressão do grupo) e teve 

dificuldades para se expressar – com ele e no grupo social. Dani, a filha, se descreveu como 

inicialmente totalmente assustada nas áreas relacionadas à sexualidade (na relação com o 

desenvolvimento do corpo, descobertas do relacionamento com os rapazes, cuidados de saúde 

e higiene íntima). Quando travou conhecimento com sua própria sexualidade, não estabeleceu 

nenhum limite, colocando-se em situações de risco. Parecia estar repetindo a seu modo, a 

experiência da avó. Pode-se pensar na influência de algum segredo transmitido 

transgeracionalmente. A relação entre estas duas revelou claramente uma causalidade 

recursiva, pois quando a mãe procurou o diálogo, a filha se afastou totalmente, fazendo com 

que a mãe se sentisse rejeitada. Quando finalmente a filha se aproximou para conversar, a mãe 

ficou chocada e se afastou de forma brusca, rejeitando a filha. Desta forma a falta de diálogo 

se estabeleceu, com prejuízo para as duas, que se ressentiram do evento: “...nunca mais eu 

falei com minha mãe sobre isso; e quando minha mãe perguntava, eu desconversava e 

mentia...” . Esta atitude contrastava com a liberalidade dos costumes, criando um paradoxo: 

“...tem os dois lados, ao mesmo tempo em que eles eram legais pra umas coisas, conversar 

sobre sexualidade é uma coisa que nunca aconteceu em minha casa...”. 

Roberta e Deise, a terceira dupla, pareceram estar num caminho ascendente, no qual a 

mãe, reconhecendo suas próprias dificuldades, procurou dar mais orientação do que recebeu: 

(“... acho que tudo que eu achei que minha mãe não me fez, eu tentei fazer por ela...” ou 

“...minha mãe na verdade nunca foi assim, uma mãe de dar opinião, de conversar... ela 

sempre foi muito  mimada... acho que era mais como uma outra filha do meu pai, do que uma 

mãe para mim...”), mas sempre atenta a não invadir os espaços da filha, procurando não 

repetir sua própria experiência – uma transmissão pelo antimodelo. Por sua vez, Deise, a filha, 

reconheceu o trajeto da mãe, mas manifestou o desejo de aumentar o diálogo e a participação, 

no momento em que tiver uma filha.  

Estela foi a mãe entrevistada que fez a maior revolução (sexual) em sua vida. Tendo 

recebido uma educação totalmente rígida, juntamente com os valores adquiridos 

pessoalmente, começou a refletir sobre sua sexualidade quando já estava casada e isto a fez 

buscar um novo rumo para sua vida. Separou-se do marido quando os filhos ainda eram 
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pequenos e a partir daquele momento resolveu conversar sobre tudo que fosse possível a 

respeito de sexualidade com eles, para que não passassem pelas mesmas dificuldades que ela 

– novamente o antimodelo. Por seu lado, Taís, a filha, foi receptiva a estas transformações e 

considerou o modelo de educação que sua mãe lhe deu como ideal, pretendendo passá-lo 

adiante quando tiver filhos. A comunicação com sua mãe foi descrita como totalmente livre e 

aberta:  “...tanto  é  que  a  gente  vai  ao  ginecologista  junto,  e  se  ela  tem  alguma 

pergunta, acho que  ela  não  tem  restrição  nenhuma  em  perguntar  na  minha  frente  e  eu  

idem  na  frente dela...”. 

Ester, uma das mães cariocas, considerou que teve um diálogo bastante aberto tanto 

com sua própria mãe, quanto com sua filha Carla. Sua única ressalva para a sexualidade mais 

expressa dos dias atuais se referia à opção de muitos parceiros: “...repeti muito aquela 

questão assim, como hoje também é tudo muito mais liberal, ficar com um, ficar com dois, 

ficar com três. Mesmo sem ir para a cama, até o beijo...” . Carla, por sua vez, teve a 

possibilidade de ter um diálogo muito aberto com sua mãe, o que reconheceu como uma 

qualidade expressiva de sua família, e que atribuiu ao judaísmo. Observou em famílias de 

amigas não judias a dificuldade de diálogo de forma geral. Gostaria de oferecer o mesmo tipo 

de orientação quando tiver filhas, mas tem receio: “...eu fico pensando, não sei se daria 

conta...acho melhor eu ter filho homem...”.  

Elisa, a outra mãe carioca, descreveu suas filhas como mais conservadoras do que ela 

mesma: “... é engraçado que eu vejo que elas têm um pouco mais de restrições em algumas 

coisas que eu não tenho...”. Sua filha Natália demonstrou isto, apesar de não falar 

abertamente, mas ao descrever seus medos e suas dificuldades em lidar com sua própria 

feminilidade: “... prefiro temas sempre atuais... os vírus, doenças, como se procede...”. 

Rita, a primeira mãe ortodoxa entrevistada, descreveu seu relacionamento com sua 

mãe como bastante limitado, tendo dado preferência ao relacionamento com seu pai: “...todo 

mundo fala que o meu pai é muito espiritual, tem uma luz divina no rosto... na verdade eu 

tinha mais conversa com o meu pai, porque nós nos comunicamos melhor... a gente falava a 

mesma língua...”. Referiu não ter tido muita admiração pela mãe quando jovem (hoje esta 

situação se alterou): “...minha mãe era mais tímida, mais fechada... hoje ela aprendeu a 

responder e falar, ficou extrovertida e dá conselhos, às vezes eu nem acredito que é ela 

mesma fazendo tudo isso...”, o que a fez procurar orientação fora de casa para quaisquer 

assuntos que a interessassem, inclusive aqueles relacionados à sexualidade. Também, neste 

momento decidiu ter um comportamento diferente em relação aos filhos, permitindo e 

incentivando todo e qualquer diálogo (antimodelo). Sua filha, Maria tem muita admiração e 
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confiança em sua mãe, respeitando e usufruindo a possibilidade deste diálogo aberto. Gostaria 

de repetir seu modelo. 

Mira, da segunda família ortodoxa, também não teve muita orientação efetiva de sua 

mãe na área da sexualidade, apesar de ter um vínculo fortíssimo com ela. Sua mãe era uma 

pessoa dominadora e forte, apesar das dificuldades por que passou durante a guerra, com sua 

viuvez precoce e sua doença. Descreveu sua mãe como uma pessoa dura, mas não fria. 

Contou que procura educar suas filhas mais pelo exemplo do que pelo diálogo, de certa forma 

seguindo o modelo de sua mãe. Não tinha orientação sexual nenhuma até ficar noiva, e o 

mesmo ocorreu com sua filha, Joana. Elas se descreveram como não tendo curiosidade “antes 

da hora”. Não houve muita proximidade entre Mira e sua mãe, que não conversava sobre seus 

problemas ou sua história, com a filha. Apesar de Mira contar sempre sua história de 

dificuldades para escolher um pretendente para casar, seus problemas – doença da mãe com 

os filhos pequenos, problemas ginecológicos talvez também tenham afastado Mira de suas 

filhas: “...minha mãe doente fazendo quimioterapia, fazendo radioterapia, eu o dia inteiro em 

volta dela, um nenê, dois nenês, três nenês, e um atrás do outro, eu tive os primeiros três, os 

primeiros quatro em literalmente quatro anos... e graças a Deus criança é saúde, mas precisa 

de força...”. Outra semelhança que se pode observar é que quando Mira se casou, com certa 

relutância da mãe, logo depois, esta ficou doente (“...no dia que eu casei minha mãe ficou 

com câncer...”); quando Joana se casou após um desentendimento de seu noivo com seus pais 

(“...para mim o casamento dela... acho que foi aí que eu cortei o cordão umbilical... quando 

estão todos na sua casa, você se sente meio que dona do pedaço... mas eu senti que ela tinha 

caído do meu poder...”), Mira logo depois teve menopausa precoce. Parece que esta família 

também se comunica através das doenças. Pôde-se observar mais uma semelhança entre mãe 

e filha: enquanto Mira, a mãe quis poupar sua filha das “paixões” que a fizeram sofrer na 

juventude, Joana quer poupar suas filhas, quando as tiver, de muito conhecimento prévio 

sobre menstruação ou sexualidade, para não se assustarem.  

 

 

9.5.2. Vaidade 

 

 

De alguma forma (para mais ou para menos), a vaidade (Quadro 15) aparece como 

algo intrínseco ao mundo feminino – todas as mulheres entrevistadas tinham algo a dizer 

sobre esse assunto. 
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Cuida especialmente das roupas x                
Sou mais vaidosa que minha filha/ 
minha mãe 

x   x       x      

Não sou vaidosa  x x         x     
Minha mãe não é vaidosa     x            
Minha filha é mais vaidosa do que eu     x            
É importante, é bem aceita      x   x x     x x 
Muito importante       x x     x x  x 
Ligada à sensualidade       x          

 

QUADRO 15 – Vaidade 

  

Em duas duplas (Rosana – Luzia e Elisa – Natália), as mães se descreveram como 

mais vaidosas que suas filhas e contaram que se incomodam com a pouca vaidade delas. Na 

segunda dupla (Elza e Dani), na qual a mãe era muito desprovida de vaidade, a filha se 

incomodou e buscou uma transformação por conta própria (antimodelo). Na terceira dupla 

(Roberta – Deise) que considerava a vaidade importante está havendo uma evolução: da avó, 

para a mãe e para a filha.  

Nas outras duplas, a metade dos casos, (Estela – Taís, Ester – Carla, Rita – Maria e 

Mira – Joana), os modelos de vaidade foram transmitidos de mãe para filha, de forma mais 

direta. No caso de Estela, como já foi comentado anteriormente, foi feita uma associação 

direta entre a vaidade, a sensualidade e a sexualidade. 

 

 

9.5.3. Relação com o corpo 

 

 

Uma questão que não era do roteiro, mas que apareceu de forma significativa em 

algumas entrevistas, foi a respeito da relação das mulheres com seu próprio corpo (Quadro 

16) que foi então considerada como um dado da pesquisa.  

Aqui também se observou a repetição de palavras numa mesma família, de forma 

espontânea, e com abordagem similar entre mãe e filha, especialmente no caso da vergonha. 

Por exemplo, na família de Elisa e Natália, a liberdade para andar sem roupa foi muito 

valorizada: “...isso veio desde criança, em casa a gente tem essa liberdade de andar pelado, 

de ficar a vontade...não tem vergonha...” (Natália). 
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RELAÇÃO COM O CORPO 
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Vergonha   x x   x          
Não tem vergonha           x x     
Medo     x             
Assustada    x             
Irresponsável    x             
Se achava gorda       x          
Tocar o corpo era um tabu       x          
Usar o corpo como sedução          x       
Não conhecia o próprio corpo               x x 

 

QUADRO 16 - Relação com o corpo 

 

Outro assunto que apareceu em duas entrevistas (Elza e Estela), e que tem relação com 

o corpo foi a respeito da masturbação: “...tocar no meu corpo era uma coisa assim... tabu... 

assim, como que uma mulher podia se masturbar... precisei estar muito adulta, madura, e ter 

lido muito, escutado muito, até eu achar que eu..., era permitido isso, que não era, entre 

aspas, pecado.” (Estela). 

Para a segunda dupla de ortodoxas o desconhecimento do corpo era tão grande que 

dificultou o início da vida sexual: “... antes do casamento as meninas têm que fazer sete dias 

de intervalo..., depois da menstruação..., inspeção interna com paninho para ver se está tudo 

limpo..., eu nem sabia onde esse buraco era eu passei duas horas no banheiro... eu pensava 

onde é que eu vou procurar este buraco, por onde que eu começo...” (Mira).  

 

 

9.5.4. Descrição de ser feminina 

 

 

Em suas descrições do que as participantes consideravam “ser feminina” (Quadro 

17), os atributos de ser vaidosa, se cuidar e estar arrumada, apareceram na grande maioria das 

respostas, quer a entrevistada se considerasse vaidosa ou não.  

No entanto, há uma grande diferença, para as ortodoxas que citaram esta característica, 

ela veio vinculada a se arrumar “para o marido”; enquanto que para as outras, o atributo de ser 

vaidosa veio como uma característica intrínseca da feminilidade, independente do sexo 

oposto. 
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DESCRIÇÃO DE SER FEMININA 
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Não ser submissa nem mandona x                
Se cuidar, ser vaidosa, estar sempre 
bem arrumada 

x x x  x x x x   x x   x x 

Ser gentil, delicada, educada  x x   x  x       x x 
Ser uma bonequinha, dengosa   x            x  
Ser amorosa, bondosa, carinhosa   x  x         x   
Maternidade    x x      x x x x   
Ser profissional, conquistar espaço no 
mercado de trabalho 

    x x     x x     

Ser cuidadora     x x     x x x x   
Ser atrativa, sensual, fazer jogo de 
sedução 

    x   x  x       

Ser responsável, ter liberdade e 
respeito com você mesma 

      x          

Me mostrar bonita para mim         x        
Sair com amigas, fazer coisas de 
mulher 

          x      

Exercer papel de esposa, ter 
representatividade – ser companheira 

          x      

Não é só transar para ter filho            x     
“A gente veio a ser mulher, porque 
não teve escolha”  

           x     

Ser responsável pela casa, cuidar do 
astral dela, para que seja divina 

            x    

Ser sensível e cuidadosa, cuidar dos 
detalhes 

             x   

Ser feminina para o marido – respeitar 
o marido, não banalizar a sexualidade, 
ter caráter 

              x  

Não brigar com o marido                x 

  

QUADRO 17 - Descrição de ser feminina 

 

Em alguns casos, como para Rosana (“não ser mandona”), ou para Estela (“ter 

liberdade e respeito por você mesma”), surgem como antimodelos, procurando não repetir o 

padrão de comportamento observado em suas mães, que a desagradaram. Para algumas duplas 

(Roberta – Deise, Elisa – Natália e Rita – Maria) diversas respostas se repetiram na mãe e na 

filha, evidenciando uma transmissão inalterada dos valores adquiridos. A jovem Natália 

chama a atenção em diversos momentos da entrevista, com o fato de não se sentir totalmente à 

vontade com sua feminilidade: “A gente veio a ser mulher, porque não teve escolha” – “eu 

queria ser homem – em fase de TPM, menstruação...”, “na hora de se vestir também...”. 

Apesar de, com exceção das religiosas, todas as mulheres trabalharem, exercerem uma 

profissão fora de suas casas,  poucas respostas se referem ao aspecto profissional, podendo-se 
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pensar que as mulheres não atribuem à feminilidade uma característica que inclua o trabalho 

(ou vice-versa). 

Pode-se destacar que as respostas das religiosas são as mais idealizadas, mais 

relacionadas com um desejo de como deveriam se portar: “É transmitir a luz divina – ser 

responsável  pela  casa,  cuidando  do  astral  da  mesma,  para  que  seja  divina”  (Rita),  ou 

“Ser feminina  para  o  marido  é  respeitar  o  marido,  não  banalizar  a  sexualidade,  ter 

caráter” (Mira). 
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10. INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS  

 

 

“Mal conseguem conter-se a si mesmas; muitas deixam-se encher até a 
beira, e transbordam de tanto espaço interior.” 

(Rainer Maria Rilke, in Luft, 2004) 
 

 

Para compreender os inúmeros dados obtidos nessa pesquisa, é necessário pensar em 

dois grupos humanos muito distintos, apesar de pertencentes à mesma cultura judaica: o grupo 

das mulheres laicas (ou seculares) e o grupo das ortodoxas. As mulheres laicas foram 

representadas pelas seis primeiras duplas de mãe e filha, enquanto que as ortodoxas pelas  

duas últimas. 

 Na abordagem teórica adotada, construcionista social, não se pode separar a posição 

da pesquisadora em relação aos grupos pesquisados. Nesse caso é importante frisar a posição 

ocupada por ela, que se descreve como uma judia laica, porém conservadora em relação a 

algumas regras da religião. Particularmente no assunto da sexualidade, ela não se identifica 

com as normas e práticas prescritas pela religião, mas sim com a ética proposta por esta. 

As entrevistas realizadas com as mulheres seculares geraram na entrevistadora 

emoções de curiosidade, identificação em alguns momentos ou discordância em outros,     

mas uma sensação de “conversa entre iguais”. Por sua vez, as entrevistas realizadas com as 

ortodoxas geraram sentimentos de tal maneira contraditórios, às vezes paradoxais, que 

levaram muito tempo para serem compreendidos. Foi sentido um grande desconforto pelo 

isolamento do grupo em relação a uma sociedade mais integrada, pela restrição ao 

conhecimento do mundo e de si mesmas e pela extrema valorização de suas “certezas e 

verdades”. Ao mesmo tempo, houve um grande encantamento pelas narrativas românticas 

vividas  por  estas  mulheres,  pela  facilidade  de  buscar  apoio  e  refúgio  em  regras 

previamente organizadas  e  pela  noção  de  pertencimento  ao  seu  grupo  social  altamente  

desenvolvida  por  elas. 

Outro fator importante a se destacar é que todas as mulheres que participaram da 

pesquisa foram aquelas que estavam dispostas a conversar sobre esse tema, muitas vezes 

considerado difícil ou constrangedor, para muitas pessoas. Este fato já configura uma 

abertura, uma disponibilidade pessoal das participantes, e também, reforça a consideração de 

que esta é uma pesquisa qualitativa, e que portanto não pode ser considerada como uma 

amostra representativa da coletividade judaica. Apesar desta disposição inicial, diversas 



 

 

114 

mulheres apresentaram alguma dificuldade para falar sobre sexualidade, o que pôde ser 

observado em suas reticências durante as entrevistas, nas respostas evasivas ou estereotipadas, 

ou nos termos usados para falar das questões sexuais (por exemplo, usar o termo relações 

conjugais ao invés de relações sexuais). 

Também não se pode perder de vista que estas participantes estão inseridas num 

processo de desenvolvimento, numa narrativa familiar, o que define seus depoimentos como 

um retrato de um momento específico em suas histórias, e não determinam características 

intrínsecas de suas  identidades, assim como são sujeitas a transformações ao longo de seus 

percursos. Não se considera que haja algo de estático em seus depoimentos, portanto, nada 

relacionado à essência de uma identidade (a algo relativo ao seu ser). 

Neste momento está se buscando manter a noção de complexidade, sem reduzir as 

narrativas descritas a uma conclusão única, mas respeitar e incluir os diversos elementos que 

compõem o contexto das entrevistadas, tanto do ponto de vista individual quanto familiar, 

cultural e social. 

 

Ao se pensar na transmissão intergeracional do significado dado à sexualidade, pode-

se falar tanto na orientação explícita, quanto nas mensagens implícitas dos comportamentos 

adotados nas diversas famílias. 

Iniciando com o foco na educação sexual explícita – nas informações e explicações 

sobre as alterações corporais da adolescência, com o início da menstruação, nas orientações a 

respeito da relação com o sexo oposto e de sua iniciação sexual, observa-se de modo geral 

uma valorização maior do diálogo na geração das mães atuais do que na relação destas com 

suas próprias mães. Esta afirmação pode ser confirmada nos dados da pesquisa de Abdo 

(2004) a respeito da vida sexual do brasileiro, na qual ela verificou um aumento substancial 

na quantidade de jovens que receberam orientação sexual de seus próprios pais em relação às 

pessoas de gerações anteriores.  

Diversos fatores podem ter influenciado esta alteração. Um dos fenômenos a que se 

pode atribuir essa maior liberalização do diálogo é a influência de todo o contexto social mais 

amplo,  após a revolução sexual dos anos 70, a partir de quando a sexualidade começou a ser 

tratada mais livremente nas diversas mídias – faladas, escritas, televisivas. Surgiu também 

com maior desenvoltura nas artes, como na música, cinema, teatro, inclusive nas artes visuais. 

No vestuário, também se nota esta liberalização, passando o corpo a ser  exibido de forma 

mais explícita, conforme relata Goldenberg (2005), chamando a atenção para que os 
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comportamentos antes vistos como desviantes (fora do padrão esperado) passaram a serem 

vistos como normais, em termos de recato.  

Esta abertura do mundo social propicia maiores recursos e oportunidades para o 

desenvolvimento do diálogo sobre o tema. Entretanto, não são todas as famílias que 

conseguem utilizar esses recursos de forma a ampliar as possibilidades de conversa. Apenas 

uma mãe citou especificamente as oportunidades das mídias como uma abertura para 

incentivar o tratamento do assunto com seus filhos. As famílias ortodoxas tiveram uma reação 

oposta: esta revolução social se apresentou como muito ameaçadora aos seus valores e então 

elas se fecharam mais, evitando o contato com este “mundo exterior”, através da restrição à 

entrada da mídia no lar – televisão, cinema, teatro passaram a ser atividades desaconselhadas 

ou reduzidas ao mínimo. E o acesso à Internet também foi visto como ameaçador.  

Olhando através das lentes do pensamento sistêmico novo-paradigmático, pode-se 

observar que, tal como descreve Vasconcellos (2006), cada sistema familiar reage de forma 

diferente a esta “crise” instalada que perturba o equilíbrio estabelecido, de acordo com sua 

história e suas escolhas anteriores, na medida em que não permite mais a previsibilidade e o 

controle dos novos comportamentos. 

Outro fenômeno que pode influenciar esta valorização do diálogo, são as novas 

concepções de relações de intimidade que, tal como Giddens (1992) relata, pressupõem 

disponibilidade para conhecer o outro e se deixar conhecer. Isto requer o desenvolvimento do 

diálogo e se constitui numa transformação na ética da vida pessoal. Este autor não se refere 

apenas aos relacionamentos entre parceiros afetivos, mas inclui as relações entre as gerações, 

que também são mais negociadas não sendo mais a naturalização da maternidade o foco atual, 

com a conseqüente subordinação da filiação, como anteriormente, mas a qualidade do 

relacionamento com ênfase na intimidade. 

Apesar de desejado, o diálogo aberto nem sempre foi possível entre as entrevistadas. 

Algumas mães ainda se sentiam constrangidas para conversar sobre sexo com suas filhas, 

embora conscientes da importância destas informações em um mundo mais liberado 

sexualmente. Neste mundo em que os laços humanos estão fragilizados, os amores são 

líquidos, como afirma Bauman (2004), essas mães buscaram apoio fora de seus lares, com as 

pessoas que consideravam autoridades: os médicos. Também, recursivamente, as filhas de tais 

mães afirmaram que não se sentiriam à vontade para conversar com suas mães sobre sexo e 

que a conversa com um intermediário foi bastante satisfatória. De qualquer forma, nota-se 

uma mudança, pois estas mães de modo geral não receberam nenhuma informação de suas 

próprias mães. Para a maioria das duplas entrevistadas, mesmo aquelas que tiveram alguma 
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dificuldade de diálogo quando as filhas eram bem jovens, este foi facilitado a partir do 

momento em que as filhas iniciaram sua vida sexual. Parece que a partir daquele momento 

elas passaram a ocupar um novo lugar nas famílias, que já permitia a troca de informações 

entre as mulheres, tendo sido quebrado algum tabu, talvez o da perda da virgindade. Na 

pesquisa, apenas uma dupla não conseguiu chegar a esta etapa de aproximação, mantendo 

recursivamente a proibição de se falar sobre sexo na família. Pela entrevista, parece existir 

algum segredo não desvendado, de alcance trigeracional, algum comportamento de risco da 

avó, portanto algo que faz parte da história específica desta família. Pode-se pensar, utilizando 

as idéias de Maturana (2004), que as emoções moldam as ações, e que algo pode ser tão 

assustador, que é mais conveniente silenciar sobre ele, pelo temor de que ele reapareça de 

forma incontrolável. Mas, confirmando o desejo e a valorização do diálogo na atualidade, esta 

dupla se referiu à frustração de não ter conseguido conversar. 

Pode-se reconhecer, conforme explica Seixas (1998), que a educação sexual se dá por 

um processo de influência recíproca, e que o discurso muitas vezes é diferente daquilo que é 

vivido. A maior parte das mulheres entrevistadas fala da sexualidade como algo natural, 

normal e prazeroso, mas para algumas esta vivência é acompanhada de temores, dificuldades 

e limitações. Observa-se isto na forma delas se expressarem, com frases incompletas, 

reticências, ou evasivas. É compreensível que estas mulheres, especialmente a geração das 

mães, se veja confusa em relação a como educar suas filhas, pois elas têm clareza de que o 

modelo tradicional que receberam de suas próprias mães não é mais adequado para o mundo 

atual, e se deparam com a necessidade de criar novos modelos.  

 

As influências do contexto sócio-cultural são muito grandes nos dois grupos: tanto 

para as laicas quanto para as ortodoxas. Apenas são influências bastante distintas. Pode-se 

dizer que a maior diferença é que para as ortodoxas, as regras de comportamento são claras e 

precisas, e a mulher precisa seguí-las para ser aceita e reconhecida como pertencente ao 

grupo. O seu ideal de relacionamento é o preconizado pela religião e pelos rabinos, que 

servem como balizadores das questões que se apresentam como de difícil resolução. Para as 

mulheres seculares não existe um rol de procedimentos a serem adotados, mas apenas uma 

direção, como uma “bússola” de valores éticos a serem seguidos, porém cada uma precisa 

descobrir seu próprio caminho.   

Por exemplo, as jovens laicas são pressionadas a iniciar sua vida sexual o mais cedo 

possível, comportamento coerente com as emoções presentes em um mundo de amores 

líquidos (Bauman, 2004). Por sua vez, as ortodoxas devem se resguardar para ter qualquer 
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contato físico com o marido apenas após o casamento, conforme assinala Friedman (1993). 

Também, de forma coerente com esta norma, as moças devem se casar cedo, a partir dos 18 

anos, enquanto que as jovens seculares não têm tanta pressão por um casamento antes de uma 

formação profissional. 

Quando se pensa nas diferenças de comportamento entre os sexos, junto a estas 

participantes, observa-se que as jovens não religiosas e suas mães já refletiram sobre esse 

assunto, e mesmo nos casos em que citam diferenças existentes, os parâmetros de 

desigualdade são menores. As mães referem-se a diferenças mais marcantes em sua 

juventude, e sua busca por estabelecer relações mais equilibradas entre os sexos dentro de 

casa. Em contrapartida, muitas mulheres ainda citam questões da pressão social conservadora 

da comunidade diferente para as moças e rapazes, o que ainda restringe os comportamentos 

delas.  Mas é um assunto discutido, presente nas conversas, que ainda apresenta algumas 

dificuldades, embora com diversas conquistas. Seixas (1998) cita que a partir do final da 

década de 60 as mulheres entram no mercado de trabalho, passando a dividir com os maridos 

a manutenção material da família, os afazeres domésticos e a criação dos filhos. Não se pode 

dizer que esta mudança está completa, pois algumas das jovens pesquisadas ainda têm 

dúvidas sobre como dividir as tarefas da casa com o marido, e suas mães não abandonaram os 

afazeres domésticos, apesar de trabalharem em suas profissões. 

Entre as ortodoxas, a desigualdade é muito mais arraigada, e como diz Macedo (2006), 

a crença nas diferenças como algo inerente ao sexo é evidente em seu discurso. Algumas 

destas mulheres chegaram a estranhar a pergunta da pesquisa referente a estas diferenças, pois 

de tão óbvias elas passam a ser invisíveis. Há diversas vozes ortodoxas confirmando as 

diferenças, tais como Aiken (1993) e Boteach (2000), que associam as diferenças físicas do 

sexo: externas no homem e internas na mulher, como propriedades essenciais de seu ser, 

resultando em comportamentos estereotipados e incentivados culturalmente, com regras 

específicas para cada sexo. Regras estas que se tornam muitas vezes geradoras de conflitos 

íntimos para as mulheres, tais como os citados na entrevista de uma das ortodoxas, cujas 

dificuldades fisiológicas causaram o seu isolamento físico em relação a seu marido por longas 

temporadas, com conseqüentes períodos de angústia. 

Pode-se tomar como exemplo as regras religiosas que regulam as atividades sexuais e 

que as mulheres entrevistadas procuram viver ao máximo de acordo com as prescrições 

bíblicas. Como sugere Perrot (2007), a diferença dos sexos surge até na desigualdade de 

significados atribuídos às secreções corporais. Enquanto o sangue menstrual torna a mulher 

impura, impedindo-a de ter qualquer contato físico com seu marido até a sua purificação no 
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banho ritual, o sêmen masculino é sagrado, não podendo se perder, o que transforma qualquer 

prática de contracepção numa responsabilidade exclusivamente feminina, com quaisquer 

eventuais conseqüências que possam ter para a saúde da mulher.  

Pode-se acrescentar, conforme conta Mary Del Priore (1999), que o ritual judaico da 

purificação do corpo feminino, após o fluxo menstrual, dava subsídios para a medicina 

ocidental do século XVIII, que era influenciada por proposições teológicas cristãs, e 

preocupada com assuntos de higiene, confirmar o discurso masculino sobre a imundície e os 

riscos do sangue menstrual. De forma diferente, do ponto de vista judaico, de acordo com 

Greenberg (1990), a origem das regras que regulam o contato com a mulher menstruada, tem 

um significado relacionado com assuntos de vida e morte, pois a ausência do sangue 

simbolizava uma nova vida, o que era valorizado como uma benção divina.  

Uma diferença importante da cultura judaica para a cultura ocidental, quanto à questão 

da iniciação sexual pré-matrimonial, é que ela não é permitida para as mulheres, que devem 

casar virgens, mas também não é permitida para os homens (se preconiza então um casamento 

no qual os dois parceiros têm pouca idade), assim como a infidelidade não é tolerada para 

nenhum dos dois sexos, de forma diversa àquela descrita por Perrot (2007), quando diz que a 

violação se constituía num rito de iniciação masculina, tolerada ao longo da história, assim 

como o amor que acontecia fora do casamento. Para o judaísmo tradicional, o amor só se 

realiza no casamento, tanto para as mulheres como para os homens. 

Com relação ao lugar ocupado pelas mulheres na família, o depoimento das ortodoxas 

confirma as afirmações de McGoldrick (1995) a respeito da mulher nas famílias tradicionais: 

elas ocupam um lugar central, cuidando das necessidades dos outros. No contexto religioso 

esta expectativa é vivenciada e valorizada como a função natural da mulher. Entretanto, a 

maior  parte  das  mães  laicas  entrevistadas  se  sentem  sobrecarregadas  com  este  lugar, 

acrescido do  seu  desenvolvimento  profissional,  enquanto  suas  filhas  continuam  

questionando  este processo. 

No primeiro encontro com o sexo oposto surgem com maior impacto as diferenças 

entre as duas formas de se apropriar da cultura judaica. Enquanto as ortodoxas se pautam por 

seguir à risca as normas sociais, protegendo-as contra as mudanças, mantendo a homeostase 

do sistema familiar e social, as jovens laicas buscam maiores informações sobre as 

concepções sexuais da atualidade e se comportam de acordo com elas. Algumas procuram 

freqüentar ambientes seguros (escolas, clubes e movimentos juvenis da comunidade), no qual 

podem se relacionar com pessoas de um padrão social e cultural compatível com o de suas 

famílias, porém não ficam isoladas nestes ambientes. Iniciam seus relacionamentos de forma 
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experimental, a princípio sem assumir maiores  compromissos. As idades em que as 

entrevistadas iniciaram estes relacionamentos variou dos 12 aos 17 anos.  

Por sua vez, as ortodoxas entrevistadas iniciaram seus relacionamentos a partir de pelo 

menos 18 anos, com o objetivo claro de se casar. Neste caso a transmissão se deu pela 

repetição das regras familiares, como explica Cerveny (2000), pelos acordos explicitados 

claramente e reforçados pelo grupo social. Tanto as mães quanto as filhas seguiram o mesmo 

padrão, a mesma norma social: de ter uma lista (maior ou menor) de rapazes apresentados 

pela família ou conhecidos da família para que as jovens escolhessem um candidato que lhes 

agradasse como parceiro. Nesta escolha influiu a “puxada do coração”, mas dentro de um 

círculo absolutamente restrito. A jovem e o candidato saem algumas vezes, em locais 

públicos, conversam, sem nenhum contato físico, até resolverem ter uma vida em comum. 

Algumas jovens saíram apenas com um rapaz, outras com diversos, mas sempre dentro do 

mesmo padrão de comportamento. É importante ressaltar que o número de saídas com os 

pretendentes é regido por normas sociais, não tendo fundamento religioso. Os únicos aspectos 

que  obedecem  a  regras  religiosas  é  a  ausência  de  contato  físico  e  a  proibição  do  

casal de se isolar  (Friedman, 1993).  Em  cada  família  religiosa  houve  variações  sobre  

este  mesmo procedimento,  dependendo  das  histórias  pregressas  e  escolhas  anteriores  

realizadas  por suas mães. 

 

Com relação às questões específicas da sexualidade, algumas semelhanças são 

marcantes em praticamente em todos os depoimentos, sejam de ortodoxas ou laicas. A 

valorização da discrição e do decoro na sexualidade, considerando-a como algo reservado, 

particular do casal. Esta pode ser considerada uma característica bastante judaica, assim como 

o recato e o respeito, pois como foi visto, a expressão da sexualidade não deve ser exposta a 

público,  pois  perderia  a  riqueza  da  intimidade  (Ausubel,  1989,  Boteach, 2000, 

Friedman,  1993). 

Ainda, a moralidade sexual também é uma característica judaica, que provavelmente, 

conforme afirma Ausubel (1989), foi originada por uma necessidade de diferenciação do povo 

judaico em relação aos outros povos da época em que se constituiu como povo, nos quais as 

orgias e o hedonismo eram freqüentes. Pode-se dizer que esta memória cultural milenar 

repercute até hoje, pois nas entrevistas nota-se uma rejeição, tanto nas mulheres ortodoxas 

quanto nas seculares, de ter mais de um parceiro sexual de cada vez. A maior parte das moças 

laicas afirma ter relacionamento sexual somente com seus namorados. Apenas duas jovens 

relataram ter uma vida sexual mais descompromissada, sendo que uma delas, no momento em 
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que encontrou um namorado mais firme, deixou de se interessar por outros rapazes. Poderia 

se dizer que esta “moralidade” tem a ver com os tempos da Aids e da maior difusão das 

doenças sexualmente transmissíveis. Mas, como este comportamento parece ter sido 

transmitido através das gerações, mesmo que de forma não verbal, apenas pelas atitudes e 

pelo afeto (Cerveny, 2000), acredita-se que neste grupo social este comportamento apenas 

facilita a prevenção de doenças, mas que não é gerado por esta preocupação. Somente uma 

das filhas ressaltou sua preocupação com as questões de saúde. De fato, pode-se pensar nesta 

moralidade como uma característica deste grupo social, pois Abdo (2004), em sua pesquisa 

averiguou um índice que pode ser considerado alto, de cerca de 20% a 40% (dependendo do 

Estado do Brasil) das mulheres brasileiras que têm relacionamentos extras conjugais. 

Por outro lado, além da questão da moralidade, foi feita uma associação freqüente em 

quase todos os depoimentos do afeto com a  sexualidade. Segundo Zampieri (2003) as 

mulheres, desde meninas são condicionadas a associar o erotismo e o desejo sexual ao amor e 

ao romance. Esta afirmação encontra respaldo nas entrevistas realizadas, nas quais, com 

exceção das duas jovens já citadas, todas as outras associam sexo com afeto. Mesmo as mães 

que se consideram liberais mantém essa orientação para suas filhas. Este parece ser um traço 

cultural mais amplo do que o estritamente judaico, também pertencente às outras culturas 

ocidentais. Novamente, Abdo (2004) parece confirmar este dado, pois ela encontrou 

evidências de que para a grande maioria das mulheres brasileiras (cerca de 90%), o afeto, o 

sentimento e a intimidade contribuem para o bom desempenho sexual. 

Ainda referente às questões associadas diretamente à sexualidade, observa-se a 

valorização do prazer na cultura religiosa judaica, conforme frisam alguns autores ortodoxos 

(Boteach, 2000, Friedman, 1993, Greenberg, 1990),  partindo do princípio do reconhecimento 

do desejo sexual feminino, e da necessidade de sua satisfação (como uma das obrigações 

masculinas). Para eles as relações sexuais são encaradas como uma forma de elevação 

espiritual, um momento único, no qual o casal pode se desprender de suas limitações físicas e 

encontrar, juntos, um estado transcendente. Na experiência das mulheres ortodoxas 

entrevistadas, surgiu esta desenvoltura para se expressar a respeito do prazer sexual, de uma 

forma nem sempre “herdada”, mas muitas vezes descoberta e aprendida com suas vivências. 

Uma das mulheres se surpreendeu ao descobrir que o prazer era aceito e incentivado pela 

religião, o que lhe proporcionou alívio e tranqüilidade com relação aos seus comportamentos. 

É interessante observar que essa lei da satisfação sexual da esposa, é provavelmente única em 

todas as religiões com as quais a cultura judaica teve contato, diferindo radicalmente da 

civilização cristã, na qual o prazer feminino é proibido, o sexo sendo permitido apenas para 
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procriação. Nas famílias laicas, mais integradas com a sociedade em geral, se observa uma 

maior mistura dos conceitos transmitidos, não tendo sido feita nenhuma referência a esta 

valorização do prazer como algo típico do judaísmo. Entretanto, uma das jovens se referiu à 

maior facilidade de diálogo sobre sexualidade em sua casa, em relação a outras casas, o que 

associou com o judaísmo.  

 

Outra questão que surge nos diversos depoimentos é a importância atribuída ao 

casamento. Esta é uma instituição extremamente valorizada no judaísmo (Greenberg, 1990), 

constitutiva na estruturação da sociedade. Ausubel (1989) cita razões históricas e religiosas 

para a ênfase dada ao casamento e à procriação. Tanto para a manutenção do povo, sempre 

perseguido e reduzido por matanças, quanto para cumprir o mandamento divino de transmitir 

a herança da Torah e seus mandamentos para as gerações seguintes. Para as religiosas, esta 

instituição é a prioridade de suas vidas. Elas vivem, a partir de uma idade considerada 

apropriada para conseguir um bom casamento, de acordo com os valores de suas famílias, e 

depois disso “trabalham” para manter este casamento o mais harmônico possível. Isto não 

quer dizer que não existam conflitos, mas a disposição de resolvê-los está inserida no contexto 

do compromisso. Antes do casamento, a visão de vida conjunta que elas possuem é bastante 

similar aos ideais do amor romântico.  

No discurso das mulheres laicas, esta instituição não aparece sacralizada desta forma, 

mas é valorizada como uma estabilidade desejada num relacionamento afetivo, que deve ser 

satisfatório, e equilibrado. É importante para elas que sejam respeitadas em suas necessidades, 

capacidade profissional e na divisão de tarefas domésticas. Pode-se dizer que buscam um 

relacionamento mais atualizado em relação ao mundo contemporâneo, mas sem romper com o 

projeto de uma relação estável e da construção de uma família. 

 

Quando as entrevistadas se referiram às relações com suas próprias mães ou filhas, ou 

seja, a relação entre as mulheres da família, pôde-se observar que algumas, ao contrário do 

que afirma Walters (1988) conseguiram, apesar das transformações sociais, manter a 

intimidade vivida pelas gerações anteriores, mesmo ultrapassando os limites da vida 

intrafamiliar, para compartilhar de idéias exteriores à família. Pode-se atribuir esta 

valorização da intimidade pelas transformações propostas por Giddens (1993), ao encarar as 

relações atuais como negociadas e menos autoritárias. 

Também, para as famílias laicas, já se tornou inconcebível a possibilidade de suas 

filhas terem uma educação que exclua uma carreira profissional, e diversas jovens afirmaram 
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que não querem ser sustentadas por seus maridos. As contradições apontadas por Walters 

(1988) como inerentes ao relacionamento mãe-filha, não foram encontradas nos depoimentos 

destas mulheres entrevistadas. Entretanto, o que coincidiu com as afirmações dessa autora foi 

o fato das mães darem maior ênfase para a proteção do que à busca do prazer, na educação de 

suas filhas. Apenas uma dupla narrou uma experiência diferente, na qual tanto a 

responsabilidade pela proteção foi passada, quanto a possibilidade de busca do prazer.   

Com relação ao conceito que essas mulheres têm de feminilidade, aparecem alguns 

estereótipos, tais como vaidade, delicadeza, gentileza, cuidados com os outros.  Poucas 

mulheres relacionam alguma realização profissional com a feminilidade. Para McGoldrick 

(1995), esta ausência se compreende pelo receio de que o sucesso em uma atividade 

competitiva traga a perda da feminilidade e uma rejeição social. 

Perrot (2007) afirma que a mulher sempre foi considerada uma imagem, um corpo. 

Pode-se confirmar esta idéia ao se verificar que para todas as entrevistadas a vaidade é um 

assunto presente. Pode ser pela valorização da vaidade, ou pela falta de vaidade, pela 

satisfação ou insatisfação com o corpo (vergonha, etc.). Esta relação com o corpo, por um 

lado como algo idealizado, gerando vergonha e inadequação quando este não alcança o ideal, 

também em alguns casos foi moldada pelo tabu de conhecê-lo. Isto pode confirmar as 

afirmações de Del Priore (1999), de que a mulher e seu corpo podiam ser definidos pela 

condição de inferioridade tanto no plano social como moral, precisando viver sob normas 

imperativas. Conhecer-se a si mesma, poderia gerar algum risco de ordem incontrolável e 

conseqüências desastrosas. 

Há entretanto uma diferença entre os discursos dos dois grupos: as mulheres laicas se 

arrumam para si, porque gostam de se sentir bonitas; as mulheres religiosas se arrumam para 

os maridos, como uma parte reconhecida, autorizada, validada e incentivada do seu ritual de 

sedução: elas têm a obrigação de ficarem bonitas para os seus homens.  
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11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

“O botão desaparece na flor que desabrocha,  
como se ela o negasse; da mesma forma,  
o fruto coloca-se em lugar dela como se  

a existência da flor fosse falsa. Essas formas 
 não apenas diferem, mas rejeitam-se  

como incompatíveis. Porém não só não 
 se contradizem, como uma é tão necessária 
 quanto a outra, e significa a vida do todo.” 

(Hegel, in Luft, 2004) 
 

 

Partindo da aceitação de um pensamento sistêmico novo-paradigmático, não se pode 

fazer uma síntese única das idéias apresentadas. Procurou-se uma articulação dialógica entre 

as diferentes posturas e comportamentos das mulheres entrevistadas, relacionando-as entre as 

diferentes gerações e com os pressupostos teóricos adotados. 

Novas ações e novas configurações de comportamentos surgem a todo o momento em 

função das mudanças culturais que estão sendo vivenciadas neste início de século, num 

processo de transformação das emoções, como diria Maturana (2004). Pode-se dizer então, 

respondendo à questão que norteou este trabalho, que há diferenças na educação e nos 

significados atribuídos à sexualidade que foram transmitidos de mãe para filha, em relação à 

geração anterior. Mas as mudanças não foram similares em todos os casos.  

Pode-se observar nas diversas entrevistas, que essas mulheres, tanto as laicas quanto 

as ortodoxas, estão mais ativas, mais reflexivas em relação ao meio que as circundam, 

buscando caminhos de realização e encontros: com suas crenças, seus costumes, com o 

“feminino” e com o “masculino” em suas vidas.  O diálogo foi mais valorizado por todas as 

entrevistadas, em relação à geração anterior, o que também se apresenta como uma 

característica da sociedade contemporânea. 

No grupo das mulheres ortodoxas, a emoção presente parece ser a da manutenção dos 

usos e costumes, e de forma coerente, sua reflexão busca desenvolver uma série de recursos 

próprios e maneiras de se manter dentro das regras consideradas ideais, procurando se afastar 

das influências sócio-culturais consideradas negativas, que oferecem estímulos muito mais 

potentes do que antes da revolução sexual. Elas precisam de novos instrumentos para manter a 

homeostase do sistema familiar e cultural de crenças. Como mais uma evidência da influência 

dos estímulos deste “mundo sexualmente transformado” os livros encontrados que falam da 
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possibilidade dos prazeres femininos no sexo de acordo com o judaísmo, foram escritos no 

final do século XX e início do século XXI, o que faz pensar que esta liberalização da 

sexualidade levou os ortodoxos a buscar ferramentas para lidar com esta emancipação 

feminina, resgatando padrões de comportamento permitidos, porém “esquecidos”, ou 

anteriormente não valorizados. Isto se confirmou pelos depoimentos das mães ortodoxas 

entrevistadas, que citaram suas mães como mais fechadas e inibidas para                    

conversar sobre sexo. 

Com relação às famílias ortodoxas, também se pode concordar com as afirmações de 

Greenberg (1990) de que algumas regras de comportamento a respeito da sexualidade 

feminina levam a interpretações ambíguas ou paradoxais: apesar de que o prazer feminino é 

valorizado como em nenhuma outra cultura, a mulher ainda é submetida às normas de uma 

estrutura patriarcal, sendo protegida pelo homem, e a expressão de seus desejos fica 

subordinada às vontades de seu marido. A mulher, em alguns momentos, ainda parece ser 

definida por suas relações com os homens de sua vida e não por suas características 

individuais. Entretanto, é importante frisar que, para estas mulheres esta situação se mostra 

confortável, não as levando a questionar o paradigma cultural no qual vivem. Procuram 

resolver suas dificuldades e conflitos da melhor forma possível dentro dos limites desse 

mesmo paradigma. 

Por sua vez, o grupo das mulheres seculares busca um caminho no qual possa manter 

uma ética relacional que as satisfaça, procurando manter seus valores em um mundo que 

parece em tudo muito fluido e líquido. Suas transformações podem ser consideradas também 

de formas diversas. As mães que se consideravam provenientes de famílias liberais, 

procuraram dar continuidade ao seu modelo, adaptando-o às solicitações atuais. As mães 

provenientes de famílias mais tradicionais fizeram um movimento maior em direção a uma 

transformação, buscando caminhos de modo geral conciliadores, procurando não causar 

grandes rupturas. Pode-se afirmar que estas mães atuais progrediram em relação às avós, 

atualizando seu discurso. A repetição dos modelos familiares se deu de forma acentuada, com 

relação aos seus valores, apesar do conteúdo ter sofrido transformações significativas: as mães 

aceitaram a perda de virgindade de suas filhas antes do casamento, uma maior liberalização de 

seus comportamentos, e surgiu uma maior preocupação com promiscuidade, doenças 

sexualmente transmissíveis e gestações indesejadas.  Os valores que foram mais destacados 

como ideais a se preservar, são aqueles ligados ao afeto: o respeito e a confiança nos 

comportamentos, o que implica numa valorização do compromisso nos relacionamentos, 
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frente a esta liquidez contemporânea, enfim, a vida sexual é permitida, aceita e valorizada, 

desde que com um parceiro fixo.  

Outro valor que se destaca em todos os depoimentos é a discrição nos comportamentos 

relacionados com a sexualidade. Pode-se pensar tanto na influência das tradições judaicas 

religiosas, que reforçam esta atitude, quanto na influência da pressão social. Apesar da 

liberalização da sexualidade na sociedade, ser discreta ainda parece ter relação com “não se 

expor para não ficar mal vista”, o que aparece em diversos depoimentos, tanto das mães 

quanto das filhas. Continua vigorando uma dupla moral: o rapaz que sai com muitas garotas é 

visto como alguém que tem sua masculinidade reafirmada, enquanto que a moça que sai com 

muitos rapazes é mal vista e desprestigiada no mercado matrimonial.    

Pode-se também pensar como Grandesso (2006), ao lembrar que a transmissão das 

tradições, padrões, mitos e crenças de uma determinada família é construída e mantida através 

das narrativas, criando uma identidade própria daquele grupo. Isto ajuda a compreender as 

diferenças encontradas em cada família, dentro de uma mesma cultura, moldadas pelos 

percursos e escolhas realizados em cada situação de sua história familiar. Porém, pode-se 

destacar a importância da família assumir esta transmissão dos valores, sejam eles quais 

forem, para dar uma noção de pertencimento e prevenir comportamentos de risco. Desta 

forma aparece novamente a grande valorização do diálogo como instrumento principal desta 

transmissão. Como contraponto, pode-se citar o percurso de uma jovem (Dani), que por 

diversos motivos não pôde  receber as orientações necessárias, e que como adulta reconheceu 

a irresponsabilidade dos seus comportamentos nesta área da sexualidade. 

No encontro da pesquisadora com as narrativas das entrevistadas, pode-se afirmar que 

fica confirmada a força do meio social e da época, como influência que perpassa a 

transmissão intergeracional dos significados da sexualidade para todas estas mulheres. Para as 

mulheres que tiveram uma educação mais liberal, do ponto de vista religioso, o tipo de 

atitudes, de crenças e de valores na família aparecem como elementos mais importantes do 

que a religião e suas regras propriamente ditas. Para as ortodoxas as regras e rituais religiosos 

assumem um valor especial, talvez até mais importante do que para a geração anterior, como 

uma forma mais rígida de assumir um controle sobre a influência do meio considerada 

negativa, na intenção de manter suas tradições intactas.  

Pensando-se de forma sistêmica, não se pode esquecer que a transmissão dos 

significados atribuídos à sexualidade não se dá apenas através da relação mãe e filha, 

recebendo influências da família como um todo, assim como do meio sócio cultural, como foi 

verificado em todas as entrevistas. Desta forma poderia se pensar em novas questões e novos 
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desdobramentos para novos estudos incluindo as relações com o pai, com irmãos, com a 

família extensa e com diferentes contextos sociais. 

De qualquer forma, o que fica evidente é a dificuldade da mudança de padrões 

comportamentais das mulheres, sobretudo nesta área tão central de sua identidade. Absorver 

as mudanças culturais que estão se processando na sociedade não parece ser tarefa fácil. 

Apesar da divulgação nas diferentes mídias, das leituras elucidativas, uma cultura “multi-

milenar” não pode ser transformada em menos de um século. Este é um processo lento. Do 

ponto de vista da discussão social, muitas pessoas aceitam e defendem a liberalização dos 

costumes e atitudes em relação à sexualidade. Seu discurso é muitas vezes contemporâneo e 

arrojado. Entretanto, no momento de levar esta autonomia, esta liberdade preconizada, para a 

vida pessoal, de transmitir seus valores e padrões na família, as tradições têm um peso mais 

elevado do que esse discurso, requerendo da mulher um nível de reflexão a este respeito 

nunca antes conhecido, portanto não aprendido com a geração anterior. Esta é uma questão de 

imensa complexidade, no sentido de que inúmeros fatores influenciam as atitudes e 

comportamentos das mulheres frente à questão da sexualidade, e de sua liberalização. Das 

mulheres entrevistadas, apenas uma conseguiu realmente transformar seu padrão 

comportamental neste assunto e ela enfrentou a discriminação de diversos grupos familiares e 

sociais frente a seu comportamento. É importante, como profissional, ter em mente a 

amplitude deste processo de transformação e perceber que cada mulher ou cada família pode 

estar em um momento próprio deste processo, recebendo as influências da sociedade e 

também das crenças, valores e tradições familiares, que isto pode gerar conflitos, e que deve 

ser acolhida e respeitada em seu momento. O profissional não pode partir de uma “verdade” 

pessoal, mas estar atento para construir junto com sua cliente, de forma ética, aceitando-a 

como legítima outra na coexistência (Maturana, 2004), um espaço reflexivo que permita a 

ampliação das possibilidades para ambos.   
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Na fala de quem faz arte com as palavras: 

 

“Essa mulher do século que finda, gerenciadora de sua vida e sua profissão, menos algemada 

a convenções arcaicas – pode ser mais íntegra e mais realizada, mas não está mais livre. 

Corre perigo de ficar tão aprisionada nas máquinas e organizações quanto às vezes se sentem 

os homens que as construíram”. (Lya Luft, 2004, p.55) 

 

“Sem uma resposta que realmente satisfaça, a pergunta de Freud continua ecoando. Afinal, o 

que quer uma mulher?, indagava ele aos 80 anos. 

Essa mulher do fim de uma era é também – junto com seu homem – um novelo de dúvidas e 

uma floresta de possibilidades. Angustiada entre o desejo de sair e o de ficar, de liberdade e 

de  abrigo,  de  afirmação  pessoal  e  de  proteção  para  suas  crias,  quer  a  segurança  que 

imagina ter  sido  a  das  mulheres  antigas,  e  todas  as  atraentes  promessas  atuais”.  (Lya  

Luft, 2004, p.58) 
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ANEXO A – Modelo do Termo de Consentimento  
 
 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

 
 

CONSETIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 

Título do estudo: 
 

“DE MÃE PARA FILHA: Um estudo sobre a transmissão intergeracional dos 
significados atribuídos pelas mulheres judias à sexualidade”. 

 

Descrição sumária: 

O objetivo geral desta pesquisa é compreender a transmissão dos significados 
atribuídos à sexualidade pelas mães às suas filhas. Que valores e crenças a respeito da 
sexualidade as mães atuais receberam de suas próprias mães; de que forma se deu esta 
transmissão; e quais valores e de que forma estas mulheres estão transmitindo para suas filhas. 

Deverão ser entrevistadas algumas mulheres, de 45 a 55 anos (mulheres que passaram 
sua juventude na década de 70), e suas respectivas filhas, de 20 a 30 anos. Serão utilizados 
como instrumentos entrevistas semi-estruturadas, com o uso de gravador, para posterior 
transcrição dos encontros. 

  
CONSENTIMENTO 

 
Declaro que os objetivos e detalhes desse estudo foram-me completamente explicados, 

conforme seu texto descritivo. Entendo que não sou obrigado a participar do estudo e que 
posso descontinuar minha participação a qualquer momento, sem ser prejudicado. 

Meu nome não será utilizado nos documentos pertencentes a este estudo e a 
confidencialidade dos meus registros será garantida. Desse modo, concordo em participar do 
estudo e cooperar com o pesquisador. 
 
 
 
Nome do pesquisado: 
Nome: RG: 
Data: ____/____/20___.  Assinatura:________________________ 
 
 
Testemunha: 
Nome: RG: 
Data: ____/____/20___.  Assinatura:________________________ 
 
 
Pesquisador: 
Nome: Marcia Zalcman Setton RG: 4 508 702 
Data: ____/____/20___.  Assinatura:________________________ 
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ANEXO B  - Roteiro para as entrevistas 
 
 

• Quando você teve sua primeira menstruação? Você já estava esclarecida a este respeito? 
Por quem? Como foi esta conversa?  

• Quando você se interessou pela primeira vez por um garoto? Quem ficou sabendo em 
primeiro lugar? 

• Houve alguma orientação na família a este respeito? Como era falado e por quem? 
• Que tipo de conselhos eram dados? Havia diferenças dos conselhos dados aos irmãos? 
• Alguém conversou com você sobre atividades sexuais? Quem? Como foi a conversa? 
• Alguém conversou com você sobre prevenção de gravidez e /ou doenças sexualmente 

transmissíveis? Recebeu algum outro tipo de informação? Qual? De quem? 
• Você acha que esta pessoa estava à vontade para falar do assunto? Havia uma situação 

confortável para falar deste assunto? A abordagem era direta? 
• Você gostaria que alguém tivesse conversado de outra forma? Qual? 
• Como você observa a relação de sua mãe com o seu pai (ou parceiro afetivo)? 
• Existe algum provérbio ou ditado relacionado à sexualidade contado na sua família? 

Qual? 
• Você escuta (ou escutava) comentários sobre outras pessoas (mulheres ou homens) a 

respeito da sexualidade delas? Quais? De quem?  
• Como a sexualidade é (era) vista em sua família? 
• Há (havia) diferenças entre homens e mulheres? 
• Que comportamentos a sua família espera (esperava) que você tenha (tivesse) a respeito 

da sexualidade? 
• Qual a importância que você acha que sua mãe dá (ou dava) para a sexualidade num 

relacionamento afetivo? 
• Qual a importância que você dá para a sexualidade num relacionamento afetivo? 
• Qual a expectativa da sua família a respeito de sua vida afetiva?  
• Que lugar um casamento (ou uma relação afetiva estável) ocupa na sua vida?  
• Que temas sobre sexualidade você gostaria de conversar (conversou) com suas filhas? 

(Que outros temas você gostaria de ter conversado?) 
• (Que expectativa você tem para a vida sexual de sua filha, hoje?) 
• Como você avalia sua vivência da sexualidade, hoje? 
• Na sua relação com sua mãe há (havia) troca de carinho físico? (E com sua filha?) E nas 

outras relações familiares? 
• Como é vista a vaidade em sua família? 
• O que significa ser feminina para você, hoje em dia? 
• Você gostaria de dizer algo mais para completar nossa conversa? 
 




