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RESUMO
O trabalho procura esclarecer a sexualidade humana, apontando seus aspectos
conceituais. Por ser uma temática ainda pouco estudada pelo curso de Serviço
Social, faz-se necessário abordar o tema, apresentando para isso alguns autores
que irão compreender melhor este assunto tão presente atualmente. O tema foi
abordado através de pesquisa bibliográfica, de natureza qualitativa e descritiva. Em
síntese, concluímos que sexualidade é confundida com práticas sexuais
propriamente ditas. É um assunto complexo, mas pouco explorado e cercado de
distorções.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho apresenta como seu objetivo principal compreender a
sexualidade humana elencando alguns autores pesquisadores da área.
Esta temática é muito presente nos dias atuais, principalmente entre os
adolescentes, contudo há inúmeras distorções sobre a sexualidade.
O assunto ainda se caracteriza como um tabu pelo fato de causar má interpretação
e resistência das pessoas, porém é abrangente e complexo.
A questão do sexo é muito presente entre as rodas de conversa principalmente a
partir do século XX. Conforme já escrevia Freud apud Cano (2000), no século
passado, se debatia questões relacionadas à sexualidade e comportamento sexual.
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MATERIAIS E MÉTODOS
O trabalho apresentado é constituído como uma pesquisa qualitativa, de abordagem
descritiva. Adotamos a pesquisa biobibliográfica com base em livros e artigos
científicos para tratar sobre o assunto em questão.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Segundo a Organização Mundial da Saúde – OMS (2002), a sexualidade pode ser
entendida como um aspecto central da vida humana, envolvendo questões como,
sexo, identidade de papeis, prazer, intimidade e reprodução, sendo ela expressada
através de pensamentos, desejos, fantasias, atitudes, comportamentos e relação,
ainda a mesma pode ser influenciada por fatores políticos, religiosos, psicológicos e
sociais.
Vasconcelos (1971, p. 3) apud Arévalo (2010, p.19), contextualiza:
A sexualidade humana é uma descoberta, uma relação, uma
elaboração, uma busca e tem um peso que a estrutura como um
existencial, como uma dimensão do “ser” no mundo do homem,
posto que não nos referimos a uma sexualidade animal, sem história
e sem cultura, mas a sexualidade enquanto imersa na temporalidade,
nela recebendo sua revelação existencial, suas formalizações
conceituais, sua expressão estética, seu tratamento moral e social.

A sexualidade pode ser entendida também como uma dimensão na vida de todo o
ser humano sofrendo várias alterações ao longo dela, compostas por trocas de afeto
e de prazer, expressa a afetividade, relação sexual completa.
Ainda segundo Costa (1941, p. 02):
A sexualidade é o aspecto mais conflituoso, controverso e
desconhecido do ser humano. A nossa cultura lida mal com esse
importante aspecto da vida e para agravar, cria modelos estanques
nos quais pretende encaixar e classificar as pessoas. Esses males,
muitos dos quais baseados apenas no preconceito e na falta e
informação, não nos permite que sejamos exatamente aquilo que
somos ou que poderíamos ser. A dimensão total do ser humano tem
três abordagens básicas que são a biológica, a psicológica e a social.
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Foucault (1999) salienta que, as diversas fases da sexualidade diferenciadas através
das idades, são constituídas juntamente com o correlato dos procedimentos precisos
de poder, não podendo imaginar que todas essas coisas (toleradas até o momento),
chamam a atenção e apresentar uma qualificação pejorativa ao se relacionar
exclusivamente a alguns tipos de sexualidade específica reproduzida no ambiente
de trabalho e na família. Esses comportamentos polimorfos foram adquiridos pelos
homens através de seus prazeres, se intensificando e incorporando no mesmo.
Ainda como salienta Gonçalves, Faleiro e Malafaia (2013), há uma demonstração na
cultura atual que a sexualidade está ligada apenas a relação sexual em si, apesar
dessa confusão a sexualidade não se restringe apenas as práticas sexuais
propriamente ditas, o sexo se caracteriza como um de seus aspectos considerado o
mais importante, porém não o único.
E, por fim, Vimmer e Pinho (2008) descreve que a sexualidade entre os
adolescentes poderá constituir risco variável para comprometimento do projeto de
vida a até de sua mesma como um todo, portanto necessitam de uma orientação
sobre as consequências de assuntos como gravidez precoce, o aborto e doenças
sexualmente transmissíveis.
CONCLUSÕES
Podemos dizer que a questão da sexualidade não precisa ser excluída
completamente da vida das pessoas pelo simples fato da mesma estar inserida nas
relações sociais a partir da nossa formação humana, principalmente entre pais e
filhos, onde, ainda nos dias atuais, muitas vezes se tornam difíceis às conversas
relacionadas ao assunto.
Todos vivem a sexualidade em sua vida cotidianamente, por esse motivo,
consideramos que esse tema deveria ser explorado e debatido, buscando quebrar
os tabus e preconceitos nele existentes, sendo de grande importância para os
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usuários, principalmente dentro das políticas públicas como educação e saúde, entre
outras.
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