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RESUMO 

O presente documento refere-se ao livro-reportagem intitulado: A de Assexual: Entendendo a 

Assexualidade Humana. Este memorial explica a proposta de tema, como ela foi desenvolvida 

teoricamente e como foi colocada em prática para fazer o livro-reportagem se tornar realidade. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os estudos sobre a assexualidade humana ainda são muito recentes e as aparições do tema na 

mídia também, dessa maneira pouco se sabe sobre a assexualidade. Pessoas assexuais 

começaram a se unir por meio da internet, ainda nos anos 90, em fóruns de discussão. Foi de um 

deles que surgiu, em 2001, a AVEN – Asexual Visibility and Education Network (Rede de 

Visibilidade e Educação em Assexualidade), que hoje é referência para quem quer estudar e 

entender sobre assexualidade.  

2. PÚBLICO ALVO 

A comunidade assexual; amigos, colegas, parentes de pessoas assexuais; pessoas que estejam 

descobrindo sua própria sexualidade; pessoas que estudem sobre a sexualidade humana. O 

público alvo enquadra pessoas de todos os gêneros e idades, porém é mais focado em 

adolescentes e jovens adultos. 

3. JUSTIFICATIVA 

Livro reportagem é um formato do jornalismo, também conhecido como jornalismo literário 

ou, como definiu Truman Capote, em 1965, “romance de não ficção”. Sua importância para o 

jornalismo se dá pelo fato que permite o autor se aprofundar em um tema especifico, coisa que 

não acontece em uma reportagem. Eduardo Belo em seu livro questiona 

Livro-reportagem é, então, um tipo diferente de jornalismo? Sim e não. A 
reportagem em livro tem claras diferenças em relação ao modelo praticado hoje 
pela média da imprensa brasileira. Mas, a rigor, é apenas uma reportagem 
(BELO, EDUARDO, 2006, p. 41). 
 

Os livros reportagem normalmente tratam de assuntos atemporais, ou seja, que continuam 

importantes ao longo dos anos seja porque falam de casos históricos, pessoas importantes, casos 

que marcaram a sociedade, ou qualquer outro tema que não tenha um prazo de validade – como 

acontece com as reportagens do dia a dia que frequentemente não duram mais que poucos meses, 

nos casos mais extremos. 

Tratar sobre assexualidade em um livro reportagem permite que nos aprofundemos sobre 

um assunto que tem sido negligenciado pela sociedade nos últimos anos, mas que vem aos 

poucos aparecendo na mídia, nos artigos acadêmicos e rodas de conversas de amigos. 
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De acordo com estudo realizado pelo Programa de Estudos em Sexualidade (ProSex), da 

Universidade de São Paulo (USP), 7,7% das mulheres e 2,5% dos homens (ou seja, 10,5 milhões 

de pessoas) brasileiros não sentem necessidade de praticar sexo, e não sofrem com isso. O estudo 

brasileiro, realizado em 2008, destoa do que era aceito até então através das pesquisas realizadas 

por Alfred Kinsey (1948), nos Estados Unidos e Anthony Bogaert (2004), no Reino Unido, que 

traçavam que cerca de 1% da população destes países se identifica como assexual (VERRUMO, 

2016).  

Porém, mesmo com evidências científicas de que a assexualidade não é nem um distúrbio 

psiquiátrico causado por trauma ou um distúrbio hormonal, Julie Sondra Decker, em seu livro 

The Invisible Orientation: Understanding Asexuality, diz que “não existe nenhuma evidência que 

os hormônios de uma pessoa assexual sejam produzidos de maneira diferente das outras 

pessoas”. A autora prossegue, no mesmo capítulo explicando que ainda que existam pessoas com 

traumas ou distúrbios psiquiátricos que se declarem assexuais, isso não faz delas menos 

assexuais ou que todos os assexuais sofram com tais problemas.  

Em seu artigo There’s more to life than sex? Difference and commonality within the 

asexual community, Mark Carrigan traz depoimentos de pessoas assexuais sobre como chegaram 

à conclusão de que são assexuais. Um depoimento, em particular, chama atenção pela insistência 

da depoente em acreditar que algo estava errado com ela, o que a levou a anos de angústia, 

tratamento médicos desnecessários e até o fim de um relacionamento. 

Eu nunca entendi o desejo de participar de atos que definem sexo, de beijar até 
o resto... Esse problema me perseguiu durantes anos até que finalmente, quando 
eu estava noiva, eu sabia que não poderia entrar na igreja sem antes resolver o 
que nós chamávamos de problema do sexo. Então eu comecei terapia. Eu 
explorei todos os cantos e detalhes da minha infância. Depois que motivos 
psicológicos foram excluídos, eu fiz testes hormonais para ver se meu corpo 
estava funcionando perfeitamente. Quando os resultados voltaram normais, eu 
insisti para que me prescrevessem pequenas doses de testosterona. Eu consegui 
a prescrição e tomei a testosterona para que ela impulsionasse meu desejo 
sexual. A testosterona não funcionou, então eu mudei para progesterona após 
alguns meses. Eu lamentava o sentimento de que eu estava de alguma maneira 
‘quebrada’, que eu era de alguma maneira ‘menos que uma pessoa’. Eu 
continuei procurando por motivos psicológicos na minha terapia. Eu continuei 
mantendo relações sexuais mesmo que eu preferisse prestar os LSAT’s1 ou 
nadar o Oceano Pacífico do que ficar nua com outro ser humano. Depois de 
mais de um ano de terapia hormonal, depois de terapia sexual exclusiva com 
meu parceiro, depois do tipo de lamento e luta que vejo as crianças que ajudo 
passarem quando estão entendendo sua sexualidade, meu relacionamento 

																																																													
1 Tipo de prova de admissão nas faculdades americanas de direito parecido com o vestibular brasileiro. 



6 
	

acabou. Eu continuei na terapia, e continuei me perguntando porque eu era 
‘quebrada’. Foram mais seis meses até que eu finalmente me identificasse como 
assexual, e me assumir para mim mesma e para o mundo foi uma das 
experiências mais libertadoras que já tive...eu estou confortável com isso. Eu 
estou aliviada com isso.... Faz todo o sentido que antes não fazia e eu estou feliz 
de não passar mais incontáveis horas me preocupando do porque eu sou 
‘quebrada’. Eu estou feliz e orgulhosa da minha assexualidade2 (CARRIGAN, 
2011, p. 474). 

 

Apesar da amostra retratada nos estudos citados acima, ainda existe uma crença de que a 

assexualidade não exista, tanto por parte dos médicos, como se pode perceber pelo depoimento 

acima, quanto por pare da sociedade. A série televisa norte-americana “House M.D.” demonstra 

isso no nono episódio da sua oitava temporada, intitulado Better Half, em que o médico aposta 

com seu amigo oncologista que pode provar que a assexualidade de uma mulher é causada por 

um problema físico. Mesmo depois de ver que todos seus exames voltam normais, o médico não 

desiste de encontrar uma explicação médica para a assexualidade da mulher. Ao fim do episódio, 

ele chega à conclusão que a moça está mentindo para agradar o marido que tem um tumor no 

cérebro. 

Curiosamente, durante  os anos de 2015 e 2016, a mídia brasileira começou a dar um 

pouco de visibilidade ao assunto. Foram feitas matérias em portais da internet como o UOL Tab, 

R7, Terra, entre outros.  
 
A maioria das pessoas nem sequer imagina como seria o mundo sem sexo. Mas 
muita gente prefere viver assim e isso é normal. Trata-se da assexualidade, que 
pode ser entendida como uma orientação sexual caracterizada pela falta de 
interesse em sexo. Os assexuais podem passar toda sua existência sem sentir 
atração sexual por alguém e viverem bem como qualquer outra pessoa (Ciência 
e Cultura, 2016) 
 
 

Em 2015, houve ainda a primeira parada assexual do Brasil, que ocorreu em São Paulo, que 

contou com a presença de 15 pessoas, e aconteceu no meio da Semana de Visibilidade Assexual, 

que ocorreu entre os dias 19 e 25 de outubro. 

 Em 2016, a Semana de Visibilidade Assexual foi dos dias 23 a 29 de outubro e contou com 

vários encontros de assexuais nas capitais brasileiras.  

																																																													
2 Tradução elaborada pela autora. 
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4. OBJETIVOS 

Aumentar a visibilidade da assexualidade. 

4.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

• Instruir sobre o que é a assexualidade; 

• Apresentar que é ser assexual; 

• Diferenciar atração romântica de atração sexual; 

• Quebrar estereótipos sobre assexuais; 

• Diminuir o preconceito contra assexuais e da comunidade assexual; 

• Trazer histórias e depoimentos de assexuais sobre comportamento e preconceito; 

5. REVISÃO DA LITERATURA 

 A Assexualidade é definida pela falta de atração sexual por outras pessoas. Essa 

definição foi cunhada em 2001, quando surgiu a AVEN que é, hoje, a maior comunidade de 

assexuais no mundo. 

Historicamente, a falta de atração social é vista de forma negativa pela sociedade e 

tratada como doença ou distúrbio pela classe médica. Após a pesquisa de Albert Kinsey, em 

1948, que identificou que cerca de 1% da população americana não sentia desejo sexual, o tema 

começou a ser discutido de outra maneira. Tal pesquisa foi repetida no Reino Unido por Anthony 

Bogaert quase 60 anos depois e obteve resultados muito próximos, com 1,05% da população 

britânica não sentindo atração sexual. Isso fez com que algumas pessoas começassem a buscar 

outra visão que não a tradicional. 
A falta de desejo sexual tem sido tradicionalmente tratada pela ciência como 
transtorno psicológico ou fisiológico. Isso se deve, em grande parte, ao 
postulado histórico de que o desejo sexual é universal. Recentemente, no 
entanto, uma nova ressignificação da falta de desejo sexual tem ganhado 
visibilidade. Em lugar do transtorno, pessoas que se identificam como assexuais 
têm reivindicado o status de orientação sexual para sua falta de interesse por 
sexo (OLIVEIRA, 2012, p. 01). 
	

Por causa do surgimento na internet e a consequente facilidade em encontrar informações 

e comunicação, pessoas que não sentem atração sexual perceberam que não eram as únicas no 

mundo e convergiram em uma comunidade. A AVEN, por exemplo, foi criada por David Jay que 

desde sua adolescência sabia ser diferente de seus colegas na relação com a atividade sexual. 
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Segundo ele, a ideia era criar um fórum virtual para compartilhar sua experiência e conversar 

com outras pessoas como ele. 

Desde então, as discussões sobre assexualidade e a visibilidade da orientação 

aumentaram exponencialmente, com membros da comunidade participando de programas de 

televisão e estudos para artigos acadêmicos.   

Percebe-se isso quando se faz uma pequena análise dos estudos sobre a assexualidade 

pré-AVEN. O primeiro indício é com a pesquisa de Kinsey, em 1948, mas que não foi 

aprofundada. Entre os anos de 1970 e 2000 podemos encontrar pesquisas e artigos sobre outros 

temas (SHIVELY & DE CECCO, 1977; STORMS, 1980; BERKEY, PERELMAN-HALL & 

KURDEK, 1990; ROTHBLUM & BREHONY, 1993) que abordam a assexualidade de alguma 

maneira. 

A primeira vez que os termos “assexual” e “assexualidade” foram utilizados para 

descrever seres humanos foi em um livro sobre sexualidade. No capítulo Mulheres assexuais e 

autoeróticas: dois grupos invisíveis, a autora define como assexuais as mulheres que não têm 

interesse no sexo e não praticam masturbação. Johnson utilizou cartas enviadas por mulheres aos 

editoriais de revistas femininas. 

Pode-se dizer, portanto, que a comunidade assexual é quem traz a tona o assunto e o leva 

à academia. A Dra. Elisabete Regina de Oliveira diz que a homossexualidade foi criada pela 

ciência no século 19, pois existiam os homossexuais – até então tidos como aberrações – e eram 

apenas pessoas que se relacionavam com o mesmo gênero, não possuindo uma denominação 

específica para o grupo. Com o surgimento da ciência da psicanálise, a academia decidiu estudar 

o “fenômeno” e deu a ele o título de “homossexuais”, criando, assim, o termo 

“homossexualidade” (até a década de 1990, quando foi tirada da lista de distúrbios mentais da 

OMS, usava-se homossexualismo). Já a assexualidade fez o caminho oposto, explica Oliveira. A 

comunidade de pessoas se reuniu e reivindicou o termo, identificando-se como assexuais e 

levando o termo até a academia e a ciência para serem estudados. 

Com a criação e popularização da AVEN em 2001, o tema ganha força na academia, 

como explica Paulo Victor em sua tese de doutorado: 
Com o permanente trabalho de divulgação na mídia encabeçado pela política de 
David Jay, o tema da assexualidade começa a suscitar inúmeros debates 
públicos, acendendo o interesse acadêmico por essa questão (VICTOR, 
PAULO, 2015, p. 25). 
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Essa popularização do tema na internet auxiliou jovens e adolescentes, ou seja, pessoas 

das gerações Y e Z, a se identificarem como assexuais com muito mais facilidade e agilidade do 

que pessoas das gerações anteriores. 

A criação de uma comunidade levou, também, à criação de um vocabulário próprio entre 

as pessoas que se identificam como assexuais, uma vez que não se sentiam contempladas pelas 

palavras já existentes.  

Surge então uma separação entre os diferentes tipos de atração, definindo atração sexual 

como “um sentimento ou sensação que se traduz como ‘eu gostaria de manter relações sexuais 

com determinada pessoa3’” (Asexuality Archive), enquanto atração romântica é definida como 

“um sentimento ou sensação que se traduz como ‘eu gostaria de ter um relacionamento amoroso 

com determinada pessoa’” (Asexuality Archive). 

O vocabulário utilizado dentro da comunidade assexual  varia desde palavras como 

“homorromântico” e “heterromântico”, que podem ter seus significados entendidos por pessoas 

que não tenham contato com a comunidade, até novos termos completamente desconhecidos 

para essas pessoas, como, por exemplo, “gray-A” (abreviação do termo gray-assexualidade, ou 

seja, alguém que raramente sente atração sexual) e “ace” (abreviação da palavra inglesa 

asexuality). 

A criação desse vocabulário se dá pela necessidade do ser-humano em se comunicar uns 

com os outros e se identificar através da linguagem. Alfredina Nery, em reportagem da UOL 

Educação, escreve: 

 
A linguagem não é apenas comunicação ou suporte de pensamento, é, 
principalmente, interação entre sujeitos. A linguagem é uma produção 
social não inocente, nem neutra, nem natural (2005). 

 

Desse modo, o vocabulário próprio dá às pessoas que se identificam como assexuais uma 

sensação de pertencimento e reconhecimento umas nas outras, fazendo com que se sintam mais 

próximas e passem a professar algo que tem em comum: sua assexualidade. 

No entanto, ainda que sejam unidos por sua assexualidade, é necessário lembrar que cada 

pessoa age de maneira individual e tem uma história pessoal diferente. Assim, não é possível 

dizer que todos os assexuais são de maneira “A” ou de maneira “B”. 

																																																													
3	Tradução	elaborada	pela	autora.	
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Existem assexuais que têm repulsa completa a sexo, não querendo nem conversar sobre o 

assunto, enquanto há assexuais que, ainda que não sintam atração sexual e vontade de manter 

relações sexuais, não se importam em discutir ou tema ou transar com seus parceiros sexuais. 

Decker (2014), no início de seu livro,  escreve um parágrafo intitulado “Nós às vezes” 

que diz: 
Alguns querem romance. Outros não. Alguns estão dispostos a transar. Outros 
não. Alguns são virgens. Outros não.  Alguns se masturbam, ou têm libido, ou 
querem filhos. Outros não. Alguns se sentem isolados, com medo, confusos, 
preteridos, apagados e invisíveis. Nós gostaríamos de não nos sentirmos assim4 
(DECKER, 2014) . 
 

Por causa dessas tantas diferenças individuais, é comum que pessoas sexuais não 

compreendam e invalidem a assexualidade com frases como: 

• Você tem filhos, não pode ser assexual. 

• Você nunca transou, como pode saber que não gosta? 

• Se você se masturba/transa com seu parceiro, então tem atração sexual sim. 

• Você já namorou, como pode dizer que é assexual? 

• Você tem muito pudor, isso sim. 

Essas pessoas, no entanto, esquecem que orientação sexual e comportamento sexual são 

coisas distintas. A orientação sexual de uma pessoa se dá pelo modo como ela sente atração 

sexual e não pelo comportamento que ela tem.  

Um exemplo fácil de como explicar a diferença de ambos são homossexuais que se 

relacionaram durante anos com pessoas do gênero oposto por não aceitarem ou terem medo de 

assumirem sua verdadeira orientação. Nenhuma dessas pessoas deixou de ser homossexual por 

ter tido experiências heterossexuais, logo, uma pessoa assexual não deixa de ser assexual por ter 

tido experiências sexuais e tampouco precisa delas para que sua assexualidade seja válida.  

Tais comentários e preconceitos vêm não apenas de pessoas heterossexuais, mas também de 

integrantes da comunidade LGBT, que por muitas vezes negam a existência da assexualidade ou 

automaticamente alegam que assexuais não fazem parte da comunidade por não enfrentarem os 

mesmo preconceitos. 

No entanto, além de existirem assexuais que se identificam como homorromânticos, 

birromânticos, panromânticos, entre outros, alguns dos preconceitos são relativamente parecidos 
																																																													
4	Tradução	elaborada	pela	autora	
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com os enfrentados pela comunidade LGBT, ainda que a pessoa se identifique como 

heterorromântica. 

Uma das entrevistadas do documentário Taking The Cake (2015), Emma Simpson, explica 

onde está a semelhança desse preconceito. 
Mas na realidade, eu acredito que em alguns níveis é diretamente comparável, 
no sentido que as pessoas não acreditam que existimos, ou que quando nós 
estamos criando voz e aparecendo, existe uma suposição que somos estranhos, 
não-naturais, não estamos mantendo a ordem natural das relações humanas no 
sexo, que é a mesma coisa que algumas pessoas diriam sobre gays, bissexuais e 
pansexuais. Esse problema central existe em todos os grupos, que é o problema 
de não serem aceitos, conhecidos, apoiados5.  
 

Simpson comenta ainda sobre os problemas de relacionamento que são muito parecidos 

com o que bissexuais e pansexuais enfrentam quando falaram para seus parceiros de suas 

orientações e recebem como resposta algo na linha de “isso não é uma orientação de verdade”. 

Outro exemplo de preconceito enfrentado por assexuais e que ocorre com diversas 

pessoas da comunidade LGBT é o estupro corretivo, uma prática de fazer as pessoas manterem 

relações sexuais vistas como “certas” pela sociedade a fim de “curar” uma suposta “doença” que 

é a orientação sexual não hétero-sexo-normativa. 

Assim como outras pessoas da comunidade LGBT, assexuais podem enfrentar 

preconceitos com a própria legislação. Enquanto gays lutam pelo direito de se casarem e 

adotarem filhos ao redor do mundo, assexuais correm o risco de terem problemas judicias por 

não quererem manter relações sexuais. 

Em seu trabalho de conclusão de curso para a faculdade de direito, Gabriela Palma 

discute a assexualidade e a anulação de casamento por erro essencial, ou seja, a possibilidade de 

que a pessoa sexual possa pedir uma anulação do casamento por se sentir enganado(a) pela 

pessoa assexual. 

Na jurisprudência e doutrina da época em que vigia o Código Civil de 
1916, encontrava-se consolidado o entendimento de que a não 
consumação do casamento, ou seja, a ausência de prática sexual entre os 
matrimoniados, levava à anulação do casamento por erro essencial à 
pessoa (PALMA, 2012, p. 55). 
 

A anulação por conta da não consumação do casamento dentro dos primeiros seis meses 

era visto como quebra do debitum conjugale. Ao longo dos anos a finalidade do casamento 

																																																													
5	Tradução	elaborada	pela	autora.	
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mudou e hoje, apesar de ainda aparecer em alguns contextos, a atividade sexual não é mais tão 

necessária para o matrimônio como o era no início do século XX. 

Apesar de aparecer em segundo plano, alguns autores ainda acreditam que nos deveres 

assumidos ao se casar está inclusa a prática sexual. A legislação, entretanto, não vê dessa 

maneira. Apesar de citar a vida em comum, não há menção alguma sobre manter um 

relacionamento sexual e pode-se encontrar o princípio do respeito mútuo como um dos deveres 

de um casal que contraiu matrimônio, entendendo-se assim que a falta de vontade em praticar 

atos sexuais por um dos cônjuges deve ser respeitada pelo outro. 
São deveres de ambos os cônjuges: 
I - fidelidade recíproca; 
II - vida em comum, no domicílio conjugal; 
III - mútua assistência; 
IV - sustento, guarda e educação dos filhos; 
V - respeito e consideração mútuos (Art 1.566 da Lei 10.406/2002). 
 

Porém, em um casamento entre uma pessoa sexual e uma pessoa assexual, se a primeira 

parte não estiver ciente da assexualidade do parceiro, pode pedir anulação do casamento por erro 

essencial, colocando a pessoa assexual em uma situação delicada. 

Ainda que hoje seja difícil que duas pessoas se casem sem saber da orientação sexual da 

outra, os fatos de preconceito acima citados podem levar a pessoa assexual a não assumir ou 

sequer aceitar sua orientação sexual, podendo coloca-la em risco no futuro. 

Essa possibilidade de risco engloba, ainda, uma pessoa assexual que tardou a descobrir 

sua assexualidade e quer, após anos de casamento e de se forçar para manter um relacionamento 

sexual – seja porque queria fazer o parceiro feliz ou porque acreditava que a falta de interesse 

sexual era uma doença –, quer que seus desejos e sua orientação sejam respeitados. 

Dessa maneira, é possível perceber que a comunidade assexual tem diversas pautas a serem 

discutidas e reivindicadas. A ciência e a academia são essenciais nesse processo de discussão 

sobre a assexualidade com os dados e estudos que promovem, sendo sempre auxiliados pela 

comunidade. 

A mídia tem também um papel fundamental nessa discussão, servindo de mediadora 

entre a sociedade e a comunidade. Cabe à mídia dar voz à comunidade, permitindo a discussão 

de acontecer, e ao mesmo tempo servir de apoio as pessoas sexuais que buscam compreender a 

assexualidade. 
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A variedade enorme de tipos de assexuais muitas vezes é mal compreendida. 
Pessoas da comunidade muitas vezes ouvem comentários de que estariam 
‘confusas’ ou mesmo ‘rotulando sentimentos desnecessariamente’ (BBC, 2016). 
 

À comunidade, cabe o papel de protagonista da discussão, fazendo-se ser ouvida, dando 

relatos e explicando os conceitos e preconceitos enfrentados. 

Por fim, a sociedade é a principal responsável por fazer a discussão vingar, colocando-se 

disponível para escutar e aprender sobre o tema, rever os conceitos hiper-sexualizados pregados 

hoje e, principalmente, aceitar as diferenças de cada indivíduo que a compõe. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo do trabalho foi trazer um livro que fala sobre a assexualidade usando a visão 

de pessoas que se identificam no espectro da assexualidade. O trabalho, por ser um livro-

reportagem, não foi feito com intenção acadêmica ou seguindo os passos que trabalhos assim 

exigem.  

Por ser um trabalho de cunho jornalístico, foi importante o contato direto e frequente com 

os grupos da comunidade assexual, pois foi através das experiências divididas lá que o roteiro 

das entrevistas e do próprio livro em si foi desenhado.  

Houve certa dificuldade em encontrar pessoas dispostas a conversar sobre algo tão 

particular e individual, muitas diziam que não haviam contado para os amigos e familiares. Foi 

desse ponto, então, que surgiu a necessidade de utilizar nomes fictícios. Permitindo que a fonte 

se mantivesse anônima ao mesmo tempo que se sentia segura para falar sobre sua sexualidade. 

Foi importante, também, ter muito cuidado com os termos que usava, tanto no momento 

de falar com meus entrevistados, quanto na hora de escrever o livro. Um exemplo disso é o 

termo “Não-assexual”. No inicio do trabalho usava o termo “sexual” para me referir a pessoas 

que sentiam atração sexual com frequência, mas após diversos meses em contato com a 

comunidade assexual, e vendo as falas da comunidade LGBT sobre o tema, decidi por utilizar o 

termo “Não-assexual”, acatando um pedido dessas pessoas (principalmente dos outros membros 

da comunidade LGBT), pois se sentiam ofendidas com o termo “sexual”, que remetia a 

hipersexualização sofrida por eles.   

Por eu mesma fazer parte da comunidade assexual e LGBT, foi necessário que eu 

encontrasse um ponto de equilíbrio entre a Cláudia indivíduo e a Cláudia repórter. Eu não podia 
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me deixar levar completamente pelas minhas visões individuais, mas também não poderia afastá-

las completamente, pois isso me deixaria como uma “intrusa” dentro da comunidade. No final, 

eu sou as duas coisas, mas em alguns momentos precisava que um lado falasse mais alto que o 

outro. 

Foi importante, para mim, separar as pessoas em amigos que fiz dentro da comunidade e 

entrevistados para o meu livro, de modo a não confundir uma situação com a outra. 

Por muitas vezes a linha ficava meio borrada, pois algumas pessoas me procuravam 

querendo ajudar no trabalho e saber mais sobre eles, ao mesmo tempo que queriam um ombro 

amigo de alguém que entendesse. Nesses momentos foi preciso que eu tomasse um 

posicionamento: era repórter ou companheira de militância? E quando me posicionava como um 

ou outro, era sempre importante lembrar as outras pessoas de com quem eles estavam falando. 

7. CRONOGRAMA 

AGOSTO/SETEMBRO 2015 

• Entrega da Ficha de Aceite de Orientação 

JANEIRO-ABRIL 2016 

• Desenvolvimento do Pré-Projeto  

• Entrevistas Iniciais 

• Leitura da bibliografia 

• Pesquisas 

JUNHO 2016 

• Pré-banca 

JULHO-1ª QUINZENA OUTUBRO 2016 

• Desenvolvimento do livro 

2ª QUINZENA OUTUBRO 2016 

• Revisão, diagramação e inclusão das ilustrações 

• Desenvolvimento do Memorial e conclusão do Relatório Final 

NOVEMBRO 2016 

• Impressão e entrega do trabalho finalizado para a banca final 

DEZEMBRO 2016 

• Banca final  
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APÊNDICE A – MEMORIAL 

	

Desde muito jovem sempre fui engajada nas causas sociais e foi isso, junto ao gosto por 

leitura e escrita, que me levou ao curso de Jornalismo. Desse modo sempre esteve claro para 

mim que meu trabalho de conclusão de curso seguiria por esse caminho; dar voz a alguma 

minoria social.  

A decisão, no entanto, de falar sobre assexualidade veio apenas no terceiro ano de curso 

quando durante pesquisas pessoais percebi que havia pouco conteúdo, em língua portuguesa, 

sobre o assunto. Foi nesse momento em que a necessidade de dar visibilidade ao assunto e 

colocá-lo em pauta ficou clara para mim.  

O desejo por falar sobre assexualidade nesse trabalho veio também pelo fato de eu mesma 

me identificar dentro desse espectro, o que dificultou, de início, meu trabalho como jornalista.  

Eu precisava, ao fazer as leituras, entrevistas e escrever o livro, me afastar do assunto –

que é algo pessoal meu – para garantir que o resultado final não fosse o meu ponto de vista, e 

sim um retrato da comunidade assexual. 

Decidi, então, me identificar sempre como jornalista primeiro e apenas comentar que 

também fazia parte da comunidade se a pergunta me era feita em retorno. Pude perceber que as 

pessoas se sentiam mais a vontade depois de saberem que eu também me identificava como 

assexual.  

Infelizmente, nem todas as entrevistas puderam acontecer presencialmente. Por conta da 

pouca discussão sobre o assunto, ainda há poucas pessoas dispostas a conversar e pelo contato 

principal ser pela internet, muitas vezes as pessoas vivem em estados diferentes. Com a distância 

física sendo um problema, o Skype foi a solução encontrada para que as entrevistas ficassem o 

mais próximas possível. Mesmo assim, algumas pessoas não se sentiam confortáveis e preferiam 

usar o telefone ou mensagens para responder as perguntas, o que fez com que algumas 

entrevistas infelizmente ficassem rasas demais.  

Por ter dificuldades em encontrar pessoas dispostas a falar, e em acordo com o professor 

orientador, decidi por buscar entrevistas com pessoas de fora do Brasil. Essas entrevistas foram 

realizadas, em sua maioria, via Skype, com apenas algumas preferindo a utilização de 

mensagem. No total, foram realizadas cerca de 40 entrevistas, das quais 11 foram utilizadas para 

a realização do livro.  
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Uma das maiores preocupações durante todo o processo era garantir que o livro não 

ficasse com uma leitura pesada e cansativa, principalmente por se tratar de um tema delicado. A 

solução encontrada foi fazer uso de ilustrações, imagens e tecnologia. O livro conta com vários 

gráficos, algumas ilustrações de informações e com códigos QR para que o leitor possa ter 

contato direto com algumas das fontes do livro. 

Durante o ano todo, foram feitas várias entrevistas e pesquisas e houve algumas falhas 

técnicas. Na metade do trabalho sofri um assalto e perdi o celular, onde tinha a entrevista 

completa da Dra. Elisabete gravada. Por sorte, a maior parte do que iria utilizar da entrevista já 

estava no papel e, por ter sido uma entrevista muito boa, me lembrava da maioria das coisas 

discutidas com ela naquele dia.  

Com o Dr. José Spencer aconteceu algo parecido, em que cerca de 10 minutos de 

entrevista foram perdidos por erro na gravação. Novamente, a porção mais importante para o 

trabalho felizmente estava praticamente intacta, com uma ou duas palavras faltando.  

Houve também algumas pessoas que haviam se prontificado a falar sobre situações 

especificas, mas que, por diversos motivos, acabaram desistindo de conversar comigo.  Isso fez 

com que alguns pontos que eu queria levantar não pudessem ser discutidos, uma vez que eu não 

tinha as personagens necessárias para ilustrá-lo.  

No entanto, acredito que o livro tenha abordado todos os pontos mais relevantes do tema 

e tenho certeza que atingi meu objetivo com ele: dar mais visibilidade para a comunidade 

assexual.  
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APÊNDICE B – PAUTA DAS ENTREVISTAS 

 

1. Qual seu nome completo?  

2. Você prefere se manter anônimo? 

3. Apenas para contextualizar sua história: Qual seu gênero? E qual(is) pronome(s) você 

prefere? Qual sua idade? Qual sua profissão? 

4. Qual sua identidade sexual? 

5. Como você “descobriu” que era assexual? Há quanto tempo se identifica como assexual? 

6. Você teve dificuldades em aceitar sua assexualidade? 

7. Você já assumiu sua identidade assexual para familiares e amigos? 

8. Você já sofreu algum tipo de preconceito por conta dessa identidade? Se sim, poderia contar 

o que aconteceu?? 

9. Você já sofreu alguma violência física por conta dessa identidade? Se sim, pode contar o que 

aconteceu? 

10. Você já sofreu alguma violência psicológica por conta dessa identidade? Se sim, pode contar 

o que acontecer? 

11. Sente que existe algum tipo de preconceito vindo da comunidade LGBT para com assexuais? 

12. Sente que existe algum tipo de preconceito dentro da própria comunidade assexual? 

(Assexuais estritos com área cinza, área cinza com assexuais estritos, sexo-repulsivos com 

sexo-postivos, sexo-postivos com sexo-repulsivos, etc) 

13. Você tem/teve relacionamentos com pessoas sexuais? Se sim, poderia contar como foi a 

experiência? 

14. Você se sentiu, em algum momento, coagida ou obrigada a manter relações sexuais com 

alguém para “curar” sua sexualidade? 

15. Você tem/teve relacionamentos com pessoas assexuais? Se sim, poderia contar como foi a 

experiência? 

16. Para você, o que é atração sexual? E comportamento sexual? 

17. Qual sua relação com sexo? (Repulsa, neutra ou positiva) 

18. Você tem uma libido alta, normal ou baixa?  

19. Você se masturba para lidar com essa libido? 
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20. Você tem alguma mensagem ou dica para passar para pessoas que estejam descobrindo sua 

sexualidade ou para amigos e familiares de pessoas que estejam passando por essa 

descoberta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



21 
	

	
	

APÊNDICE C - INVESTIMENTOS 

 

• Despesas com ilustração e diagramação: R$ 1.400,00; 

• Despesas com impressão: R$ 942,15,00 (seis cópias: uma para a faculdade, uma para 

cada membro da banca e duas pessoais) 

Total: R$ 2.342,15. 
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ANEXO A – COMPROVANTE DE GASTOS 

 

50% Iniciais da Ilustração e Diagramação 
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Pagamento 50% finais da Ilustração e Diagramação 

 

 

Pagamento Impressão 

 

 

ANEXO B – COMPRAVANTE DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE ENTREVISTA 
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A	conversa	completa	com	o	Dr.	José	Spencer,	em	que	foi	combinado	hora	e	data	para	a	entrevista	acontecer,	foi	
perdida	quando	roubaram	meu	celular.	


