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iNo te Vayas! é  a instalação de Ana Pérez-Quiroga 
feita para esta exposição 
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Viagem ao 
prazer sexual feminino 

Assim se chama 
a primeira 

exposição do 
Musex, que, através 
de obras de artistas 

contemporãneos 
nacionais e 

internacionais, 
faz-nos viajar pelo 
corpo da mulher e 
pela suo !esposai 

sexual e olmo puro (1 
imporiância 

(10 conseniiinewo. 

por Rita Caetano 

É uma cabeça, colocada junto 
do portão que dá acesso aos jar-
dins do Palácio Anjos, em Algés, 
que convida os visitantes a en-
trar na exposição Aurore Veneris 
- Viagem ao Prazer Sexual Femi-
nino, a primeira exposição do 
MUSEX - Museu Pedagógico 
do Sexo. É fácil perceber o por-
quê dessa escolha, se pensar-
mos que o cérebro é o principal 
órgão sexual. "Quando se pensa 
em prazer sexual feminino, as-

 

"O único órgão 
sexual cuja função é 

exclusivamente dar 
prazer". É desta forma 

que o clitóris é 
apresentado nesta 

mostra do Musex 

socia-se sempre à imagem de 
uma mulher de pernas abertas, 
mas essa é uma representação 
muito redutora, tudo começa no 
cérebro", diz-nos Marta Craw-
ford, sexóloga, criadora do Mu-
sex e curadora desta exposição, 
em conjunto com a arquiteta e 
mediadora cultural Fabricia Va-
lente. É na companhia de ambas 
que vamos fazer uma visita guia-
da por esta mostra, mas antes a 
pergunta que se impõe: Porquê 
a escolha do tema? "A sexuali-
dade feminina tem sido sempre 
relegada para segundo plano e 
até a investigação científica tem 
sido feita sobretudo com ho-
mens. Enquanto a sexualidade 
masculina é enaltecida, a das 
mulheres continua envolta em 
preconceitos e tabus e continua 
a haver um desconhecimento 
sobre o corpo da mulher, bem 
como sobre a resposta sexual 
e o prazer feminino", esclarece 
Marta Crawford. 
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The Great Wall of Vagina é o conhecido trabalho 

do artista e ativista Jamie McCartney 
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oconsenti Tento 
Esta é a palavra-chave 
das relações sexuais, 
por isso, no final dos dois 
núcleos expositivos os 
visitantes são brindados 
com um manifesto que 
alerta para a importância 
de um sim ou de um não. 
O consentimento deve 

Dado livremente, 
ou seja, sem coação 
ou intimidação, mesmo 
num relacionamento 
comprometido ou num 
casamento. 

Dado no presente. 
A disponibilidade sexual 
demonstrada no momento 
anterior não significa 
consentimento no presente. 

Parado a qualquer 
momento. Uma mudança 
de vontade, expressa verbal 
ou corporalmente, significa 
que a interrupção 
da interação sexual. 

Totalmente informado. 
As pessoas envolvidas têm 
de definir os seus imites 
e concordar com o método 
de proteção a utilizar. 

Entusiástico. 
O entusiasmo 
e a permissão verbal para 
cada atividade sexual é sinal 
de consentimento. Se há 
nervosismo e insegurança 
deve-se dialogar sobre 
o tema. 

Específico para cada 
ato. Concordar com algo 
não significa concordar 
com tudo. 

Sóbrio. Sempre que uma 
pessoa se encontre sob 
a influência de álcool, 
drogas ou medicamentos, 
que esteja a dormir 
ou não totalmente acordar 
e não seja capaz de dar 
legitimamente o seu 
consentimento, não se deve 
avançar para um ato íntimo. 
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Com ou sem 
consentimento? 
Na entrada da exposição, os 
visitantes confrontam-se com 
uma questão: com ou sem con-
sentimento? E é a resposta a 
esta questão que vai ditar o per-
curso que será feito. Enquanto 
na parte do consentimento se 
entra no corpo da mulher e 
explora-se o mundo do pra-
zer sexual feminino; na outra, 
aborda-se a violência sexual, 
o assédio, a mutilação genital 
feminina, a escravatura sexual. 
"Não podíamos falar de prazer 
sem falar da violência, além dis-
so, o que diferencia o Musex 
de outros museus do sexo é o 
facto de ser pedagógico, va-
lidado pela ciência e dirigido 
não só a adultos, mas também a 
jovens e crianças. Isso reflete as 
minhas preocupações enquanto 
terapeuta sexual. Há muita ig-
norância, muitos tabus, muita 
dor e abusos, mes-
mo nas gerações 
mais jovens", realça 
a sexóloga. 

Em ambos os nú-
cleos expositivos, 
a viagem é feita 
através da arte con-
temporânea, que é 
outro traço diferenciador do 
Musex. A cenografia ficou a 
cargo do ateliê de arquitetos 
Os Espacialistas e encontram-
-se obras de artes de vários 
artistas, entre os quais, Alice 
Geirinhas, Ana Pérez-Quiro-
ga, Fernanda Fragateiro, Inês 
Norton, Isabel Baraona, Jamie 
McCartney, Julião Sarmento, 
Paula Rego e Sophia Wallace. 
Instalações interativas ou não, 
desenhos, esculturas, fotogra-
fias, documentários, filmes e até 
perfumes têm como missão des-
codificar "o prazer sexual das 
mulheres de todas as orien-
tações sexuais", como frisa a  

sexóloga. "Juntamos dois temas 
ainda pouco compreendidos, o 
sexo e a arte contemporânea, 
aos quais associamos a ciência", 
acrescenta Fabricia Valente. 

Tudo começa 
no cérebro 
Entremos, então, na exposição 
com consentimento, como deve 
ser sempre quando o tema é a 
sexualidade. Esta parte divide-
-se em três zonas: "Cérebro, o 
principal órgão sexual; pele, o 
maior órgão sexual; e clitóris, o 
único órgão cuja função é exclu-
sivamente dar prazer", salienta 
Marta Crawford. 

É ao cérebro que chegam 
todos os estímulos, internos e 
externos, vindos dos cinco sen-
tidos e que podem levar a fanta-
sias e ao sexo, mas também que 
nos podem distrair e afastar da 
sexualidade. Logo no início, 
os visitantes são convidados a 

meter a mão dentro de vários 
buracos de uma mesa redonda 
e sentir a textura dos objetos lá 
colocados. Um conselho, não 
hesite e pense nas sensações 
que lhe causam. Tal como deve 
borrifar os perfumes feitos de 
propósito para esta exposi-
ção pela perfumista Claúdia 
Camacho. "Partindo de uma 
perspetiva histórica e de muita 
investigação, Cláudia Camacho 
desenvolveu quatro aromas - 
Kama Sutra, Cleopatra, Josefi-
na Bonaparte e Imperatriz Viú-
va Cixi - para mostrar como os 
odores levam a determinados 
estímulos", descreve a arquiteta. 

Além da fragrância, a perfumis-
ta, acrescenta Marta Crawford, 
"encarnou cada personagem e 
escreve uma carta ao visitante". 
Segundo reza a história, lembra 
a sexóloga, Napoleão dizia a Jo-
sefina algo como 'querida, não 
te laves, que estou a chegar'". 

Numa parede, um painel 
com alguns buracos, recria um 
peep show. Quando se espreita 
é possível ver cenas dos filmes 
de Erika Luster, a realizadora 
que tem vindo a revolucionar 
os filmes para adultos. "A in-
dústria de pornografia é muito 
masculina, mas Erika Lust tem 
feito filmes dirigidos ao género 
feminino", diz Marta Crawford. 

Uma questão de pele 
Chegamos, então, ao núcleo ex-
positivo dedicado à pele, que 
"tem cerca de 2 m2, repletos 
de terminações nervosas, por-
tanto, antes de chegarmos às 

zonas erógenas, há 
muito por explorar 
no corpo", alerta a 
sexóloga. O traba-
lho de Inês Norton, 
revela Fabricia Va-
lente "recria aque-
la pele que vamos 
deixando para trás, 

as nossas diferentes personali-
dades, as camadas da pele que 
tapamos ou descobrimos para 
os outros, os limites que cada 
um impõe para o seu corpo". 
Nesta parte da mostra, há vá-
rias representações do corpo 
feminino que fogem aos pa-
drões canónicos. "Ao longo da 
História a representação do 
corpo da mulher foi sofrendo 
muitas mutações. Felizmente, 
na contemporaneidade, há 
múltiplas leituras e é cada vez 
mais trabalhado de forma mais 
andrógena, e os desenhos aqui 
exibidos mostram que temos 
de olhar com pluralidade para o 

A pele tem cerca de  2 m2, 
repletos de terminações 
nervosas,  portanto, há ninho 

por explorar no cowo antes 
de chegar às zoilos erógenas 
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USPX 
O Museu Pedagógico do Sexo é um projeto criado pela psicóloga 
e sexóloga Marta Crawford em 2010 e que "se distingue pelo facto 
de ser pedagógico, de crianças e jovens também poderem entrar, ser 
um museu de arte contemporânea, ser virado para as pessoas 
e comunidade com um espírito de missão e ter uma parte clínica ligada 
ao contexto". Ao longo dos anos, "houve a possibilidade de ser instalado 
em vários sítios do Pais ou tornar-se uma plataforma online, mas nunca 
se concretizou, apesar de acharem a ideia interessante. Claramente, 
porque a sexualidade está envolta em tabus. Há quatro anos, apresentei 
o projeto à Câmara Municipal de Oeiras, e o presidente lsaltino Morais 
decidiu que íamos começar por uma exposição e é neste contexto que 
surge Amor Veneris Viagem ao Prazer Sexual Feminino", conta sexóloga. 
A mostra será acompanhada por atividades destinadas 
a todos os públicos, incluindo escolas; a Associação para o Planeamento 
Familiar dará consultas de sexologia e de planeamento, e será realizado 
um estudo sobre a sexualidade feminina. 
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AMORE 
VENERIS 
- VIAGEM 
AO PRAZER 
SEXUAL 
FEMININO 
Onde:  Palácio 
Anjos, Algés. 
Quando: 
Até 30 de 
dezembro, 
de terça 
a quinta-feira 
e domingo, 
das 11h às 19h; 
sábado 
e feriados, 
das 11h às 20h. 
Preço:  5€. 
instagram. 
com/mu.s.e.x 

"O clitóris 
contimía 
a ser visto como 
uma pequena 
ervilha, mas 
é muito mais 
do que isso. 
Tem oito mil 
terminações 
nervosas 
um número 
muito superior 
ao do pénis" 

corpo feminino, que 
pode ter diferentes 
formas e todas elas 
devem ser olhadas, 
podem ser fruto de 
desejo e procurar 
prazer", continua a 
arquiteta. 

Umas escadas 
levam-nos ao co-
nhecido trabalho 
do artista e ativista 
Jamie McCartney, 
The Great Wall of 
Vagina. "São 400 
modelos de vulvas 
esculpidas em ges-
so. Apesar de a obra 
ter no nome vagina, 
são vulvas, que é a 
parte externa do 
aparelho genital 
feminino", lembra 
Marta Crawford. A 
grande mensagem deste mural 
é que não há uma fisionomia 
certa, mas muitas. "Tenho a 
certeza de que as pessoas vão 
comparar a sua vulva a estas, 
caso já tenham olhado para ela. 
Há muitas mulheres que conti-
nuam sem observar essa parte 
do corpo", revela a sexóloga. 

Descobrir o clitóris 
Depois do cérebro e da pele, 
há que aprofundar o conheci-
mento sobre o clitóris, ou amor 
veneris, como foi inicialmente 
chamado pelo anatomista Mat-
teo Realdo Colomb, em 1579, 
e daí o nome desta exposição. 
"Continua a ser visto como uma 
pequena ervilha, mas é muito 
mais do que isso. Tem oito mil 
terminações nervosas, um nú-
mero muito superior ao do pé-
nis, e é dez vezes maior do que 
se pensava. Só em 2005 é que 
se descobriu a sua anatomia 
completa", refere Marta Craw-
ford. Para que os visitantes per-
cebam a anatomia deste órgão 
que serve unicamente para dar  

prazer à mulher, há 
uma escultura feita 
especialmente para 
esta mostra em ta-
manho grande. 
Já Sophia Walla-

ce trouxe até ao 
Palácio dos Anjos 
as suas 100 regras 
da cliteracia, adap-
tadas ao contexto 
português. "Demo-
cracia sem clitera-
cia? Falácia", é uma 
delas. "Mais! Mais! 
Continua!" é uma 
das frases da insta-
lação iNo te Vayas!, 
feita por Ana Pérez-
-Quiroga para esta 
exposição. Siga o 
conselho da artis-
ta, fique nesta sala 
durante um tempo, 

tem um confortável pufe gigan-
te onde se pode sentar rodeada 
de estímulos visuais, enquanto 
ouve um batimento que se vai 
tornando mais forte. 

A exposição culmina com 
a recriação de um orgasmo 
através da instalação robótica 
dos Error-43, que, como realça 
Marta Crawford, nos remete 
para "o aumento do fluxo san-
guíneo, para os espasmos e 
contrações durante o clímax". 

Sem consentir 
Lembra-se que, se não tivés-
semos dado o consentimento, 
íamos para outra parte da ex-
posição? É nessa que entramos 
agora. "Aqui entra-se no mundo 
da violência sexual contra as 
mulheres. Temos um cenário 
mais escuro e queremos que 
seja uma espécie de murro 
no estômago e que as pessoas 
olhem para esta parte da sexua-
lidade, que não está apenas em 
países onde se faz a mutilação 
genital; está muitas vezes ao 
nosso lado", realça Marta Craw-

  

ford. Lado a lado com as obras 
de Paula Rego, que sempre 
alertou para esta temática, há 
uma banda desenhada da Alice 
Geirinhas que mostra quão per-
petuada é a violência sexual na 
nossa sociedade. "Levo porrada 
à segunda e quarta e à sexta sou 
violada" e "A minha avó diz que 
é normal", são apenas duas das 
frases que compõem a obra e 
que querem fazer refletir. Da 
sala ao lado, chegam-nos sons 
inquietantes. É a instalação da 
realizadora Ana Rocha de Sou-
sa criada para esta exposição, 
que se divide em duas partes: 
um vídeo que no meio tem um 
espelho que reflete a nossa 
imagem, o que significa que 
qualquer mulher pode ser vio-
lentada, como chama a atenção 
Marta Crawford; e uma peça 
que tem um microfone e que 
apela a que as mulheres denun-
ciem atos violentos dos quais 
foram vítimas, mesmo que os 
crimes já tenham prescrito. 
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As curadoras 
Fabricia Valente 
e Marta Crawford 


