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1. RESUMO 

 

Neste ensaio reconhece-se que a sexualidade enquanto partícipe do 

desenvolvimento humano e que embora as inúmeras descobertas para a 

legitimidade de um conceito fora da concepção heteronormativa ainda pode-se 

constatar, dogmas e patriarcado disseminado pela sociedade. O estudo Maithunass 

objetiva e surge amparado por esse movimento de dialogar sobre sexualidade. 

Utilizando para tal palestras e debates, direcionadas ao público de estudantes do 

curso de Fisioterapia de uma faculdade na cidade de Alagoinhas-Ba. Estas ações 

justificam-se pelo fato da Fisioterapia estar intimamente ligada ao cuidado do corpo, 

ou seja, o corpo d´outro. O método de pesquisa que cerca estas ações é a pesquisa 

experimental, uma vez que é necessário a adesão de público acadêmico para o 

desenvolvimento das atividades, sem ater-se a previsibilidades do resultado. 

Metodologicamente as ações foram orientadas por professores do Curso no intuito 

de proporcionar o desenvolvimento de habilidades técnico-reflexivas acerca do 

tema. Já foram realizadas três palestras no período de 2016 - 2017.  
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2. INTRODUÇÃO 

 

A sexualidade obedece ao modo como os indivíduos se reconhecem e/ou se 

constroem socialmente, sua delimitação está intimamente ligada a ação humana, 

contudo, os modelos comportamentais legitimados por convenções morais, 

religiosas e culturais acabam por normatizar um padrão, ou mesmo, um perfil para 

como os indivíduos se expressam sexualmente. 

Socialmente as manifestações da sexualidade carregam essa polissemia, 

portanto, trata-se de um tema complexo ao trazer variantes que no processo 

formativo dos estudantes de Fisioterapia a sexualidade é reduzida aos 

condicionantes do adoecimento, ou seja, o corpo é entendido apenas enquanto 

artefato da presença ou ausência de patologias e/ou disfunções. 

Ao tratar do processo formativo desses estudantes e os incluir enquanto 

agentes dotados de sexualidade, reconhece-se a concepção reducionista do 

conceito da sexualidade. Logo, a ação do Fisioterapeuta que inside-se diretamente 



através do toque ao corpo, aproxima-se das ações subjetivas da sexualidade 

“uroginecologia”. Temos nitidamente um campo de reflexão ocioso, que quase 

sempre é formado pelo senso comum. 

Tão logo há uma fragilidade que não contempla o conceito de saúde sexual 

por ignorá-la enquanto, um estado de bem estar físico, emocional, mental e social 

relacionado à sexualidade, bem como a possibilidade de ter experiências sexuais 

prazerosas e seguras, livres de discriminação ou violência, não podendo ser 

definida, compreendida ou operacionalizada sem uma profunda compreensão 

(LARA, 2009). 

Aspectos comportamentais, ou mesmo, transtornos patogênicos de origem 

sexual são de difícil diagnóstico e tratamento, estando a margem das abordagens 

técnico-terapêuticas justamente por estas, não serem desencadeadas por doenças 

ou traumas (LARA, 2009). 

Encarar a sexualidade enquanto concepção e prática normativa para a 

dignificação do sujeito possibilita minimizar os impactos das interferências externas 

para a repressão das particularidades do indivíduo. Através da sexualidade, os seres 

humanos conectam-se com um aspecto primordial da vida, onde prevalecem o 

direito, a liberdade e a justiça, campo fértil para a ampliação do estado de 

consciência e expansão da criatividade, minimizando violências, preconceitos e atos 

discriminatórios (SCORSATO, 2005). 

Outro aspecto preponderante se estabelece nas relações interpessoais 

mediatizadas entre Fisioterapeuta e paciente, tão logo que assumido os 

pressupostos para a semi ou total exposição do corpo ou parte dele 

(paciente/fisioterapeuta). Para ampliar esta cinestesia basta o contato entre ambos, 

tão logo que há uma linha tênue que dificulta a compreensão do que seja uma ação 

do toque propriamente técnico-operativo para fins terapêuticos e/ou subjetivações 

sexualizadas incorporadas no ato de cuidar. 

Essas tessituras, seguem numa ação tida um tanto quanto adversa, dada ao 

tecnicismo identificado nas argumentações apreciadas nas rodas de conversa, 

formalizadas pelo Maithunass. Bibliograficamente, poucas são as bases de 

referência epistêmica para tratar da presente temática, todavia, devido a 

transversalidade dessas informações e das bases de observância de campo, é 

possível o desenvolvimento de ensaios científicos para preposição teórica, prática e 

vivencial, no processo de mediação das ações de acesso à informação sobre 



sexualidade, e este enquanto campo reflexivo para as abordagens fisioterapêuticas 

necessárias a construção profissional dos estudantes. 

 

3 OBJETIVOS 

 

A partir desse panorama o projeto Maithunass surge então como meio 

imediato na desconstrução paradigmática em sexualidade que prevalecem no meio 

social, sendo o meio acadêmico um espaço de reflexão. Os estudantes foram 

orientados a se reconhecerem enquanto seres dotados de sexualidade e que podem 

expressar-se como desejarem. Desde que não imponham sua sexualidade em 

detrimento do seu estado de saúde nem de forma abusiva ao outro.  

 

4 METODOLOGIA 

 

A presente proposta investigativa, foi produzida à luz do método experimental 

por nos oportunizar ações extra laboratoriais, sem arcabouço técnico-operativo 

rigoroso e/ou sistemático, uma vez que a ação experimental dialoga com o objeto de 

pesquisa em construção, em mutação (GIL, 2002). 

Utilizou-se o banco de dados eletrônico Scielo (Scientific Eletronic Library 

Online), Lilacs (Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e 

Google Acadêmico, para ter acesso a estudos que tinham bases a respeito do tema 

ora proposto, para isso utilizou-se o cruzamento das palavras-chaves, Fisioterapia, 

saúde, sexualidade humana, educação e Maithuna, mesmo conscientes que esta 

última terminologia não se enquadra no DeCS (banco de descritores de ciências da 

saúde), manteve-se o seu uso, pois, isso demonstra a necessidade da inclusão do 

termo Maithuna nos bancos de pesquisa para que estudos futuros possam utilizá-lo 

de modo propriamente científico. 

 A coleta de dados bibliográficos ocorreram em 286.537,3 estudos coletados, 

contudo após a catalogação foram extraídos os artigos que não possuíam aderência 

a este estudo e reservando-os para futuras intervenções, coletando apenas 100 

artigos para produção, execução e referencial teórico das práticas. 

Este estudo, portanto, iniciado, no ano de 2016, pelos autores do presente 

artigo, discentes do Curso de Bacharelado em Fisioterapia, foi cunhado como uma 

ação inovadora dentro da instituição visando integrar os alunos dos vários períodos 



e cursos oferecidos na instituição, em ações e extensões acadêmicas, estimulando a 

participação de todos e, oportunizando o acesso a informação, neste caso, a 

sexualidade. 

Em suas primeiras intervenções, no segundo semestre do ano de 2016, 

seguindo a premissa: O pompoarismo como assistente enérgico no desenvolvimento 

da sexualidade feminina, utilizou-se, a formatação de palestra na apresentação, 

sendo que a primeira ocorreu dentro da IV Semana de Tendências, da instituição, 

sob o presente tema: Cultura, Ciência e Desenvolvimento Humano, tendo como 

público 80 pessoas. 

Objetivou-se nesta intervenção um ensinamento no campo das ciências da 

saúde com enfoque na técnica pompoarista como mediação fisioterapêutica para 

prevenção, promoção e reabilitação de possíveis disfunções sexuais femininas, 

onde o desenvolvimento da sexualidade possui forte influência, considerando a 

relevância do autoconhecimento corpóreo e psicológico no desencadeamento e 

tratamento destas patologias. 

Por consequência deste enfoque temático e da linguagem técnica utilizada, a 

palestra destinou-se ao público acadêmico dos cursos da área da saúde, em 

especial aos discentes do Bacharelado em Fisioterapia e Fisioterapeutas, tendo em 

vista a importância do conhecimento deste tema no mercado de trabalho voltado a 

Fisioterapia Uroginecológica. 

A atividade desenvolveu-se partindo do pressuposto da descontração e 

suposta tentativa de intimidade com o público ali presente. Onde desde o início ao 

seu término, foram utilizados meios para incentivar estas ações, como o uso de uma 

linguagem coloquial e de algumas terminologias regionais para explanação de certos 

temas, principalmente no que se refere a anatomofisiologia corpórea, sem deixar de 

apresentá-los em sua conformação formal e científica. 

Haja vista, todo esse arcabouço técnico-metodológico propiciou a percepção 

da tamanha deficiência educativa acerca de assuntos que envolvem a saúde e a 

sexualidade de modo amplo. Sobretudo no que concerne o desenvolvimento da 

sexualidade feminina, em seu contexto prático e sobretudo nas imposições sociais 

impregnadas desde a concepção do indivíduo.  

A segunda Palestra por sua vez, ocorreu a convite do Colegiado de 

Pedagogia, desta vez realizada fora de um evento acadêmico e organizada pelo 

próprio Colegiado. Onde, os palestrantes apenas se responsabilizaram com a 



elaboração e exposição do material preparado. Que por sua vez, necessitou passar 

por algumas modificações, em virtude do público destinado. 

Nestes dois momentos, questionou-se a implicação do método de pompoar 

no encaminhamento sexual, como também terapêutico. Tendo em vista, a 

continuação do estudo da sexualidade e do autoconhecimento corpóreo. 

Isso posto, em sua terceira edição, em um evento do próprio Maithunass, 

propôs-se como objeto central o: Analfabetismo Sexual, que proporcionou uma 

maior abrangência no entendimento da sexualidade humana, desde o período 

neonatal até a terceira idade, envolvendo tanto o feminino e o masculino, além de 

discussões de gênero em uma abordagem multidisciplinar, reunindo 95 ouvintes. 

Diferentemente da primeira palestra, realizada dentro de um evento 

acadêmico, esta intervenção realizou-se devido ao próprio estudo da sexualidade e 

de suas concepções. Com isso, a devolutiva percebida do público frente a temática 

desenvolvida foi extremamente satisfatória, tendo em vista a colaboração 

participativa da maior parte deles durante e após a palestra, evidenciando um 

interesse diante do tema e das questões levantadas, além da falta de 

autoconhecimento corpóreo e de interrogações acerca da saúde e sexualidade 

humana. 

A explanação voltou-se a instigar os ouvintes sobre a educação sexual, 

implicando com isto assuntos relacionados a desconstrução do que é sexo e sua 

relação com o masculino e feminino, anatomofisiologia e psicossexualidade, fases e 

tipos sexuais, além de higiene íntima, sexualidade na terceira idade e parafilias.   

 

5 DESENVOLVIMENTO 

 

A sexualidade, seu desenvolvimento e práticas, por vezes foram oprimidas, 

represadas e atreladas a impureza, pecado e a insanidade. A tentativa de 

implantação forçada de um padrão sexual, caracterizando aqueles que não se 

enquadravam nesta regra como desviante, anormal e inferior, ocasionou inúmeras 

consequências sociais, impossibilitando um desenvolvimento da sexualidade. 

Deste modo, o pompoarismo surge como uma medida de intervenção, 

auxiliando neste crescimento. Desenvolvido inicialmente como uma transformação 

de alguns exercícios utilizados na preparação para o ritual do sexo sagrado, 

Maithuna, posteriormente aperfeiçoado pelas sacerdotisas dos Templos da Grande 



Mãe, onde era utilizado nos rituais de fertilidade, esta técnica surgiu a milênios de 

anos atrás na índia e se aperfeiçoou na Tailândia e Japão, contudo o método era 

ensinado de forma empírica, de mãe para filha (FONTANELLA, 2010).  

Com o desenvolvimento técnico científico, as áreas da saúde, passaram a 

estudar esta metodologia, por meio do Dr. Arnold Kegel, o que justifica o termo 

utilizado atualmente na medicina, exercícios de Kegel, a princípio voltada para 

pacientes puérperas com incontinência urinária. Com a implantação dos exercícios, 

observou-se que não apenas eliminava a patologia como também possibilitava 

outros efeitos uroginecológicos. 

Dentre estes denota-se o aumento considerável do suprimento sanguíneo na 

região urogenital quando realizados os exercícios, além dos benefícios musculares, 

aumento na sensibilidade local, autoestima, qualidade da vida sexual, performance e 

orgasmo. Em adição tem ação preventiva de flacidez vaginal e disfunções sexuais. 

Os exercícios de Kegel caracterizam-se por manobras que fortalecem a 

musculatura uroginecológica, trabalhando o assoalho pélvico, que são 

agrupamentos musculares formados pelo diafragma pélvico e urogenital, estendido 

entre a púbis e o cóccix, formando o suporte da região inferior da cavidade 

abdomino-pélvica, sendo perfurado pela uretra, vagina e reto. Seus músculos tem 

importante funções, são estas a de suporte, esfincteriana e sexual (FONTANELLA, 

2010). 

Quadro 1 – Comparativo de resultados dos Exercícios de Kegel em artigos 
científicos 

 

Autor Ano Tema Resultados 

ASSIS et 
al. 

2013 Efeito de um 
programa de 
exercícios 
para o 
fortalecimento 
dos músculos 
do assoalho 
pélvico de 
multíparas 

Neste estudo, o grupo submetido ao programa de 
exercícios, GI (Grupo Intervenção) melhorou 
significativamente a força muscular quando comparado 
ao GC (Grupo Controle). Sendo que, enquanto na 
primeira avaliação, não foi observada diferença entre os 
grupos quanto à força dos MAP. Na 2ª avaliação, houve 
diferença significativa da força dos MAP entre os 
grupos; além que nenhuma das participantes do GI 
apresentou sintomas de incontinência urinária e três 
participantes do GC relataram sintomas de urgência 
miccional. 
 

OLIVEIRA 
e 
GARCIA 

2011 Cinesioterapia 
no tratamento 
da 
incontinência 
urinária em 
mulheres 

Por meio dos resultados obtidos, pode-se concluir que 
a cinesioterapia do assoalho pélvico foi positiva para 
obter melhoras reais e significativas sobre a perda de 
urina diária e o alívio dos sinais e sintomas referidos, 
bem como na qualidade de vida das idosas portadoras 
de IU (Incontinência Urinária). 



idosas Assim, programas com essas características têm 
possibilidade de serem difundidos e podem ser 
facilmente implementados em locais menos 
convencionais, como possibilidades terapêuticas menos 
onerosas de atenção à saúde da mulher, garantindo-
lhes melhor qualidade de vida. 

Fonte: Formulada pelos autores do presente artigo, 2017. 

 

 

6 RESULTADOS 

 

Analisando as intervenções supracitadas, temos como compreensão que o 

público tornou-se mais flexível no que tange assuntos voltados a temática proposta 

no Maithunass, observada por meio da participação e da notória maturidade das 

pessoas. Desconstruindo a barreira antes existente quando se tratava de assuntos 

voltados a sexualidade propriamente dita e não apenas em um contexto literal, 

sabendo que isto influenciará o seu desenvolvimento durante toda a vida, seja o 

indivíduo criança ou adulto. 

Não é fácil definir ou mesmo falar e discutir sobre sexo ou sexualidade. Pois 

devido ao analfabetismo presente na vida social e familiar emerge uma gama de 

infinitas variações sobre o tema, considerando também a responsabilidade daqueles 

que disseminam este conhecimento, muitas vezes disposto em plataformas não 

fidedignas.  

Tendo em vista tais questões, a idealização do que significa ser macho ou 

fêmea não pode ser caracterizada exclusivamente por modulações visíveis ao nosso 

entendimento, ou seja, por meio apenas das idiossincrasias corpóreas, por conta da 

existência da subjetividade humana e suas interrelações a partir do meio em que 

(co)existe. 

No que concerne questões voltadas ao ato sexual, este, devido a imposições 

socioculturais antes existentes, a sexualidade se encontrava restrita e atrelada 

apenas a prática de perpetuação da espécie, impedindo a busca e realização do 

prazer pelo prazer. Levando tais questões em consideração, a partir do momento 

que é usado o erotismo compreende-se que o prazer saiu da esfera de 

especulações e atrelou-se a prática, buscando a satisfação pessoal e 

posteriormente mútua. 



É sabido que existem inúmeras formas de prazer, dentre elas, uma das mais 

contagiantes e transbordantes é o prazer oriundo do ato sexual, onde o ser humano 

pode experimentar de uma das maiores fontes de prazer existentes: o orgasmo. 

Seccionado em quatro fases:  desejo, platô, orgasmo e resolução, compreendidas 

desde os processos preliminares ao ato sexual até sua completude.  

Contudo, este ainda está longe de ter todo o seu potencial desenvolvido e 

compreendido pela sociedade humana. Pois, existem alguns fatores físicos e 

psicológicos que interferem negativamente sobre a natureza, a qualidade e a 

intensidade do orgasmo, acometendo ou até mesmo anulando o seu potencial de 

transcendência, trazendo consigo um poder deletério a constituição do indivíduo. 

Desta conformação, como expectativa do estudo, vislumbra-se levar 

informações cunhadas a partir do entender sexual do indivíduo, articulando-se por 

meio de visões pertinentes para a compreensão da sexualidade como uma ciência 

desenvolvida e aplicada para a abrangência psicofísica do ser humano. 

Os autores deste artigo por meio do Maithunass esperam o patenteamento 

deste projeto, tendo em vista a sua extrema relevância para a educação sexual da 

sociedade como um todo. Surgindo como até mesmo um novo campo de atuação 

profissional, considerando o aspecto abrangente do tema e a liberdade de trabalho 

com esta metodologia, que permite desde a intervenção preventiva até a completa 

reabilitação do indivíduo. 

Considerando a devolutiva recebida após os trabalhos ofertados por esse 

projeto, dar-se-á seguimento ao método de apresentação, visando sempre a prática-

pedagógica e o aprendizado por meio dos espectadores, reforçando sempre que o 

compromisso deste projeto que é e sempre será apenas com a ciência, 

estabelecendo autonomia acima de quaisquer preceitos, tabus e normativas 

impostas, sejam familiares, religiosas e/ou sociais. 

Além disto, denota-se uma extrema relevância em explanar continuamente 

sobre as variantes da sexualidade, ao público acadêmico, em especial ao colegiado 

de Fisioterapia, por conta da sua prática estar intimamente relacionada ao corpo e 

autopercepção corpórea, fato que depende tanto do profissional, quanto da 

compreensão observada na pessoa/paciente trabalhado, para não existir 

intercorrências durante o tratamento. 

Observando o convívio social em que aqueles seres humanos estão 

inseridos, para que suas idiossincrasias sejam levadas em consideração, 



percebendo a relevância destas para o contexto amplo da conceituação de saúde e 

do desenvolvimento que esta pode acarretar na sexualidade do indivíduo. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Reconhecendo a relevância do Maithunass, como projeto inovador, voltado 

exclusivamente a disseminação de educação em saúde e sexualidade, que busca 

primordialmente realizar de modo prático a segregação dos significados de sexo e 

sexualidade, e o emprego do sentido destes, que divergem do educativo/terapêutico 

ao erótico/pornográfico, provocando a curiosidade e o discernimento do público 

envolvido. 

Nos estudos realizados, no período de 2016-2017, buscou-se a propagação 

de conteúdos básicos voltados a sexualidade e autoconhecimento do indivíduo, 

voltando-se a conceitos e referências empíricas e experimentais para 

contextualização do aporte científico existente, produzindo uma aproximação entre 

essas duas modalidades de conhecimento e do próprio público com a ciência. 

Que, de seu modo, apresenta inúmeras variações, se comparados os teóricos 

que tratam acerca da temática abordada, demonstrando a necessidade de um senso 

crítico prévio a internalização dos conteúdos estudados e da abordagem dirigida nas 

palestras, pois, deve-se considerar o meio socioeconômico e cultural presente no 

cotidiano dos estudantes e profissionais interpelados. 

Conclui-se que há uma vultuosa relevância na criação de projetos e 

metodologias voltadas a intersecção de conhecimentos relacionados a sexualidade, 

priorizando a compreensão de questões ligadas diretamente ao cotidiano e a 

qualidade de vida das pessoas, e principalmente de uma atenção especial a 

formação dos profissionais de saúde, para que pratiquem suas abordagens de forma 

multidisciplinar, criando significância e diferencial em sua prática.  
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