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Resumo 

 
O objetivo deste trabalho é analisar como a sexualidade do indivíduo vem se 

manifestando ao longo da história e demonstrar essa relação com a sociedade de cada 

época relacionada no estudo. Apontaremos os vários fatores que influenciaram a forma 

de perceber o corpo e a sexualidade do indivíduo, assim como a estruturação de uma 

moral somatofóbica que se mostra crescente até os dias de hoje. Além de tal percurso, 

iremos expor as teorias de gênero e as possíveis formas do sujeito pós moderno vir a se 

relacionar no futuro. 
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Abstract 

 
The objective of this work is to analyze how the sexuality of the individual has been 

manifesting throughout history and to demonstrate this relation with the society of each 

era related in the study. We will point out the various factors that influenced the way of 

perceiving the body and the sexuality of the individual, as well as the structuring of a 

somatophobic morality that is growing up to the present day. In addition to such a 

course, we will expose the theories of gender and the possible forms of the post modern 

subject to relate in the future. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 
Como e de que maneiras os sujeitos vêm manifestando as diversas formas 

sexuais na história e por que sua relação com a sociedade se apresenta, ainda, de 

maneira tão problemática? Nas últimas décadas, em especifico meados do século XX 

em diante, muitas formas de sexualidade foram se apresentando de maneira mais 

enfática na sociedade e essas diversificações além de provocarem curiosidade e 

interesse em determinadas áreas da ciência, como a psicologia, psicanálise e a 

psiquiatria, também se tornaram objeto de repúdio e grande estranhamento por grande 

parte do meio social. Podemos citar como alguns dos protagonistas desse cenário, a 

teoria Queer, a transexualidade, o pansexualismo, etc. 

O objetivo deste trabalho é tentar demonstrar se essas diversificações sexuais são 

realmente novas e porque há uma constante dificuldade de aceitação de vários meios em 

relação ao que diverge da sexualidade heteronormativa, inclusive, tal cenário se integra 

relevantemente ao mundo político fazendo com que aumente mais ainda as polarizações 

de opiniões no meio social. 

Analisaremos como a sexualidade do indivíduo vem se manifestando ao longo  

da história e demonstraremos essa relação com a sociedade de cada época apontada no 

estudo. Sendo assim, iremos expor as formas de manifestação sexual e os respectivos 

costumes, para com isso analisar a maneira como a sociedade se relacionava com os 

sujeitos fora da heteronormatividade. Após esses dados expostos, tentaremos 

demonstrar os motivos da não aceitação de padrões impostos. 

O embasamento de nossa pesquisa se iniciará com os estudos de Nunes(1987) - 

filósofo, historiador, pedagogo e doutor em educação, onde o mesmo discorre sobre as 

transformações da sociedade, ao longo da história, da maneira como os sexos se 

relacionavam entre si. Complementamos com Ceccarelli(2008-2011), psicólogo e 

psicanalista, doutor em psicopatologia fundamental, com sua vasta pesquisa sobre a 

invenção da sexualidade, a importância atribuída ao corpo ao longo da história e a 

invenção e suas conseqüências da homossexualidade. Com o objetivo de se aprofundar 

nessa marcação histórica das diferenças sexuais, utilizamos o excelente artigo, A 

construção cultural da diferença dos sexos, de Costa(1995), psiquiatra, psicanalista, 

escritor e professor do Instituto de medicina da Uerj, onde o mesmo afirma que tais 
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diferenças só se marcam devido ao reforço da linguagem submersa em significantes 

culturais de cunho preconceituoso. 

Faz-se necessário, após esse percurso histórico e cultural, dedicarmos um 

capítulo à tese de Foucault(2015), doutor em Filosofia, escritor e professor do Collège 

de France, que expõe de maneira magistral a sexualidade como discurso de poder, 

focando no século XVII em diante. Após esse período, consideramos imprescindível 

expor as teorias de Freud(1905-1914), médico neurologista fundador da psicanálise, que 

acaba por redefinir o papel da sexualidade como sem objeto fixo e além da reprodução e 

heteronormatividade. 

Nesta fase do trabalho de conclusão, decidimos expor sobre as diferenças e 

significados do ser homem ou mulher, com isso utilizamos os conceitos de 

Beauvoir(1967); filósofa, escritora, ativista política e feminista, e, Louro(2008); 

historiadora, doutora em educação, escritora e professora titular da UFRGS, onde ambas 

defendem o posicionamento de livrar o sujeito do significante biológico homem e 

mulher e levá-los a significação do tornar-se, colocando a cultura como um grande fator 

de constituição dos mesmos. Sendo assim, temos uma gama vasta de  orientações 

sexuais na contemporaneidade e lançamos mão dos estudos das professoras  

Jesus(2008); psicóloga, doutora em psicologia social e professora da IFRJ , e, 

Silva(2016), doutora em psicologia social pela USP e professora da UNIFESP; as 

mesmas classificam e explicam a diferenciação entre sexo, gênero e orientação sexual. 

Trazem muito esclarecimento sobre as questões cisgênero e transgênero. 

De acordo com o proposto para nossa pesquisa, decidimos recorrer a intelectuais 

da área da sexualidade e suas reverberações na sociedade. Utilizaremos as obras de 

Sigmund Freud, Michel Foucault, Paulo Ceccarelli e Regina Navarro Lins. Tais obras 

nos apresentam um percurso psicológico, histórico e antropológico das manifestações 

sexuais: objeto central de nossa pesquisa. 
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2. A DESCOBERTA DO CORPO 

 

 

 
 A COMPREENSÃO DA SEXUALIDADE 

 

 
Percebe-se que qualquer assunto que instigue a investigação da sexualidade 

acaba por despertar um certo incômodo em muitas pessoas. Tal censura, mostra-se  

como algo intrínseco a cultura ocidental já há bastante tempo. É como se fossemos, 

desde a infância, ensinados a não expor nossas vontades e desejos em relação ao nosso 

próprio corpo. No filme americano KINSEY, de 2004, dirigido por Bill Condon, o 

protagonista ao decidir investigar sobre a vida sexual das pessoas1, se surpreende com o 

grande nível de censura e falta de informação de todos os envolvidos. Poderíamos citar 

uma parte em que o professor Kinsey decide fazer um curso para recém casados e se 

surpreende com dúvidas que vão desde a proibição do sexo oral até o horror dos casais 

ao verem fotos de genitálias expostas durante suas aulas. 

Reações que expressam repulsa, medo e culpa, conforme é demonstrado em 

várias cenas do filme citado, não foram exclusivas da sociedade do século XIX. Nota- 

se que essas reações ultrapassam décadas e mais décadas de história que toma como 

protagonista diversos instrumentos de controle da vida social. Podemos notar que todo 

discurso que envolve a sexualidade é composto de valores excessivamente morais que 

se direcionam a toda uma sociedade, tentando assim, enquadrá-la como se o Indivíduo a 

ela pertencente não pensasse no individual, mas sim padronizado no coletivo. 

Obviamente que tal tentativa, insistente e antiga, não provoca um cenário apaziguador, 

ao contrário disso, um cenário opressor e envolvo de tabus e limites pré concebidos. 

 

Freqüentemente a sexualidade se encontra envolta em um feixe de valores 

morais, determinados e determinantes de comportamentos, usos e costumes 

sociais que dizem respeito a mais de uma pessoa. Daí o seu caráter social 

explosivo. (NUNES,1987,p.3) 

 
 

A sexualidade humana é um dos principais impulsionadores da vida. Tal  

assunto é amplamente abordado ao longo da história por vários pensadores, alguns 

 

 
 

1É importante destacar que o filme retrata um cenário de meados do século passado. 
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destes iremos expor ao longo desta pesquisa, que demonstram eu seus trabalhos que a 

sexualidade seria a maneira mais eficaz de controle desses indivíduos. 

Entende-se que a cultura é uma grande influenciadora da vida humana. 

Dificilmente um indivíduo não pautaria seus valores na cultura a qual faz parte, e com a 

sexualidade não seria diferente. Nota-se, assim, que a vida humana é uma construção 

não instintiva e sim cultural, e é através desta que se consegue a implementação de 

valores que podem aprisionar ou libertar os indivíduos. 

 

[...]o controle da via social e política só poderia ser alcançado pelo controle 

do corpo e da sexualidade. Ou seja, a sexualidade é uma construção, uma 

invenção, inseparável do discurso e do jogo de poder dentro dos quais ela é 

constituída e, ao mesmo tempo, se constitui. 
(CECCARELLI;SALLES,2010,p.16) 

 
 

Uma das formas desenvolvidas para o desenvolvimento dos laços sociais foi o 

uso da linguagem, e é através dela que através dos tempos o sujeito vem criando signos 

e símbolos de interditos, limites e tabus. Com a sexualidade, observamos que a 

linguagem criada e utilizada é composta de expressões que acabam por causar algum 

estranhamento e proibição. Seria como se o falar do seu próprio corpo fizesse surgir 

algum tipo de sentimento de culpa e medo. 

 

Não temos "linguagem" para a sexualidade. Temos sim, de um lado 

linguagem tradicional depreciativa, estereotipada, estigmatizada, 

freqüentemente de baixo nível; e de outro a linguagem técnica, "científica", 

descritiva e fria. É necessário pensar numa linguagem sexual mais 

humanizada, afetiva e significativa. É mister construí-la, recriá-la... 

(NUNES,1987,p.5) 

 
 

Necessário se faz compreender o trajeto histórico que nos levou a tratar a 

sexualidade como o fazemos na contemporaneidade. Dessa forma, iremos seguir o 

percurso que Nunes(1987) traçou em sua obra, Desvendando a sexualidade, dividindo 

em cinco etapas a maneira como estruturamos nosso compreender da sexualidade. Não  

é nosso objetivo esgotar as pesquisas desenvolvidas nessa obra, mas sim, apontar os 

principais, de acordo com o nosso julgamento, conceitos por ela levantados. 

Pontuamos na primeira fase desta análise, o momento em que a mulher era vista 

de forma mística, possivelmente devido às transformações do seu corpo e geração de 

filhos, e o sexotinha uma ligação divinizada e não censurada como hoje. Na Grécia 
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antiga, por exemplo, os rituais de fertilidade tinham uma conotação sexual e os Deuses 

não se furtavam em mostrar o corpo representado por suas imagens de adoração. 

 

O sexo era até visto em certas sociedades, os Fenícios por exemplo, como 

elemento sagrado, religioso, um culto à fertilidade. A Grécia rural, ao tempo 
do Baliseps (rei) rende o culto a Dionísio. A exaltação e a divinização do 

sexo feminino podem ser explicadas pela falta de relação adequada, na mente 

do homem primitivo, entre causa e efeito da fecundação, desconhecimento da 

paternidade e da relação entre o ato sexual e gravidez pela falta de adequada 

noção de tempo. (NUNES,1987,p.15) 

 
 

Podemos definir como segunda fase, o momento em que há uma inserção mais 

racional do conceito biológico e com isso uma separação gradual do sexo com o 

sagrado. A mulher perde sua posição de corpo místico e sagrado e começa a ser vista de 

forma secundária nas relações sociais, assim como seu corpo, separando-o do papel de 

mãe e mulher geradora de prazer. Sendo assim, se firma nos laços sociais como 

dependente do sexo masculino e fora das questões sócio políticas. 

 

O sexo gradualmente perde seu caráter mítico e passa a ser mais 

"racionalizado", mais conhecido e controlado. Distingue-se o sexo da 

reprodução e da fecundidade e é possível introduzir a noção de prazer. Esta 

distinção era uma dupla condição da mulher, a reprodutora e mãe e a mulher 

instruída nas artes do amor. Alguns autores marcam aqui o surgimento da 
prostituição feminina. Os gregos desenvolvem amplamente e de maneira 

variada o conceito de "eros". (NUNES,1987,p.16) 

 
 

Percebe-se que o trajeto intelectual de racionalização do sexual é composto de 

descobertas um tanto absurdas. Ao tentar entender o que era a sexualidade e seu papel 

na vida social, criam-se conceitos que vão desde a nocividade da prática sexual até a 

morte pela perda do sêmem, assim como o limite do seu uso para a procriação. No 

desenvolver da história, nota-se que o cristianismo se apodera dessas teorias 

rudimentares para continuar o processo de censura e controle dos corpos. 

 

[...]Pitágoras considerava as relações sexuais prejudicais, embora o fossem 

em escala menor se praticadas no inverno. Para Hipócrates o sêmem 

proporcionava ao corpo a máxima energia e deveria ser retido sempre que 

possível; já a sua perda, apressaria a morte. O médico pessoal do Imperador 

Adriano, Sarano de Éfaso, defendia a idéia que o ato sexual só se justificava 

para a procriação. A particularidade do cristianismo foi de reutilizar estas 

posições filosóficas seculares, atribuindo-lhes uma conotação divina sob 

forma de Revelação. (CECCARELLI,2011,p.16) 
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A essa altura dos acontecimentos históricos no ocidente, a mulher já se colocava 

em sociedade como um ser menosprezado e com isso, exercia papeis sem influência 

alguma nos meios político-sociais. Inicia-se sua privação de direitos que vão desde a  

sua liberdade básica até a participação educacional. A hegemonia masculina entra em 

progressão crescente e com isso, o estímulo de contato homossexual. 

 

A divisão do trabalho social se acentua e o homem usurpa certos privilégios 

da mulher tomando em suas mãos o controle da produção e reprodução da 

vida. A separação dos homens, a educação exclusivista, a exaltação dos 

valores masculinos, os exércitos e a organização dos negócios levaram 

amplos estímulos ao homossexualismo. Entre os gregos era padrão "normal" 

o homossexualismo masculino. As divindades do prazer, as técnicas e 

estímulos sexuais aparecem nesta etapa da secularização urbana. Nota-se que 
em nenhuma das etapas descritas há valores como a "virgindade feminina", 

celibato etc (NUNES,1987,p.16) 

 
 

Percebe-se que até o momento não havia a imiscuição da igreja e suas  

ideologias. Quando isso se inicia, podemos dizer que começa a terceira fase da relação 

sexo e sociedade. Esta fase é protagonista dos maiores acontecimentos somatofóbicos 

da história desde então. O corpo é marcado definitivamente como algo maldito e a 

exploração da sexualidade se mostra como um desagrado a Deus. 

 

A terceira etapa da evolução que propusemos pode ser chamada de 

"civilização cristã". Coincide com a desestruturação do mundo antigo com a 

queda do Império Romano e a emergência dá Igreja como instituição que 

catequisa e organiza o mundo bárbaro[...] Isso se dá a partir do século V. 

Uma nova antropologia e teologia, o predomínio dos valores espirituais e 

morais, a superioridade do espírito e o estímulo ao medo das condenações 

eternas, tudo isso engendra uma nova compreensão da sexualidade e um novo 

comportamento sexual. O corpo é o lugar da maldade demoníaca, "cárcere da 

alma". Dominar o corpo e reprimir o sexo constitui ideal de vida cristã. A 

sexualidade passa novamente ao controle da religião, o celibato é ideal de 
perfeição e só permite expressão sexual com o sério propósito da procriação. 

(NUNES,1987,p.16-17) 

 
 

Compreende-se que, ao agregarmos ao corpo algo que não é de posse do mesmo, 

faz-se uma dualidade onde uma das partes pode tender a subjugação. Tal feito foi muito 

bem definido e imposto pela igreja no momento da criação ideologia corpo e espírito, 

atribuindo a este um conceito hermético de ligação direta com o sagrado e devido a isso, 

o mesmo tem um inatismo de sentimentos puros que são antagônicos ao corpo. 

A ideologia, a priori, de fundo esquizofrênico, conseguiu ao longo dos séculos 

deixar de forma extremamente enraizada a necessidade de sequer entender o porquê dos 
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nossos desejos e com isso fazer com que o indivíduo instituísse a culpacomo sendo sua 

principal energia vital no lugar do sexo. 

 

O apogeu dessa somatofobia se expressa na separação corpo/alma, ou 

corpo/espírito. Este dualismo rapidamente transformou-se em oposição 
corpo/alma. O espírito passou a ser visto como algo glorioso, divino. 

Entretanto, o espírito é encarnado em um corpo sede de prazeres ilícitos. Os 

textos fundadores do cristianismo, sobretudo os de Paulo de Tarso e, mais 

tarde, os de Agostinho e Tomas de Aquino são ricos em afirmações 

somatofóbicas. Paulo (Rom, 13, 12-14) chega a comparar luz/escuridão a 

espírito/corpo ao atribui a luz ao divino, e ao corpo as volúpias da carne. 

(CECCARELLI,2011,p.17) 

 
 

Institui-se limite ao sexo e com isso se propaga que "O sexo só se justificava 

para a reprodução, caso contrário traria o “estigma negativo do prazer”: vemos emergir 

uma moralidade que é, essencialmente, moralidade 

sexual."(CECCARELLI;SALLES,2010,p.16-17). Tal limitação não pára por aí. Cabe à 

igreja,a partir do século XII, instituir as definições do normal e anormal criando assim 

uma série de preconceitos que se arrastam até hoje. 

 
 

A partir do século XII a idéia de “natureza humana” passa a ser identificada à 

vontade divina, tornando-se um paradigma de reflexão moral: tudo que é 

natural é bom e apraza a Deus. Surge, assim, a idéia de “coito natural” que 

deu origem ao discurso que separa as práticas sexuais em “normais”, 

identificadas à procriação, e “anormais”, que diziam respeito às práticas 

infecundas. (CECCARELLI;SALLES,2010,p.17-18) 

 
 

Ao longo da história ocidental, vê-se que a igreja perde sua hegemonia de 

controle sócio político no ocidente, mas mesmo assim, seus substitutos não eliminam os 

rastros de censura do corpo deixados até então. O desenvolvimento tecnológico traz o 

início da mecanização dos meios de produção e com isso podemos marcar que inicia-se 

a quarta fase da história da sexualidade. 

Vê-se que a mudança dos meios de produção feudais para os industriais 

necessitava de grande mão de obra, até porque as primeiras indústrias eram 

extremamente rudimentares e perigosas se comparadas as da atualidade. Os processos 

de produção estavam sendo estruturados assim como as primeiras elaborações dos 

direitos trabalhistas e sócio ambientais. O nascimento do que hoje chamamos de 

capitalismo, precisava continuar o trabalho deixado pela igreja e com isso implementar 

o controle dos corpos através de medidas sociais, morais e legais. Percebe-se assim que 

o controle das massas é pelo controle de suas individualidades corporais. 
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A quarta etapa de nossa pontuação é justamente ligada à transformação do 

mundo medieval com o advento da sociedade capitalista, das entranhas do 

feudalismo. A nova sociedade precisa muito da energia sexual para o trabalho 

e a repressão da sexualidade é muito forte. (NUNES,1987,p.17) 

 

 

O crescimento populacional e o estreitamento das relações comerciais entre as 

nações, sem contar com a progressão absurda da tecnologia, traz a quinta e atual fase da 

história da sexualidade. Esta fase, denominada como a do consumo, produziu  

indivíduos totalmente escravizados pelo capital e seu mundo do trabalho. Mundo esse 

que promete a realização incansável do desejo desconhecido refletindo assim no 

aumento perceptível de um indivíduo cada vez mais narcísico e bitolado nas promessas 

de felicidade plena oferecida pelo marketing e mídia da ética duvidosa. 

A sociedade do consumo institui uma cultura consequente de seres cada vez 

mais solitários tentando se satisfazer em promessas fáceis oferecidas pelo capitalismo 

que ainda precisa de todo direcionamento libidinal de cada ser humano para continuar 

evoluindo. Percebe-se que o controle dos corpos continua ainda mais rígidos,  pois 

agora não estamos de frente a transição de uma produção pré feudal, mas sim a um 

sistema cibernético de futuro incerto que só visa a produção de poder para uma pequena 

parcela da sociedade, enquanto a outra só promete o que nunca poderá entregar. 

A busca de prazer desse indivíduo totalmente submerso em promessas de 

consumo, tenta se satisfazer através de uma indústria pornográfica, muitas vezes digital, 

que só incita o indivíduo ao seu isolamento e fantasias marginalizadas, em sua maioria, 

por uma sociedade convencida de que o corpo ainda é um instrumento que deve ser 

controlado pelo estado e igreja. 

 

Uma quinta periodização se pode fazer com a perda da hegemonia européia 

sobre o mundo: a sociedade de consumo[...]O prazer mecanizado; da 

sociedade de consumo, com bonecas de plástico vibradoras, a multiplicidade 

das posições e técnicas amorosas, estímulos e jogos só' aprofundam o 

sentimento de fracasso. (NUNES,1987,p.17) 

 
 

Com a inserçãode classificações das práticas sexuais na vida do indivíduo, não 

institui-se apenas os conceitos de certo ou errado, mas também o da culpa por não 

conseguir se adaptar ao que foi instituído como certo. "Até o meio do século XIX, o 

onanismo era a única forma de desvio reconhecida – perversão – em relação ao sexo 

“sadio”."(CECCARELLI;SALLES,2010,p.21) A partir daí, qualquer outra prática que 
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fugisse a procriação e a heteronormatividade era considerada como desviante. Tal 

cenário tem uma grande mudança com a publicação dos estudos de Freud e o 

nascimento da psicanálise. Assunto esse que vamos nos aprofundar mais a frente. 

 

 
Em Freud, não vamos encontrar um "conceito de corpo," pois o corpo é, ao 
mesmo tempo, origem e sede dos conflitos pulsionais, que experimentamos 

psiquicamente como sensações. E a anatomia passa a ser entendida como 

uma anatomia construída a partir dos investimentos libidinais, mediatizada 

pelos fantasmas. (CECCARELLI,2011,p.21) 

 
 

Freud e a psicanálise dissemina conceitos durante o início do século XX que até 

então não se imaginava ser possível, "ou seja, a sexualidade em cada ser humano, 

devido à singularidade da história de cada um, terá um destino particular: não há uma 

única maneira que se proponha certa e universal para as manifestações da 

sexualidade."(CECCARELLI;SALLES,2010,p.22) Tal proposta colocava todos os 

conceitos até então disseminados em posição de reestruturação ou até desuso. 

 

Este novo paradigma em relação ao corpo, levou a questionamentos e estudos 

tais como, por exemplo, de como o recém-nascido apropria-se de seu corpo; a 

imagem especular do corpo e a representação social do corpo. Fala-se, 

também, de linguagem corporal que não utiliza palavras; da conversão 
histérica e as desordens psicossomáticas onde o corpo expressa os conflitos 

do espírito. Surgem as "psicoterapias corporais" que propõem ao sujeito uma 

melhor apreensão de seu corpo. A cura do corpo pelo corpo e não pela 

utilização de medicamentos. (CECCARELLI,2011,p.21) 

 
 

Entende-se que a psicanálise, através de suas pesquisas inovadoras para a época, 

proporcionou um grande serviço ao ocidente ao mostrar que o corpo humano não é 

apenas um instrumento de estudos biológicos. Há uma construção social que foge aos 

mandos religiosos e suas tentativas de imposição de características conceituais inatas do 

sagrado em relação a dualidade corpo vs espírito. 

 

E freqüentemente o mito "natureza" é usado como argumento conservador, 

sendo muito propício a escamotear a precariedade da estrutura social. Pois é 

preciso sempre recuperar que a própria condição humana é cultural, pois foi 

pela aquisição da linguagem e do pensamento que o homem, pelo trabalho, 

desprendeu-se do mundo da natureza, que permanece intangível, para nós só 

captado a partir da experiência humana concreta. E como o homem é 

determinado culturalmente, isto é, historicamente, esta determinação tem um 

eixo e se caracteriza por práticas reais. (NUNES,1987,p.50) 
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A insistência de que o indivíduo é dotado de um inatismo moral, religioso ou 

social continua a ser protagonista de situações que dificultam as relações sociais. Não 

querer entender que o indivíduo se faz um a um de acordo com suas significações 

mediante a cultura que está submerso, é insistir em atrasos que só proporcionaram o 

crescimento da culpa, medo e vergonha daquele em relação ao seu crescimento 

psicossocial. 

 

 
 

A INVENÇÃO DO SEXUAL E DO HOMOSSEXUAL 

 

 
Ao longo da história no ocidente, percebemos que a sexualidade foi o alvo 

escolhido pelos poderes para a instituição do controle social. Para que uma  instituição 

se defina como a detentora de poderes e influencias em relação a um povo, a mesma 

deve desenvolver toda uma cultura tento como alvo, algo muito caro a progressão do 

indivíduo, e a sexualidade se mostrou como a melhor escolha. É através da expressão  

da sexualidade que o Indivíduo se satisfaz e controlar essa satisfação o coloca sem 

direcionamento em relação a sua própria vida. 

Percebe-se que a criação de nomenclaturas para definição do correto em relação 

a sexualidade institui limites e incita aos demais o dever dessa fiscalização social. Com 

o conceito de homossexualidade, enquanto proibido e ilegal, manteve-se a definição 

inicial desde as primeiras fases da história da sexualidade de que o indivíduo só pode se 

manifestar sexualmente de forma heteronormativa, pois com isso ele agrada a Deus e 

mantém o conceito de natureza. 

 
 

Na cultura ocidental, o termo homossexualidade deve ser compreendido, 

inicialmente, como uma construção social tributária do contexto histórico no 

qual emerge. Portanto, quando dizemos algo a respeito da homossexualidade, 

devemos ficar atentos para que esse termo não represente uma essência em si, 

mas algo próprio da construção da linguagem moral da modernidade. 

(CECCARELLI;FRANCO,2010,p.121) 

 
 

Nota-se que toda a estruturação cristã, desde a terceira fase da história sexual, é 

feita sob conceitos heteronormativos e tendo como base a opressão feminina. Não 

bastando a obrigação de adequação sexual heteronormativa para toda uma civilização, o 

próprio conceito do divino é baseado no grande pai, opressor e controlador que impõe 
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regras morais severas e impede o uso do corpo com fins sexuais livres. Desta forma, 

além de limitar as manifestações da libido humana, ainda temos o sexo feminino sob o 

controle do masculino resultando com isso um maior controle e aumento de poder. 

 

Desde as primeiras narrações do Gênesis há uma clara política sexual 
implícita nestas lendas: Deus cria a mulher da costela de Adão, símbolo de 

dependência, e nomeia o homem "senhor de todas as coisas". Aliás a própria 

concepção de Deus é masculinista, uma projeção machista que explicita o 

estágio do patriarcalismo entre os hebreus. A ideologia religiosa inverte a 

realidade, pois é o homem que "sai" da mulher e não esta que "sai" do 

homem, como relata o mito adâmico. (NUNES,1987,p.22) 

 
 

Importante se faz notar que, a instituição do relacionamento heteronormativo 

obrigatório e com fins reprodutivos e morais só se estabelece após a cristianização 

progressiva do ocidente. Anteriormente, o destino libidinal não acompanhava esse 

conceito cultural. Sempre tomamos como base a cultura grega clássica que se 

preocupava com o desenvolvimento de sua sociedade tendo como base outros princípios 

e não este de implantação heteronormativa. Inclusive, até seus deuses de adoração eram 

diferentes do que foi instituído como certo pelo cristianismo mais adiante. 

 

Mais do que homossexualidade é mais próprio definir uma bissexualidade 

entre os gregos. Amar a mulher e rapazes era prática comum e livre admitida 

pela opinião social e estimulada por instituições pedagógicas, militares e 

religiosas. Não havia a opinião e exclusividade entre os sexos. O bom jovem 

era o que se dedicava ao prazer de uma forma pansexual, tanto com os 

"paidikas" (rapazes) como com as mulheres, que logicamente não eram as 
destinadas ao casamento aristocrático[...] As virtudes e honra do rapaz estão 

presentes na educação sistemática e são objetos de uma lenta prescrição de 

comportamentos. Já sobre o amor feminino, sem cortejo, figura ideal e 

assédio, há um relativo silêncio, próprio de um sistema que se baseia no 

exacerbado culto do homem e seu "phalós". (NUNES,1987,p29) 

 

 

Após instituir conceitos morais sobre a vida sexual e segmentá-los como certos e 

errados, a cultura absorve tais mandos de forma tão excessiva que até hoje, o que fica 

classificado como sexualidade é um conceito quase que hermético não pertencente ao 

indivíduo e que por isso pode e deve seguir preceitos morais impostos pelas instituições 

de poder. Considera-se sexo, principalmente nas sociedades conservadoras, tudo aquilo 

que é sujo e afastado dos destinos libidinais do ser humano. Percebe-se que, não só a 

sexualidade é algo construído culturalmente, como é produto de uma linguagem 

instituída para imposição de limites e controle. 
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Na sociedade contemporânea, a palavra sexo possui duas características 

fundamentais: a primeira é a de que o sexo é algo separado dos 

comportamentos sexuais dos indivíduos; a segunda, a de que o sexo é 

naturalmente dividido em dois: o sexo do homem e o sexo da mulher. 
(CECCARELLI;FRANCO,2010,p.122) 

 
 

Com a implantação da hegemonia heteronormativa moralista, fortalecida pelo 

conceito de natureza, efetivada em toda a cultura ocidental ao longo dos séculos, cria-se 

não apenas um segmento sexualmente correto, mas também, cria-se a dominação do 

sexo masculino sob o feminino e para que isso se institua com sucesso, faz-se na 

linguagem a criação de termos que vinham a subjugar o sexo feminino e tudo que se 

assimilasse a ele. Percebe-se então, que o homossexualismo, além de pecaminoso, é 

caracterizado como algo regressivo e proibido, pois se aproximava do feminino que até 

então era caracterizado como inferior. 

 

A homossexualidade era reconhecida no início como uma anomalia do 

instinto sexual causada pela degeneração ou atraso evolutivo. É importante 

comentar que o homossexual, em um primeiro momento, era visto como um 

efeminado. O indivíduo não era culpabilizado por essa  “deformidade”, 

porém, ele era isolado e vigiado como se fosse uma mulher, pois se 

acreditava que o homossexual, assim como a mulher, eram seres  

pecaminosos que poderiam seduzir outras pessoas para o “mau caminho”. 

(CECCARELLI;FRANCO,2010,p.123) 

 
 

Percebe-se que esse distanciamento do feminino ao longo da história, nos traz a 

reflexão das origens do machismo e suas conseqüências perniciosas. Tal manifestação 

de ódio pode deixar perceptível o que a mesma tenta esconder. Tal necessidade de 

hegemonia de poder e discriminação de gênero poderia estar incitando o medo próprio 

de quem defende tal prática de não se assumir de forma igual a tudo aquilo que tenta 

oprimir. 

 

E afirmar que o machismo é uma forma sublimada de homossexualidade,  

pois o machista procura a si mesmo, tem como objeto erótico a figura de seu 

próprio sexo e de seus semelhantes. Discrimina e despreza a mulher e a 

condição feminina, não admite a igualdade dos sexos ou a construção social e 

histórica destes papéis sexuais. Tem uma forma muito pobre de relacionar-se 

com o mundo e nunca descobriu dialogicamente a mulher, embora tenha 

"possuído" muitas destas, que inconscientemente despreza. 

(NUNES,1987,p.30) 
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Vê-se que a linguagem é um grande protagonista de norteador cultural. As  

coisas só são definitivamente notadas quando nominadas e classificadas. O conceito 

homossexual, ao contrário do que muitos possam acreditar, nunca existiu na cultura 

ocidental até o século XIX. Após a sua criação, realizada em um cenário nada aceitável, 

é que a mesma toma uma proporção relativa na sociedade. Tal classificação  foi criada, 

já com o estigma patologizante e nocivo. Percebe-se que não é gratuita a forma como  

tal conceito, ainda nos dias de hoje, é visto com tanto tabu. 

 

O conceito de homossexual foi proposto, no século XIX, pelo médico 

húngaro Benkert, a fim de transferir essa manifestação da sexualidade do 

domínio jurídico para o médico. [...] Ao classificarmos o homossexualismo 

como doença, começam a surgir, a partir das investigações médicas, 

tentativas de cura, através de abstinências, hipnoses e até cirurgias. 
(CECCARELLI;FRANCO,2010,p.124) 

 
 

Fica claro que os argumentos utilizados para entendimento da vida sexual até 

então expostos, foram elaborados a partir dos seguintes conceitos: A racionalização da 

vida sexual com fins proibitivos, a separação de corpo e espírito, sendo o primeiro 

profano e o segundo sagrado, a cristianização da cultura com a implantação de conceitos 

somatofóbicos, a subjugação da mulher e de tudo que se assimilasse ao feminino e a 

criação, através da linguagem, de signos e símbolos que execrassem toda e qualquer 

manifestação fora da heteronormatividade conceituada como inata e unicamente 

permitida por Deus. 

Com o surgimento da psicanálise, Freud propõe analisar a sexualidade humana 

sob outro prisma. O corpo, além de uma criação biológica, também é fruto de uma 

estruturação cultural, e a escolha do objeto sexual não é inata e sim produto do que ele 

vem chamar de "complexo de Édipo", ou seja, um processo inconsciente de 

simbolizações realizada pelo infante ao longo de sua infância com reverberações em sua 

vida adulta. Tal conceito será aprofundado mais adiante. Sendo assim, temos a posição 

sexual como fruto de uma orientação da libido, de forma singularizada, de acordo com o 

meio externo e não carregada de inatismo como antes. 

 

[...]a homossexualidade é uma posição libidinal, uma orientação sexual, tão 
legítima quanto a heterossexualidade. Freud sustenta essa posição partindo do 

complexo de Édipo, fundado sobre a bissexualidade original, como referência 

central a partir da qual a chamada “escolha de objeto” ou “solução”, que acho 

mais adequado, vai se constituir. (CECCARELLI,2008,p.74) 
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Entende-se que a sexualidade, até então, era produto exclusivo da biologia e 

obedecia a regras de linguagem de cunho moral. O conceito psicanalítico, além de 

questionar o conceito de inatismo sexual, o reestrutura afirmando que a sexualidade 

humana não tem como fim a reprodução e sim o prazer direcionado pela libido. 

 

[...]Freud divorcia a sexualidade de uma estreita relação com os órgãos 

sexuais, passando a considerá-la como uma função abrangente em que o 

prazer é sua finalidade principal, sendo a reprodução uma meta secundária. 

(CECCARELLI,2008,p.75) 

 
 

Entende-se que a biologia é um fator de inegável necessidade de análises para o 

entendimento do corpo como um todo, mas a negação da cultura como direcionador das 

escolhas e satisfações sexuais, torna o debate sobre essa questão imensamente 

desonesto. Não levar em consideração todo o processo de gestação e criação deste 

infante até sua fase adulta e todos os símbolos e signos que o mesmo é exposto, e com 

isso achar que não haverá conseqüências de posicionamento em relação a vida como um 

todo é menosprezar uma parte muito significante da existência humana. 

 

Como sabemos, a sexualidade humana tem uma história. Os elementos 

constitutivos dessa história começam bem antes do nascimento da criança, e 

estão intimamente relacionados com o lugar que esta ocupa no imaginário  

dos pais, no desejo destes, assim como na economia libidinal do casal. Após 

o nascimento, terá início a chamada constituição do sujeito: um processo 

marcado por intensos movimentos pulsionais, característicos do período pré- 

edipiano. (CECCARELLI,2008,p.86) 

 
 

Com todas essas novas formas apresentadas pela psicanálise de pensar a 

sexualidade, importante se faz notar a impossibilidade de normatização do sexo. Sendo  

a nossa libido, produto de uma significação singular, a instituição de um padrão para 

toda a sociedade acarretará a não satisfação sexual e conseqüentemente, tal situação não 

passaria incólume durante a vida do sujeito. O que nos leva a uma reflexão sobre os 

possíveis surtos fóbicos e violentos percebidos em sociedade, poder ser fruto dessa 

imposição. 

 

Se seguirmos a psicanálise quando ela afirma que a sexualidade escapa a toda 

e qualquer tentativa de normalização, a imposição de uma forma de 

sexualidade que aprisione a pulsão em um modo único e universal de 

circulação, a partir de um destino pulsional tido como “normal”, não será sem 

conseqüências (CECCARELLI,2008,p.87) 
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Percebe-se que, quando analisamos a sexualidade humana sem estigmas e 

classificações morais, surge assim uma impossibilidade de desenvolvimento 

preconceituoso e opressor de qualquer espécie, pois isso só se efetiva em culturas que 

impõe o que deve ser correto e o que deve ser expurgado. Desta forma, tendo a 

sexualidade como apenas uma forma de manifestação de satisfação do corpo e sem 

definição de caráter ou discordância divina, além de termos um sujeito mais livre, não 

teremos impeditivos para geração de oportunidades iguais entre os sexos. 

 

Não existe um sujeito homossexual, assim como não existe um heterossexual 

ou um bissexual. Existem moções pulsionais e movimentos identificatórios 

que se deslocam, mais ou menos livremente, e que se manifestam nas 

escolhas objetais que sustentam as diversas expressões da sexualidade. 

Contudo, estas últimas não definem o sujeito. (CECCARELLI,2008,p.89-90) 

 
 

A criação da homossexualidade enquanto conceito e manifestação maléfica e 

patológica na sociedade, acabou por criar uma segmentação marginalizada na sociedade 

e que ao longo da história foi muito sacrificada. No filme americano Stonewall:onde o 

orgulho começou(2016), dirigido por Roland Emmerich, tendo como pano de fundo 

uma história real que mostra o início das manifestações pelos direitos LGBT nos 

Estados Unidos, próximo a década de 70 do século passado. Evidencia um cenário 

absurdo onde todos os homossexuais eram tratados como pervertidos, doentes, 

marginalizados e destinados a viver a margem de toda a sociedade da época. 

Obviamente que tal cenário não podia deixar de proporcionar outra coisa senão uma 

revolução. Revolução essa que só foi possível, segundo o filme, após eles perceberem 

que se unindo formavam um grupo muito mais forte que o os que os oprimiam. Dessa 

forma, talvez, possamos analisar que esta obra cinematográfica possa continuar a servir 

de exemplo para outras lutas que emergem por igualdade. 

 

 

 
CULTURA E DIFERENÇA ENTRE OS SEXOS 

 

 

 
Com a disseminação da psicanálise, o sujeito começa a ser olhado de forma 

diferente em sua constituição. Freud traz em suas análises que não há inatismo em 

https://www.google.com.br/search?rlz=1C1PRFC_pt-BRBR678BR678&amp;q=stonewall%3A%2Bonde%2Bo%2Borgulho%2Bcome%C3%A7ou%2Broland%2Bemmerich&amp;stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWz9U3MDRKTjMqLlTiBHGMjcoMyrTEspOt9NMyc3LBhFVKZlFqckl-EQDqjH05MgAAAA&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwibu-bGs6bdAhUGIJAKHbBHATwQmxMoATAgegQIChAx
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nosso psiquismo. Isso faz com que necessitemos olhar a cultura de forma diferenciada e 

com fim estruturante. 

 
 

Freud dizia que ao chegarmos ao núcleo encontramos um vazio. Somos 

apenas as "camadas", que só são pensadas como sendo "mais profundas" ou 

"mais superficiais" em função do que em dada época de nossa vida achamos 
que é "mais superficial" ou "mais profundo". Não existe um profundo ou um 

superficial em si, assim como não existe um verdadeiro e um falso "eu" em 

si. Tudo é questão da economia ou da dinâmica do psiquismo em tal ou qual 

momento da vida pessoal de cada um. (COSTA,1995,p.3) 

 
 

Vê-se que a sexualidade humana, além de não inata e culturalmente construída, 

psicanaliticamente, temos a liberdade de nos posicionar em relação ao outro apenas 

tendo como limite a anatomia. Freud, assim, coloca a sexualidade de forma mais 

empoderada e constituinte de liberdade. 

 

O sujeito pode ocupar qualquer posição subjetiva fantasmática, ou qualquer 

posição desejante, e o único limite a esse jogo de identificação subjetiva são 

as leis biológicas. Não poderíamos nos identificar com alguma coisa que 

contrariasse os limites de possibilidades anatômicas de nosso corpo, pois 

morreríamos. Fora disso, qualquer crença compatível com nossas leis de 
manutenção biológica, Freud diria, é possível. (COSTA,1995,p.4) 

 
 

Entende-se que a instituição de uma cultura se faz pela disseminação conceitual 

de algumas palavras ao longo da história. Sendo assim, fica perceptível que os  

processos de auto censura e limitadores dessa liberdade sexual que Freud nos permite 

em sua teoriase dá pelo auto teor negativo de associação da linguagem atribuída a 

sexualidade. É muito importante que haja uma outra análise da linguagem desses  

termos associados a sexualidade humana para que as próximasgerações cessem de 

atribuir as manifestações de prazer os vínculos negativos que até então se fazem tão 

presentes. 

 

Dizemos que o aparelho reprodutor faz parte da extensão da palavra "sexo' e 

que certas sensações, como orgasmo e frigidez, e certos sentimentos, como 

amor e ternura, também fazem parte da significação da mesma palavra. Mas 

cada um destes existentes poderia ser incluído em outras famílias 

classificatórias. Aprendemos a colocá-los juntos na mesma extensão do termo 

sexo como podemos abandonar esta classificação, sem que nada no céu das 

idéias universais ou na "natureza" nos obrigue a entender sexo da mesma 

maneira. Basta que a prática lingüística ordinária autorize este 

reconhecimento. (COSTA,1995,p.5) 
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Entende-se, portanto, que todo nosso entendimento constituído a respeito da 

sexualidade humana ao longo da história foi produto de incisões na cultura que tiveram 

como objetivo o controle e a moralidade das manifestações da sexualidade. Dessa 

forma, sendo a cultura algo flexível e cíclico, com a conscientização da possibilidade de 

empoderamento do próprio indivíduo, acreditamos ser possível uma nova forma de 

manifestação cultural. 
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3.0 SEXUALIDADE ENQUANTO DISCURSO: UM BREVE PERCUSO 

FOUCAULTIANO 

 

 

Percebe-se que um dos fatores de maior controle em relação aos indivíduos na 

sociedade, é o estabelecimento de um discurso que proporcione as diretrizes possíveis 

de relacionamento social. "O que não é regulado para a geração ou por  ela 

transfigurado não possui eira, nem beira, nem lei. Nem verbo também. É ao mesmo 

tempo expulso, negado e reduzido ao silêncio.[...]" (FOUCAULT,2015,p.9) Dessa 

forma, é nítida a necessidade de meios para limitar o Indivíduo para que o mesmo não 

confronte o que é pré-estabelecido pelo estado. 

Nota-se que a necessidade de explicar como se deram as relações de poder na 

sociedade, é uma preocupação de Foucault em seu livro, A historia da sexualidade V.1, 

uma obra referencial para o estudo desse tema e que pretendemos, através de alguns 

conceitos analisados por este filósofo, evidenciar a importância desta obra como 

informação para nossa pesquisa. 

Entende-se que o controle deve ser estabelecido desde cedo, em idade tenra, pois 

toda a estruturação de posterior influencia será mais efetiva. Sendo assim,  a 

implantação do silêncio sexual na vida infantil, a priori, pode ir preparando o adulto  

para uma série de limites em relação ao seu corpo. Dessa forma, Foucault começa sua 

pesquisa sobre a sexualidade, que iniciamos por agora. 

 
 

As crianças, por exemplo, sabe-se muito bem que não têm sexo: boa razão 

para interditá-lo, razão para proibi-las de falarem dele, razão para fechar os 

olhos e tapar os ouvidos onde quer que venham a manifestá-lo, razão para 

impor um silêncio geral e aplicado[...] (FOUCAULT,2015,p.9) 

 
 

Marca-se o século XVII, devido ao desenvolvimento do capitalismo, como a 

época em que inicia-se a repressão da sexualidade e seu direcionamento a outros 

interesses do estado. Sendo assim, tais interesses incitam partir de uma burguesia que 

necessitava de um povo inapto para qualquer outra coisa que não fosse o trabalho. 

 

[...]a origem da Idade da Repressão no século XVII, após centenas de anos de 
arejamento e de expressão livre, faz-se com que coincida com o 

desenvolvimento do capitalismo: ela faria parte da ordem burguesa. 
(FOUCAULT,2015,p.10) 
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As atitudes tomadas pela sociedade da época e ao longo da história, não era a 

proibição do ato sexual e sim a marginalização da linguagem sexual.  O falar do sexo  

foi aos poucos sendo instituído como um ato transgressor e com isso é instituído na 

sociedade como um todo a necessidade de colocá-lo como algo oculto e proibido. 

 

Se o sexo é reprimido, isto é, fadado à proibição, à inexistência e ao mutismo, 

o simples fato de falar dele e de sua repressão possui como que um ar de 

transgressão deliberada. Quem emprega essa linguagem coloca-se, até certo 

ponto, fora do alcance do poder; desordena a lei; antecipa, por menos que 

seja, a liberdade futura. Daí essa solenidade com que se fala, hoje em dia, do 
sexo. (FOUCAULT,2015,p.11) 

 
 

Foucault marca de forma bem clara que a partir do século XVII, essa instituição 

dos limites discursivos sexuais, além de possivelmente ter deixado resquícios até a 

sociedade atual, vem delimitar o decente, permissivo e o momento possível para sua 

exposição. Tal movimento, isolou grupos, autorizou poucos indivíduos a falar sobre 

sexo e propagou um silêncio compulsório na sociedade. 

 

Século XVII: seria o início de uma época de repressão própria das sociedades 

chamadas burguesas, e da qual talvez ainda não estivéssemos completamente 

liberados[...]Novas regras de decência, sem dúvida alguma, filtraram as 

palavras: polícia dos enunciados. Controle também das enunciações: definiu- 

se de maneira muito mais estrita onde e quando não era possível falar dele; 

em que situações, entre quais locutores, e em que relações sociais; 

estabeleceram-se, assim, regiões, senão de silêncio absoluto, pelo menos de 

tato e discrição: entre pais e filhos, por exemplo, ou educadores e alunos, 

patrões e serviçais. É quase certo ter havido aí toda uma economia restritiva. 
(FOUCAULT,2015,p.20-21) 

 
 

Entende-se que com isso, o direcionamento discursivo do sexo a indivíduos 

específicos e em momentos socialmente autorizados, trouxe para o sujeito 

contemporâneo uma necessidade de falar sobre sua sexualidade, desde o século XVII, 

mas com fins que acabaram por deslocar o desejo do mesmo devido ao cenário que se 

desenhou desde então. 

 

O essencial é bem isso: que o homem ocidental há três séculos tenha 

permanecido atado a essa tarefa que consiste em dizer tudo sobre seu sexo; 

que, a partir da época clássica, tenha havido uma majoração constante e uma 

valorização cada vez maior do discurso sobre o sexo; e que se tenha esperado 

desse discurso, cuidadosamente analítico, efeitos múltiplos de deslocamento, 

de intensificação, de reorientação, de modificação sobre o próprio desejo. 

(FOUCAULT,2015,p.25) 
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Importante se faz notar que o que foi instituído, segundo Foucault, não foi a 

proibição discursiva e sim o contrário. Há uma incitação progressiva do falar sexual, 

sendo que em cima dos interditos sociais e lingüísticos tão bem disseminados desde 

então. Dessa forma, o que se diz é o não dizer do desejo e sim as formas de 

deslocamento do mesmo para o permitido dentro desse discurso. 

 

Censura sobre o sexo? Pelo contrário, constituiu-se uma aparelhagem para 

produzir discursos sobre o sexo, cada vez mais discursos, susceptíveis de 

funcionar e de serem efeito de sua própria economia. 

(FOUCAULT,2015,p.25) 

 
 

Vê-se que, a partir do século XVIII, cria-se uma estrutura que tem como foco o 

controle sobre a sexualidade de crianças e adolescentes. Foucault não deixa dúvidas em 

sua pesquisa que tais discursos sempre tiveram como objetivo o controle e manutenção 

das relações de poder sobre esses sujeitos. 

 

A partir do século XVIII, o sexo das crianças e dos adolescentes passou a ser 

um importante foco em torno do qual se dispuseram inúmeros dispositivos 

institucionais e estratégias discursivas[...] Mas, isso não passou da 

contrapartida e, talvez da condição para funcionarem outros discursos, 

múltiplos, entrecruzados, sutilmente hierarquizados e todos estreitamente 

articulados em torno de um feixe de relações de poder. 

(FOUCAULT,2015,p.31) 

 
 

Dando seqüência em sua obra, afirma-se que até o século XIX, outras formas 

discursivas de poder e controle foram se instituindo como a medicina, atribuindo a 

sexualidade de forma patológica e o sistema judiciário, punindo o que socialmente era 

considerado como manifestações antinaturais. 

 

Poder-se-iam citar outros focos que, a partir do século XVIII ou do século 

XIX, entraram em atividade para suscitar os discursos sobre o sexo. 

Inicialmente, a medicina, por intermédio das "doenças dos nervos"; em 

seguida, a psiquiatria, quando começa a procurar — do lado da 

"extravagância", depois do onanismo, mais tarde da insatisfação e das 

"fraudes contra a procriação", a etiologia das doenças mentais e, sobretudo, 

quando anexa ao seu domínio exclusivo, o conjunto das perversões sexuais; 

também a justiça penal, que por muito tempo ocupou-se da sexualidade, 

sobretudo sob a forma de crimes "crapulosos" e antinaturais[...] 

(FOUCAULT,2015,p.31-32) 

 
 

Ao proibir determinado assunto em um meio social, a curiosidade humana 

terminaria por insistir no mesmo, magistralmente, Foucault parte da análise contraria e 
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conclui que "O que é próprio das sociedades modernas não é o terem condenado o sexo 

a permanecer na obscuridade, mas sim o terem-se devotado a falar dele sempre, 

valorizando-o como o segredo." (FOUCAULT,2015,p.35) Esse percurso de três séculos 

determinou, automaticamente, o controle social, a necessidade do pensamento 

conservador e a alimentação do sistema capitalista. 

 

Toda esta atenção loquaz com que nos alvoroçamos em torno da sexualidade, 

há dois ou três séculos, não estaria ordenada em função de uma preocupação 

elementar: assegurar o povoamento, reproduzir a força de trabalho,  

reproduzir a forma das relações sociais; em suma, proporcionar uma 

sexualidade economicamente útil e politicamente conservadora? 

(FOUCAULT,2015,p.36-37) 

 
 

Nota-se que a instituição discursiva conservadora e limitante, marginalizou toda 

e qualquer forma de manifestação sexual que difere desse discurso correto. Percebe-se 

então, que a homossexualidade, a partir do século XIX torna-se um arquétipo bizarro e 

maldito. 

 

O homossexual do século XIX torna-se uma personagem: um passado, uma 
história, uma infância, um caráter, uma forma de vida; também é morfologia, 
com uma anatomia indiscreta e, talvez, uma fisiologia misteriosa. 

(FOUCAULT,2015,p.42) 

 
 

Os processos discursivos de manutenção das relações de poder, mostram-se 

ativos na continuidade da marginalização de uma gama de proibições sexuais. Tais 

proibições, de acordo com Foucault, nunca tiveram como objetivo o cessar dos atos e 

sim o de pôr a margem para geração de lucros. As relações discursivas incitam a busca 

de prazer pago, a tratativa medica ou terapêutica, o financiamento religioso ou jurídico. 

 

A implantação das perversões é um efeito-instrumento: é através do 

isolamento, da intensificação e da consolidação das sexualidades periféricas 

que as relações do poder com o sexo e o prazer se ramificam e multiplicam, 

medem o corpo e penetram nas condutas.[...]sobretudo a partir do século 

XIX, é garantida e relançada pelos inumeráveis lucros econômicos que, por 

intermédio da medicina, da psiquiatria, da prostituição e da pornografia, 
vincularam-se ao mesmo tempo a essa concentração analítica do prazer e a 

essa majoração do poder que o controla. Prazer e poder não se anulam; não se 

voltam um contra o outro; seguem-se, entrelaçam-se e se 

relançam.(FOUCAULT,2015,p.47) 

 
 

Importante salientar que Foucault traz à tona uma importante análise sobre as 

transformações dos processos discursivos, inicialmente restritos a instituições religiosas 
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e de fundo penitente e atualmente, sem essa ligação completamente ritualizada, passa 

por uma difusão social e se restringe as relações familiares, pedagógicas, terapêuticas, 

etc. 

 

A confissão foi, e permanece ainda hoje, a matriz geral que rege a produção 
do discurso verdadeiro sobre o sexo. Entretanto, ela se transformou 

consideravelmente. Durante muito tempo permaneceu solidamente engastada 

na prática da penitência. Mas, pouco a pouco, a partir do protestantismo, da 

Contra Reforma, da pedagogia do século XVIII e da medicina do século XIX, 

perdeu sua situação ritual e exclusiva: difundiu-se; foi utilizada em toda uma 

série de relações: crianças e pais, alunos e pedagogos, doentes e psiquiatras, 

delinquentes e peritos. (FOUCAULT,2015,p.61) 

 
 

Com isso, fica nítido que "a história da sexualidade — isto é, daquilo que 

funcionou no século XIX como domínio de verdade específica — deve ser feita, antes 

de mais nada, do ponto de vista de uma história dos discursos." 

(FOUCAULT,2015,p.66) Discursos esses que foram "mergulhados" em significações 

morais, opressivas e limitantes. 

 

Foram os novos procedimentos do poder, elaborados durante a época clássica 

e postos em ação no século XIX, que fizeram passar nossas sociedades de 

uma simbólica do sangue para uma analítica da sexualidade. Não é difícil ver 

que, se há algo que se encontra do lado da lei, da morte, da transgressão, do 

simbólico e da soberania, é o sangue; a sexualidade, quanto a ela, encontra-se 
do lado da norma, do saber, da vida, do sentido, das disciplinas e das 

regulamentações. (FOUCAULT,2015,p.138) 

 

 

Percebe-se que, Foucault, ao analisar a história da sexualidade nos últimos três 

séculos, pontua de forma inteligente que o sistema atribuído de controle foi a 

implantação discursiva que não institui o controle diretamente e sim a maneira de 

pensar que o deslocamento do desejo real para o permitido pelas convenções sociais não 

é uma forma de controle. 
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FREUD E A SEXUALIDADE SEM OBJETO DEFINIDO 

 
 

A MORAL SEXUAL E SUAS CONSEQÜÊNCIAS. 

 

 

 
Vê-se, conforme dito anteriormente, que a importância do trabalho de Freud e a 

psicanálise sobre o entendimento da sexualidade humana a partir do século XX, para o 

ocidente é imensurável. Nosso objetivo é se utilizar de excertos de seu trabalho para 

evidenciar algumas dessas visões que determinam, até hoje, a maneira de pensar o 

indivíduo e seu corpo. 

Percebe-se que Freud, atribuía a formação da civilização a necessidade de 

repressão dos instintos humanos. Acreditava que todo indivíduo carregava consigo uma 

quantidade relativa de energia agressiva e era necessário esse processo de recalque para 

que as relações sociais se dêem. 

 
 

Em termos bem gerais, nossa civilização está baseada na repressão dos 

instintos. Cada indivíduo renunciou a um quê do que possuía, à plenitude de 

seu poder, às tendências agressivas e vingadoras de sua personalidade; dessas 

contribuições originou-se o patrimônio cultural comum de bens materiais e 

ideais. (FREUD,1908,p.256) 

 
 

Nota-se que ao longo de sua pesquisa, Freud dá uma outra conotação a 

sexualidade humana, que até então era a ele apenas a função  reprodutora e moral.  O 

que o indivíduo procura, afinal, é a satisfação de prazer e não há ligação disso com 

preceitos morais ou até objeto definido para essa satisfação. 

 

A perspectiva se amplia ainda mais se levamos em conta o fato de que o 

instinto sexual humano não serve originalmente aos fins da procriação, tendo 

por meta, isto sim, determinadas formas de ganho de prazer. Assim ele se 

manifesta na infância do indivíduo, quando obtém prazer não só com os 

genitais, mas com outras áreas do corpo (as zonas erógenas), e, por isso, pode 

dispensar outros objetos que não esses, tão convenientes. 

(FREUD,1908,p.258) 

 
 

Entende-se, de acordo com a teoria psicanalítica, de que a sexualidade não tem 

objeto definido e sim satisfação de prazer. Ao estarmos refém de uma sociedade 

moralizando que obriga a satisfação apenas por uma via, o sujeito com isso dependerá 

da sua capacidade de adaptação, os que não conseguirem recalcar seu desejo inicial, 
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possivelmente desviarão suas angustias para a não observância de normas morais. Fato 

que nos leva a várias reflexões na contemporaneidade. 

 

É uma evidente injustiça da sociedade que o padrão cultural exija de todas as 

pessoas a mesma condução da vida sexual, que algumas, devido à sua 
organização, conseguem sem maior esforço, mas que a outras impõe enormes 

sacrifícios psíquicos — uma injustiça que, a bem dizer, geralmente é 

compensada pela não observância dos preceitos morais. (FREUD,1908,p.260-

261) 

 
 

Nota-se a importância do recalque para Freud no que se refere não satisfação dos 

impulsos sexuais do indivíduo. Fica claro em sua pesquisa que tais impulsos precisam 

ser satisfeitos ou transferidos para outras atividades. O obstáculo imposto é que tal 

transferência é apenas possível para algumas pessoas e a não execução de tal tarefa 

psíquica proporcionará um sujeito com danos psicológicos. 

 

Mas pode-se dizer que dominar um impulso tão poderoso como o do instinto 

sexual por outra via que não a da satisfação é uma tarefa que talvez solicite 

todas as forças do indivíduo. Dominá-lo pela sublimação, desviando  as 

forças instintuais sexuais da meta sexual para metas culturais mais elevadas,  

é conseguido apenas por uma minoria, e, mesmo assim, só temporariamente, 

e mais dificilmente na época do ardente vigor juvenil. A maioria das outras 
pessoas torna-se neurótica ou sofre algum outro dano. (FREUD,1908,p.261- 

262) 

 
 

Freud, dada a importância que o mesmo atribui a satisfação sexual do sujeito, faz 

um paralelo da consecução de tal atividade a formatação da personalidade do adulto, 

distinguindo tanto a personalidade dos que conseguem quanto aos dos que não 

conseguem tal feito. 

 

Se um homem conquista energicamente seu objeto sexual, acreditamos que 

terá a mesma inconsiderada energia na perseguição de outras metas. Se um 

outro, por considerações diversas, renuncia à satisfação de seus fortes 

instintos sexuais, também em outras áreas ele será antes conciliador e 

resignado do que ativo. (FREUD,1908,p.266) 

 
 

Entende-se, para a psicanálise, que a privação da vida sexual por um tempo por 

demais insistente proporcionará uma vida adulta permeada por neuroses insistentes.  

Não bastando tal privação, Freud também destaca o papel pernicioso de uma educação 

opressora e limitante, também, como influenciadora dessas doenças nervosas. 
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A educação severa, que não tolera nenhuma atividade sexual precocemente 

despertada, proporciona o poder repressor, e esse conflito, nessa idade, traz 

tudo o que é necessário para causar a doença nervosa que persiste por toda a 

vida. (FREUD,1908,p.269) 

 
 

Conclui-se então, que para Freud, a moralização de uma vida sexual não é capaz 

de proporcionar outra coisa, senão, neuroses, limitação da personalidade e a não 

observância moral. 

 

 

 
UMA POSSÍVEL FORMA DE ESCOLHA DE OBJETO DE AMOR 

 

 

Nota-se que para a psicanálise, a ausência de inatismo psíquico é um fato, pois 

"[...]uma suposição necessária, a de que uma unidade comparável ao Eu não existe 

desde o começo no indivíduo; o Eu tem que ser desenvolvido."(FREUD,1914,p.13) 

Sendo assim, as influências externas ao infante se protagoniza como real formador de 

suas escolhas. 

Como as escolhas humanas não tem um objeto definido, Freud elabora as 

possíveis causas influenciadoras das escolhas narcísicas do indivíduo e com isso 

reposiciona todo o pensamento que defendia a pré existência instintual do ser humano 

como fator determinante. 

 

Um breve sumário dos caminhos para a escolha de objeto pode concluir estas 

observações incipientes. Uma pessoa ama: 

1) Conforme o tipo narcísico: 

a) o que ela mesma é (a si mesma), b) o que ela mesma foi, c) o que ela 

mesma gostaria de ser, d) a pessoa que foi parte dela mesma. 

2) Conforme o tipo “de apoio”: 

a) a mulher nutriz, b) o homem protetor e a série de substitutos que deles 

derivaram. (FREUD,1914,p.24-25) 

 

 

Percebe-se que para a psicanálise o sujeito é o seu real protagonista e não 

qualquer instinto ou moral pré concebida. São suas significações que direcionam o 

objetivo da satisfação sexual que mostrou-se totalmente singular e conseqüente de uma 

cultura pré estabelecida. 
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UMA TEORIA SOBRE A SEXUALIDADE 

 

 

Nota-se que Freud marca em sua pesquisa um assunto que até então era ignorado 

por todos os outros estudiosos do tema, a sexualidade infantil. Para a psicanálise, a 

criança já demonstra alguma sensibilidade de fundo sexual, apesar de diferente do 

adulto e se mostrando de outra maneira. 

 

Parece fora de dúvida que o recém-nascido traz consigo germens de impulsos 

sexuais, que continuam a se desenvolver por algum tempo, mas depois 

sucumbem a uma progressiva supressão. A vida sexual das crianças se 

manifesta de forma observável por volta dos três ou quatro anos. 

(FREUD,1905,p.78) 

 
 

Percebe-se que Freud define bem as diferenças da sexualidade infantil para a 

adulta. Para aquela, fica marcado o período de latência. Momento este que é 

predominante até a entrada da criança na puberdade e a partir daí, a mesma terá 

possibilidade de dar destinação física a esses impulsos. É importante notar que, mesmo 

em latência, o infante não consegue sublimar todas as afetações sexuais e algo sempre 

escapa ate a finalização desta fase. 

 
Os impulsos sexuais desses anos de infância seriam, por um lado, 

inutilizáveis, já que as funções reprodutivas estão adiadas (o que constitui a 

principal característica do período de latência);[...]De vez em quando, 

irrompe um quê de manifestação sexual que escapou à sublimação, ou 

alguma atividade sexual persiste através de todo o período de latência, até a 

intensa irrupção do instinto sexual na puberdade. (FREUD,1905,p.81-82) 

 
 

A psicanálise separa a sexualidade infantil em fases, sendo elas: oral, que tem 

ligação direta a amamentação, anal, ligada ao florescimento sexual e a terceira se inicia 

com a masturbação na entrada da puberdade. 

 

A primeira delas pertence ao período de amamentação; a segunda, ao breve 
período de florescimento da atividade sexual, por volta dos quatro anos; 

apenas a terceira corresponde à masturbação da puberdade, frequentemente a 
única levada em conta. (FREUD,1905,p.95) 

 
 

Entende-se que após o florescimento da sexualidade, em torno da segunda fase, 

o infante inicia sua curiosidade sobre o mundo sexual. Freud aponta como a iniciação a 

essa investigação infantil a pergunta: "De onde vem os bebes?" Nota-se que essas são 
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as maneiras que a criança desponta em sua sexualidade, completamente diferente do 

púbere. Momento que, para a maioria das pessoas é o real Início. 

 

Na mesma época em que a vida sexual da criança atinge seu primeiro 
florescimento, dos três aos cinco anos de idade, também começa a aparecer 

aquela atividade que se atribui ao instinto de saber ou de pesquisa. De onde 
vêm as crianças? (FREUD,1905,p.103) 

 
 

Entende-se, segundo Freud, que o início da puberdade culmina com a escolha 

objetal definitiva e os afetos, até então desconciliados no psiquismo do infante se 

organizam para a satisfação do objeto escolhido. É importante notar que a não 

conciliação subjetiva de cunho sexual no púbere, gerará distúrbios graves. 

 

Com o advento da puberdade, introduzem-se as mudanças que levarão a vida 

sexual infantil à sua configuração definitiva normal. O instinto sexual, que 

era predominantemente auto-erótico, encontra agora um objeto 

sexual[...]Agora ele recebe uma nova meta sexual e todos os instintos parciais 

cooperam para alcançá-la, enquanto as zonas erógenas se subordinam ao 

primado da zona genital. A não ocorrência desses reordenamentos dá ocasião 

a distúrbios doentios.(FREUD,1905,p.121) 

 
 

Um dos pontos relevantes na pesquisa de Freud sobre a diferenciação dos sexos 

se dá quando o mesmo afirma que não há diferenciação nas atividades auto-eróticas 

entre os sexos na infância. Sendo assim, tal concordância não faz apontar diferenças 

entre eles até que se inicie a puberdade. Essa igualdade mostra de forma libertadora 

como os sexos devem ser vistos e tratados desde então. 

 

Sabe-se que apenas com a puberdade se estabelece a nítida separação entre 

caracteres masculinos e femininos, um contraste que passa a influir 
decisivamente, mais que qualquer outro, no modo como se configura a vida 

das pessoas. A atividade auto-erótica das zonas erógenas é a mesma nos dois 

sexos, e essa concordância anula, na infância, a possibilidade de uma 

diferença entre os sexos como a que se estabelece após a puberdade. 

(FREUD,1905,p.138) 

 

 

A psicanálise ainda é uma ciência ativa em alguns países do ocidente e sua 

entrada no século XX trás uma necessidade emergencial de reformulação de conceitos, 

exclusivamente morais e conservadores, instituídos até então. A mesma insere a 

sociedade em um discurso de intensa reflexão sobre o papel psicossocial do indivíduo 

em relação a sua sexualidade. 
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POSSÍVEIS ORIENTAÇÕES SEXUAIS: DIÁLOGOS ENTRE O EU E O 

OUTRO 

 

 

 SER HOMEM E SER MULHER? 

 

 
Não é nova a necessidade de entender o indivíduo e toda a sua forma de ser no 

mundo. O próprio movimento feminista, com Simone de Beauvoir, marca de forma 

considerável essa necessidade de entendimento do eu em relação ao outro. O tornar-se 

algo, mostra-se cada vez mais complexo, derrubando assim toda e qualquer 

possibilidade de entendê-lo por apenas um viés, seja religioso, biológico ou 

antropológico. Tornar-se um ser, perpassa conclusões simplistas e objetivas demais. 

Toma-se como base a genitália do indivíduo para a posteriori definir os seus 

papéis perante a sociedade. Acreditamos que essa função vai além da base biológica, 

não pretendemos ignorá-la, porém, é necessário evidenciar o papel das relações com o 

outro para que enfim se entenda a atribuição do ser homem ou mulher. 

 

Ninguém nasce mulher: torna-se mulher. Nenhum destinobiológico,psíquico, 

econômico define a forma que a fêmeahumana assume no seio da sociedade; 

é o conjunto da civilizaçãoque elabora esse produto intermediário entre o 

macho e o castradoque qualificam de feminino. Somente a mediação de 

outrem pode constituir um indivíduo como um Outro. (BEAUVOIR, 

1967,p.9) 

 

 

O sujeito, desde o seu nascimento, é exposto a uma quantidade significante de 

estímulos e cenas diversas durante toda a sua vida, a forma como esse sujeito vai 

conseguir lidar e elaborar tudo isso é que irá moldar e continuará moldando o que ele é  

e será. Dessa forma, acredita-se que o indivíduo é o resultado e um resultante de uma 

série de fatores externos, culturais, em constante transformação, pois o externo nunca se 

estabiliza, ao contrário, sempre se transforma obrigando o humano a se posicionar em 

relação aquele a todo instante. 

 

Sim, decididamente, fazer de alguém um homem requer, de igual modo, 

investimentos continuados. Nada há de puramente “natural” e “dado” em 

tudo isso: ser homem e ser mulher constituem-se em processos que 

acontecem no âmbito da cultura. Ainda que teóricas e intelectuais disputem 

quanto aos modos de compreender e atribuir sentido a esses processos, elas e 

eles costumam concordar que não é o momento do nascimento e da 
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nomeação de um corpo como macho ou como fêmea que faz deste um sujeito 

masculino ou feminino. A construção do gênero e da sexualidade dá-se ao 

longo de toda a vida, continuamente, infindavelmente. (LOURO, 2008,p.18) 

 

 
Uma das formas mais significantes de se expressar em sociedade é através da 

boa convivência com seu próprio desejo em relação ao outro, ou seja, é a aceitação e o 

entendimento da sua sexualidade no meio em que vive. Entende-se que a sexualidade é 

uma energia impulsionadora de vida do indivíduo no qual o mesmo se utiliza para 

estabelecimento de formas significantes em relação com outro. 

Percebe-se, que devido a importância do fator sexualidade para o sujeito, uma 

das formas mais eficazes de controle social é criando maneiras de como este deve ou 

não querer, desejar e se expressar sexualmente. Dessa maneira, cria-se instâncias de 

poder consideráveis na sociedade, tanto por parte de quem cria o que se deve ou não 

fazer, como por parte de quem vigia e é vigiado. Tal sistema se marca de forma quase 

que indestrutível na cultura corroborando com segmentações e conseqüentemente a 

"guetificação" desses indivíduos "desobedientes" destas normas. 

 

Hoje, tal como antes, a sexualidade permanece como alvo privilegiado da 

vigilância e do controle das sociedades. Ampliam-se e diversificam-se suas 

formas de regulação, multiplicam-se as instâncias e as instituições que se 

autorizam a ditar-lhe normas. Foucault certamente diria que proliferam cada 

vez mais os discursos sobre o sexo e que as sociedades continuam 

produzindo, avidamente, um “saber sobre o prazer”, ao mesmo tempo que 

experimentam o “prazer de saber. (LOURO, 2008,p.21) 

 
 

Uma forma de opressão considerável em relação à sociedade é tolir a mudança 

enquanto forma natural de expressão do indivíduo no mundo. A cultura não se  

apresenta enquanto processo estagnado e conseqüentemente, o desejo humano também 

(CHAUÍ, 2000) define o humano como um ser histórico ou cultural e que a 

naturalização dos mesmos não tem, sequer, sustentação científica. 

 
 

Em sentido antropológico, não falamos em Cultura, no singular, mas em 

culturas, no plural, pois a lei, os valores, as crenças, as práticas e instituições 

variam de formação social para formação social. Além disso, uma mesma 

sociedade, por ser temporal e histórica, passa por transformações culturais 

amplas e, sob esse aspecto, antropologia e História se completam, ainda que 

os ritmos temporais das várias sociedades não sejam os mesmos, algumas 

mudando mais lentamente e outras mais rapidamente. (CHAUÍ,2000,p.375) 
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Quando os poderes, ao instituírem normas de marcação de diferença, proíbem o 

fluxo natural do desenvolvimento social e acabam por criar uma sociedade domesticada, 

reprimida e apática. Tal sociedade, a priori, se dividirá em dois grupos: Os que 

conseguiram se curvar aos mandos conservadores e os que não. O resultado disso na 

sociedade, acreditamos, será o crescimento considerável de preconceitos, violência e 

fobias em geral em relação ao outro. 

 

Uma cultura conservadora é aquela que não tolera as condutas socialmente 

desaprovadas e procura impedir que os indivíduos conheçam o que se 

considera moralmente transgressor ou desviante. A moral conservadora é 

basicamente negativa e voltada para a defesa da tradição. Sua maior 

expressão é o moralismo, isto é, a atitude intolerante que busca justificar o 
status quo recorrendo ao argumento de que o que é bom tem que continuar 

sendo, pois assim ordena a "natureza'' ou  a "vontade 

divina".(COSTA,1995,p.108) 

 
 

Entende-se que para algo se tornar viável, passivo de análise e existente, o 

mesmo deverá ser nominado, conceituado e posteriormente disseminado ao longo do 

tempo. Dessa forma, todas as coisas se instituem e criam mandos e regras. Com isso, o 

certo e o errado não se mostram inatos no mundo. Eles são disseminados e marcados ao 

longo de muito tempo até toda a sua absorção conceitual ter alcançado o sucesso 

máximo que é a subserviência referendada por violência da desobediência. 

 

A"posição normal” é, de algum modo, onipresente, sempre presumida, e isso 

a torna, paradoxalmente, invisível. Não é preciso mencioná-la. Marcadas 

serão as identidades que dela diferirem. Continuamente, as marcas da 

diferença são inscritas e reinscritas pelas políticas e pelos saberes 

legitimados, reiteradas por variadas práticas sociais e pedagogias 

culturais[...]A diferença é produzida através de processos discursivos e 

culturais. A diferença é ensinada”. (LOURO, 2008,p.22) 

 
 

As ideologias de viés conservador, sejam políticas e/ou religiosas, ao 

delimitarem diferenças frente ao desejo humano, obrigam os indivíduos a irem contra 

seu próprio modo de sentir e agir. E isso não se mostra diferente nos âmbitos sexuais, 

que é o foco do nosso artigo, pois assim deixa claro no imaginário popular que o correto 

deverá ser seguido a todo custo e o errado deverá ser visto por todos como um desvio 

passível de punição ou biologizado para tratativas médicas. 

Percebe-se que o controle da sexualidade humana passa não só pela 

intensificação de mandos subjetivos conservadores, mas também pela complementação 

de um discurso que tenta se conciliar, mesmo que forçosamente, com a ciência e a lei 
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em afirmações para coordenar o desejo humano pelo viés biológico ou extremamente 

facultativo e racionalizável. 

 

A noção de orientação sexual, de modo genérico, refere-se ao sexo ou ao 

gênero que constitui o objeto de desejo de uma pessoa no qual não está 
implicado consciência nem intenção, assim como também não 

necessariamente descreve uma condição da pessoa[...]É importante que não 

se pense que a orientação sexual resulte de escolhas racionais dos sujeitos, 

pela condição do caráter do desejo e o fato de que nossa experiência social é 

envolta de uma grande complexidade. Desta forma, não devemos falar de 

opção sexual, já que a dimensão do desejo não cabe numa escolha racional. 

(SILVA,2015,p.4) 

 
 

Vê-se que a instituição de normas frente à sexualidade humana provocou uma 

hierarquização que traz o que é o correto e o que não é. Sendo assim, além de todos 

terem como meta a busca da heterossexualidade, todas as outras formas de se relacionar 

com o outro acabam por ficar rebaixadas e estigmatizadas. 

 

A hierarquização e classificação de práticas sexuais expressam a 

hierarquização de modelos de sexualidade. Há aqueles modelos que são 

considerados como ideais e, portanto, reconhecidos não apenas na sua 

legitimidade mas aqueles que concretizam a vigência de um  padrão tido 

como normal. Ao mesmo tempo, tais modelos operam de forma a 

estigmatizar os outros modelos de sexualidade que diferem deles. 

(SILVA,2015,p.6) 

 
 

Afirma-se que não há uma conclusão teórica definitiva da significação do desejo 

sexual, cada sujeito é único e a forma como ele é constituído também. Dessa forma,  

toda e qualquer constituição do desejo sexual, com exceção dos que agridem física e 

moralmente o corpo do outro, devem ser respeitados. A falta de possibilidade de 

roteirizarão do desejo humano possibilita sua pluralidade e com ela a necessidade de 

que esse desejo seja aceito e marcado no corpo sem a represália da sociedade. 

 

Não há um tipo de processo pelo qual as pessoas tornam-se homossexuais, 

assim como não existe um único tipo de processo psíquico pelos quais as 

pessoas tornam-se heterossexuais[...]Defendo a idéia, junto com Freud de que 

nossos desejos eróticos nada tem de naturais. São apenas realidades 

lingüísticas[...]Cada cultura organiza-se e estabelece os códigos morais que 

dizem o que é aprovado ou reprovado. (COSTA,1995,p.114-115) 

 
 

Entende-se que em uma cultura de viés conservador, hierarquizante e normativo, 

tudo que tenta por se mostrar diferente fica exposto ao ridículo a uma fatia da sociedade. 

Quando, ao longo do tempo, a cultura é baseada em dizer o que é o correto a fazer com 
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os corpos o resultado é evidenciar a cisão social através do viés político e moral. Esses 

vieses têm por fim comandar a vida social conforme ideologias pré estabelecidas que só 

interessam a uma parte poderosa da sociedade, e não visa em momento algum o bem 

estar do indivíduo. 

 

A norma do “bom sexo” contamina todas as conexões atreladas à 

sexualidade. Ou seja, a sociedade encara como problemática a relação entre 

pessoas do mesmo sexo porque foge do modelo do “bom sexo” por, pelo 

menos, dois motivos: não é heterossexual e não procria. (SILVA,2015,p.7) 

 
 

Faz-se necessário disseminar o discurso da pluralidade sexual. Que, devido à 

arbitrariedade do desejo e suas complexas nuances, não é valido e socialmente aceitável 

que hierarquizem ou normatizem as práticas da sexualidade humana. Ao  logo  do 

tempo, tal posicionamento só vem aumentando a opressão aos que não se identificam 

com a posição heteronormativa e com isso a conceituação patológica de qualquer 

demonstração de desejo não heterossexual só se fortalece. 

Entende-se que há necessidade de problematizar ou normatizar o desejo deve ser 

cessada. Ao instituir muitas significações de controle, o mesmo mantém-se como que 

abstratamente no imaginário social cumprindo o papel de regulador dos corpos. 

Acreditamos que corpos controlados só podem interessar aos grandes poderes de uma 

sociedade que necessitam de um povo apático e oprimido para que continuem 

fortalecendo as diferenças em todos os âmbitos. 

 

Estamos presos ao repertório sexual de nossa cultura, até que novas práticas 

lingüísticas produzam novos modos de identificação moral dos indivíduos. 

Porém, se não somos senhores em nossa morada sexual, podemo-nos tomar 

livres para reescrever moralmente a versão imposta à nossa forma de amar e 

desejar sexualmente. Ninguém pode escolher que tipo de desejo ou atração 

sexual será a sua, mas qualquer um pode aprender a definir o que sente 

conforme seus padrões éticos. Continuar discutindo sobre 

"homossexualidade", partindo da premissa de que todos somos "por natureza 

heterossexuais, bissexuais e homossexuais", significa tomar-se cúmplice de 
um jogo de linguagem que mostrou-se violento, discriminado, preconceituoso 

e intolerante, pois levou-nos a crer que pessoas humanas como nós são 

"moralmente inferiores" só pelo fato de sentirem atração por outras do 

mesmo sexo biológico.(COSTA,1995,p.121) 

 
 

Percebe-se que a coordenação de uma nação não deveria ser baseada em 

ideologias únicas e moralmente opressoras. Quando  instituições religiosas se colocam 

na vida pública com seus dogmas fixados em relação ao desejo do outro, cria-se uma 

série de barreiras para o estabelecimento democrático de direito de manifestação dos 
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indivíduos, pois ideologias de cunho religioso costumam ser rígidas e não flexibilizam 

seus dogmas, com isso acabam por prejudicar certos avanços na vida social. 

 

No caso do Brasil o que ocorreu foi o alocamento da religião mais fortemente 

na sociedade civil. Em vez de tirar as religiões do espaço público, o processo 
de separação entre o Estado e a Igreja estimulou à produção de novas formas 

religiosas institucionais[...]Com a complexificação deste campo, 

progressivamente, o que se ressalta é a dificuldade de avançar na legislação 

quando esta trata de questões como o aborto, a eutanásia e a criminalização 

da homofobia[...]porque na tramitação de leis e projetos no Legislativo são 

incorporadas as moralidades religiosas dos parlamentares, ou seja, há 

presença de dogmas religiosos nas decisões políticas. (SILVA,2015,p.8) 

 
 

Acredita-se no princípio de que o estado deve se preocupar em manter o estado 

democrático de direito, focando no bem estar social e na redução de diferenças. Os 

poderes públicos do país não deveriam ser regidos por ideologias que privilegiam 

apenas alguns setores da sociedade, sendo assim, o único futuro que vemos é um 

aumento acelerado do preconceito e opressão daqueles que querem e necessitam se 

expressar em suas sexualidades, para com isso, almejarem o longo caminho da saúde 

física e mental conforme definido pela própria OMS, Organização mundial de saúde. 

 
A saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não 

consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade. Gozar do melhor 

estado de saúde que é possível atingir constitui um dos direitos fundamentais 

de todo o ser humano, sem distinção de raça, de religião, de credo político, de 

condição econômica ou social. A saúde de todos os povos é essencial para 

conseguir a paz e a segurança e depende da mais estreita cooperação dos 
indivíduos e dos Estados. (OMS/WHO, 1946) 

 

 

 

 

 ALGUMAS CLASSIFICAÇÕES DO DESEJO 

 

 
Pensar no desejo humano como sendo apenas passível de classificação seria, no 

mínimo, reduzir a pluralidade do que há de mais complexo no Indivíduo a um conjunto 

de normas que, já existente, insiste em aprisionar o sujeito no que há de mais importante 

em sua existência que é ser como ele é. No entanto, faz-se urgente alguma classificação 

de algumas das possibilidades de se ser no mundo. Entende-se que ao definir algumas 

formas de presentificação do desejo, não almejamos qualquer hierarquização ou 

normatização. Acreditamos ser esta uma forma satisfatória de disseminar o 
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conhecimento da possibilidade de desejar além da heteronormativa, ainda, imposta 

como "correta". 

Uma das primeiras classificações que se tem em relação a identidade sexual do 

sujeito, que difere do sexo anatômico, é a terminologia cis e trans. Essas terminologias 

são utilizadas de acordo com a maneira como o Indivíduo se vê perante o seu sexo 

anatômico. Esta forma é o início do que realmente se conceitua para o humano do que 

vem a ser o fazer-se homem ou mulher. 

 

Chamamos de cisgênero, ou de “cis”, as pessoas que se identificam com o 

gênero que lhes foi atribuído quando ao nascimento. Como já foi comentado 

anteriormente, nem todas as pessoas são assim, porque, repetindo, há uma 

diversidade na identificação das pessoas com algum gênero, e com o que se 
considera próprio desse gênero. Denominamos as pessoas não-cisgênero, as 

que não se identificam com o gênero que lhes foi determinado, como 

transgênero, ou trans. No Brasil, ainda não há consenso sobre o termo, vale 

ressaltar. Há quem se considere transgênero, como uma categoria à parte das 

pessoas travestis e transexuais. Existem ainda as pessoas que não se 

identificam com qualquer gênero, não há consenso quanto a como denominá- 

las. Alguns utilizam o termo queer, outros, a antiga denominação 

“andrógino”, ou reutilizam a palavra transgênero. (JESUS,2008,p.10) 

 
 

Percebe-se que é a partir de sua identidade de gênero que se o sujeito inicia sua 

identidade real perante o que ele sente em relação ao seu corpo na sociedade. Tal 

afirmação de identidade não o obriga a se fixar em tal gênero, ou seja, se vendo como 

masculino, automaticamente ele não precisa direcionar o eu desejo ao sexo oposto 

mantendo assim a heteronormatividade vigente, ele pode e deve, se assim quiser, 

direcionar seu desejo ao mesmo sexo. Tal atitude ratifica a enormidade  de 

possibilidades da sexualidade humana. 

 

Tal qual as demais pessoas, uma pessoa trans pode ser bissexual, 

heterossexual ou homossexual, dependendo do gênero que adota e do gênero 

com relação ao qual se atrai afetivossexualmente: mulheres transexuais que  

se atraem por homens são heterossexuais, tal como seus parceiros; homens 

transexuais que se atraem por mulheres também o são. (JESUS,2008,p.12) 

 
 

Importante se faz entender que há três etapas, a priori, no entendimento sexual 

individual que não precisam seguir uma linha aparentemente conciliável para a 

sociedade ate então. Ou seja, inicialmente temos o sexo de nascença, após isso, o  

gênero que nos encaixamos, que pode ou não combinar com a genitália, e, após isso, a 

orientação sexual. Tal orientação nos indica para onde o desejo  em relação  ao outro 

está apontando, nos mostra que outro é esse. 
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Gênero é diferente de Orientação Sexual, podem se comunicar, mas um 

aspecto não necessariamente depende ou decorre do outro. Pessoas 

transgênero são como as cisgênero, podem ter qualquer orientação sexual: 

nem todo homem e mulher é “naturalmente” cisgênero e/ou heterossexual. 
(JESUS,2008,p.13) 

 
 

É importante frisar que um sujeito ao se identificar como trans, o  substantivo 

que o antecede é justamente como o mesmo se identifica e não o contrário. Então, ao 

vermos um Indivíduo se apresentando como mulher trans, estaremos a frente de alguém 

que se vê como mulher apesar de sua genitália de nascença ser masculina. 

 

Mulher transexual é toda pessoa que reivindica o reconhecimento social e 

legal como mulher. Homem transexual é toda pessoa que reivindica o 

reconhecimento social e legal como homem. (JESUS,2008,p.15) 

 
 

Travestis são indivíduos, que segundo alguns especialistas, se inserem em uma 

terceira forma de classificação. Não as inserimos na definição trans e nem cis. É 

importante salientar que esse não é um ponto de vista definitivo, é apenas uma das 

formas de analisar como as travestis se colocam na sociedade. 

 

AS travestis, sim. Os travestis, não. Entende-se, nesta perspectiva, que são 
travestis as pessoas que vivenciam papéis de gênero feminino, mas não se 
reconhecem como homens ou como mulheres, mas como membros de um 

terceiro gênero ou de um não-gênero. (JESUS,2008,p.17) 

 
 

Ao falar de sexualidade, é importante não excluir alguma das formas de fantasia, 

que é uma das maneiras do desejo se presentificar também. Nesse limiar há o 

Crossdresser, e a(o)s Drags,os primeiros vivenciam este papel para sua realização 

fantasística e os segundos por entretenimento e diversão. É importante salientar que não 

há necessidade dos mesmos assumirem quaisquer identidades sexuais devido a esses 

atos, que a priori, são passageiros. 

 

A vivência do crossdresser geralmente é doméstica, com ou sem o apoio de 

suas companheiras, têm satisfação emocional ou sexual momentânea em se 

vestirem como mulheres, diferentemente das travestis, que vivem 

integralmente de forma feminina[...]Dragqueens/king são transformistas, 

vivenciam a inversão do gênero como diversão, entretenimento e espetáculo, 

não como identidade. Aproximam-se dos crossdressers pela funcionalidade 

do que fazem, e não das travestis e dos homens e mulheres transexuais pela 
identidade. (JESUS,2008,p.18) 
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Finaliza-se algumas classificações , não com a intenção de esgotamento do 

assunto e nem de imposição hierárquica da sexualidade, mas acreditando que essa pode 

ser uma das formas de resignificação da normatividade sexual imposta e justamente a 

disseminação de conhecimento acerca da pluralidade de presentificação do desejo, 

tornando conhecida as inúmeras possibilidades de manifestação sexual, marca na 

sociedade a necessidade de direcionar os esforços de análise de cada um para o 

entendimento mais flexibilizado na própria natureza humana, demonstrando que o 

humano é um ser em constante transformação e que não pode ser analisado de forma 

maniqueísta ou ideológica. Inúmeros fatores o constitui e com isso sua natureza 

mantém-se cíclica e incessante. É importante analisá-lo assim de uma forma geral, 

incluindo obviamente, sua sexualidade. 
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6.0 ALGUMAS RELAÇÕES DA CONTEMPORANEIDADE 

 

 

 
Percebe-se que as formas que os indivíduos têm de se relacionar, evoluem 

conforme o tempo em que estão situados. Após o percurso exposto nesta pesquisa, 

decidimos se utilizar de uma obra de Lins (2017), Novas formas de amar, onde a mesma 

descreve as várias e novas maneiras que as pessoas estão encontrando para se relacionar 

uma com as outras. Acreditamos que o autor, com sua experiência de quase 5 décadas 

em sua área e a vasta pesquisa publicada que tem no assunto, poderá contribuir de forma 

eficaz para a conclusão de nosso percurso, apontando o possível futuro das relações. 

Entende-se que a cultura é cíclica e dessa forma interfere incessantemente no 

modo do sujeito pensar e sentir. Sendo as mudanças rápidas ou não, há de se perceber 

que dificilmente algo foge dessa imiscuição cultural na vida subjetiva do indivíduo.  

Não seria diferente então, na forma como amamos o próximo e nos relacionamos. 

 
 

É comum pensar no amor como se ele nunca mudasse. A forma como 

amamos é construída socialmente, e em cada época e lugar se apresenta de 

um jeito. Crenças, valores e expectativas determinam a conduta intima de 

homens e mulheres. Podemos acompanhar sua origem, desenvolvimento e 

transformações observando a história.(LINS,2017,p.19) 

 
 

Nota-se que o amor é um conceito muito caro para o sujeito contemporâneo. 

Principalmente o que é convencionado chamar de "amor romântico". Tal sentimento é 

uma atribuição dos tempos atuais e faz com que o as pessoas da relação atribuam a outra 

uma quantidade de expectativas muito grande. Essa estrutura não se mantém por muito 

tempo e com isso, acaba por proporcionar um aumento de separações em geral. 

Entende-se, dessa forma, há necessidade de uma implantação progressiva de 

entendimentos no relacionar. Acredita-se assim que tais mudanças estão em andamento 

e em algum momento futuro essa estrutura, que demonstra-se cada vez mais falha, 

comece a cessar. 

 

As características do amor romântico me parecem bastante claras: você 

idealiza a pessoa amada e projeta nela tudo o que gostaria que ela fosse. 

Atribui a ela características de personalidade que na verdade não possui. Não 

se relaciona com a pessoa real, mas com a inventada de acordo com as 

próprias necessidades. Por isso, esse tipo de amor não resiste a convivência 

diária do casamento, cuja excessiva intimidade tornar obrigatório enxergar o 

parceiro como ele é, não deixando espaço para que a idealização possa se 

sustentar. (LINS,2017,p.23) 
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Conforme já exposto anteriormente nessa pesquisa, o sujeito contemporâneo é 

um novo sujeito, composto de novos anseios devido ao avanço tecnológico, do 

capitalismo global e do desenvolvimento desenfreado da era do consumo. Tais fatores 

expuseram esse sujeito a uma nova forma de se relacionar com o outro e, 

conseqüentemente, nasceram novas formas de sentir e querer. O que já havia sendo 

praticado em termos sentimentais, se mostra como ineficaz e podemos marcar a década 

de 60 do século passado com um marco nessas transformações. 

 

A busca pela individualidade caracteriza a época em que vivemos. A grande 

viagem do ser humano é para dentro de si mesmo. Cada um quer saber quais 

são suas possibilidades na vida, desenvolver seu potencial. O amor  

romântico propõe o oposto disso; prega que os dois se transformam num só, 

havendo complementação total entre eles. Preservar a própria  
individualidade começa a ser fundamental, e a idéia básica de fusão do amor 

romântico deixa de ser atraente porque segue pelo caminho inverso ao dos 

anseios contemporâneos. A partir dos anos 1960, o surgimento da pílula e os 

movimentos de contracultura - feminista, gay, hippie -, aliados ao mundo da 

internet, iniciaram a possibilidade de se experimentar novas formas de 

relacionamento amoroso. (LINS,2017,p.31) 

 
 

Verifica-se por parte dos analistas no assunto sobre relacionamentos, que muitos 

casais atuais vêm percebendo a necessidade de inserção de novos métodos para 

sustentação da relação e já se cogita a participação de terceiros, ou seja, a abertura da 

mesma. Sendo assim, há de se perceber que, o presente pode estar demonstrando que o 

conceito de casal pode vir a não ser o mesmo de hoje. 

 

Atendo no consultório há 45 anos em terapia individual e de casal. De 

aproximadamente cinco anos para cá, passei a receber casais trazendo novos 

conflitos, que ocorrem porque uma das partes propõe a abertura da relação - 

partir para uma relação não monogâmica - ou então uma nova pratica sexual. 

(LINS,2017,p.38) 

 
 

Vê-se que a busca pelo espaço próprio de existir com a participação integral do 

outro, compõe uma das estruturas subjetivas do sujeito contemporâneo, e com isso, 

percebe-se que uma mudança nas relações conseqüentemente proporcionará uma 

reestruturação no conceito de amor romântico atual. 

 

Conseguir estar só, sem dependência do outro, significa também foco em 

projetos pessoais, fazer um circulo de amizades que não desmorone se a 
relação acabar, ser boa companhia para si mesmo. Romper com a idéia de 

"não sou nada sem você". (LINS,2017,p.162) 
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Seguindo a tendência da privacidade e da reestruturação do amor romântico, 

percebe-se a criação de novos conceitos que norteiam a maneira do indivíduo se 

relacionar. Uma delas, chama-se "compersão", ou seja, é um afeto não monogâmico 

direcionado a uma pessoa que esteja se relacionando. Não há exclusividade desse afeto, 

podendo o mesmo ser direcionado há outros. 

 

Compersão - uma emoção não monogâmica. Compersão é algo que não pode 

acontecer não só em relações livres, mas em quaisquer outras relações nas 

quais se procura superar a possessividade. É o sentimento oposto ao ciúme. 

"É quando a gente fica feliz em saber que a pessoa que a gente ama está 

curtindo se relacionar com outra - seja algo casual, seja uma relação amorosa 

profunda. (LINS,2017,p.163) 

 
 

Percebe-se que uma outra forma desenvolvida para adequação dos 

relacionamentos as necessidades contemporâneas é o que se convenciona chamar de 

poliamor,tal conceito é direcionado para as pessoas que se relacionam com duas pessoas 

ou mais com o mesmo nível de importância e sem necessidade de ocultamento. 

 

O poliamor, ou seja, muitos amores, como modo de vida defende a 

possibilidade de estar envolvido em relações intimas e profundas com várias 

pessoas ao mesmo tempo, no mesmo nível de importância. No poliamor uma 

pessoa pode amar seu parceiro fixo e amar também as pessoas com quem tem 

relacionamentos extraconjugais ou ate mesmo ter relacionamentos amorosos 

multipolos em que há sentimento de amor recíproco entre todas as partes 

envolvidas. (LINS,2017,p.166) 

 
 

Nota-se também, que o avanço tecnológico trouxe uma nova possibilidade de 

estreitamento das relações que são as redes sociais. Essa forma de se comunicar, além 

de colocar muitas pessoas em contato simultâneo, proporciona a queda total de qualquer 

privacidade e contato físico. Sendo assim, a maneira que o sujeito vê o outro vai 

paulatinamente se modificando. 

 

A conquista escondida, os olhares e recados disfarçados tornaram-se 

anacrônicos. Os sites e redes sociais informam todas as intimidades como se 

expostas numa vitrine virtual. Essa é a paisagem ideal para a dominação dos 

aplicativos que deixam claras todas as necessidades, interesses e  

combinações possíveis. (LINS,2017,p.175) 

 
 

Com a mudança da forma de ver esse outro e com o questionamento da eficácia 

do amor romântico, uma outra forma de se relacionar é o hookingup, ou seja, é o 

encontro sem compromisso algum entre pessoas estranhas apenas uma vez. Tal termo 
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se diferencia da já conhecida "amizade colorida" pois não há intenção de manutenção de 

vinculo algum. 

 

Está em andamento uma ampliação da cultura do dating (escolha-namoro- 

sexo) que hoje inclui a possibilidade do hookup. A definição de hookingup, 
segundo o sociólogo americano Michael Kimmel, é deliberadamente vaga, 

pois pode significar uma série de tipos de encontros sem compromissos, com 

ou sem sexo, mas que geralmente ocorre uma única vez, entre pessoas 

estranhas ou conhecidas. O termos deixa de fora os "amigos coloridos" e os 

conhecidos que se encontram apenas para sexo, porém com freqüência maior 

do que uma ou duas vezes. (LINS,2017,p.189) 

 
 

Vê-se que "A sociedade contemporânea moldada pelas mídias digitais  

flexibiliza os modelos de relacionamento para além da heterossexualidade reprodutiva 

tradicional."(LINS,2017,p.190) O que significa dizer que, além do volume maior de 

relacionamentos que as redes sociais proporcionam, a mesma não privilegia apenas um 

segmento de orientação sexual e sim, favorece a pluralização. Percebe-se também que 

"Os chamados "nudes" refletem a modernidade tecnológica que a humanidade vive no 

princípio do século XXI." (LINS,2017,p.212) Como já dito anteriormente, essa forma 

tecnológica de se relacionar retirou a possibilidade de privacidade. Isso se mostra ao 

extremo ao percebermos o volume e interesse de material intimo sexual que é trocado 

nas redes. Acredita-se que esse ato pode estar aguçando o poder erótico do sujeito em 

relação ao corpo do outro. 

 

A pergunta é: o que torna os nudes tão atraentes e polêmicos? são muitas as 

possibilidades de resposta. Possuir a imagem de quem desejamos ou temos 

intimidade sexual é excitante. Enviar a foto de uma parte intima de nos 

mesmos também funciona como um explicito convite. "Você me 

quer?Hoje?agora?" (LINS,2017,p.212) 

 
 

Nota-se que a evolução da medicina, conseqüentemente, vem proporcionando 

mais qualidade de vida e longevidade. Obviamente que, com isso a terceira idade tem 

conseguido participar mais de atividades sexuais do que antes. Isso gera novas formas 

de relacionamentos, seja entre pessoas idosas ou entre jovens e idosos. Essas novas 

experiências tendem a desenvolver novos casais com novas participações na sociedade 

no que tange a estruturações familiares. 

 

Não é difícil imaginar que o aumento da longevidade, aliado aos avanços da 

medicina e a novas técnicas de reposição hormonal para a mulher e 

medicamento para manter a ereção do homem, conduz ao desenvolvimento 
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de uma nova mentalidade quanto ao sexo praticado por pessoas idosas, ate 

aquelas com bem mais de 70 anos. (LINS,2017,p.251) 

 
 

Vê-se que é inegável as transformações que a contemporaneidade nos traz. O 

futuro real, apesar de todas as análises presentes, sempre se mostrará uma incógnita. O 

que consideramos mais importante é a possibilidade de trazer a público as 

transformações existentes nas relações e as tendências de um futuro que pode não se 

mostrar tão distante assim. 
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7. CONCLUSÃO 

 

 

 
Propomos, neste trabalho, uma análise sobre as orientações sexuais e as devidas 

relações com a sociedade ao longo da história no ocidente. Buscamos evidenciar a 

forma como as manifestações sexuais foram sendo influenciadas pelos grandes poderes, 

político e religioso, e a conseqüência dessas influências na sociedade ocidental. 

Ao iniciarmos a pesquisa, dividimos o as etapas da história da sexualidade em 

cinco, mostramos através desse percurso, como a racionalização da sexualidade, a 

moralização excessiva, a influência religiosa e discursiva, transformaram as relações do 

Indivíduo com a sua sexualidade em algo limitado e opressivo. Tal limitação só 

incentivou o preconceito, as reações fóbicas e segmentou em demasia a sociedade. 

Foi com Freud e sua teoria da sexualidade no início do século XX que tivemos 

uma necessidade de repensar tudo que estava sendo implementado discursivamente. A 

teoria psicanalítica demonstra que há sexualidade desde o infante a sua meta não é inata, 

não há instinto sexual e seu objetivo é a satisfação sem objeto pré concebido. Tal teoria 

é defendida até hoje por inúmeros psicanalistas e teve um papel imprescindível na 

história da sexualidade ocidental. Como análise complementar, percebemos mais a 

frente, em Foucault(2015) uma análise muito bem feita em suas pesquisas onde mostra 

que a sexualidade foi implementada através do discurso. 

Os movimentos do século XX em diante evidenciaram novas formas de 

orientação sexual e o papel que a cultura tem em direcionar nossas escolhas fica bem 

explícito nessa fase do trabalho. Gênero e sexualidade são aprofundados e esclarecidas 

as suas formas de manifestação nos sujeitos contemporâneos. Contemporaneidade essa 

que é estudada no último capítulo através da obra recente de Lins(2017). Não tínhamos  

a intenção de esgotar a análise dos possíveis formatos das relações futuras, mas sim 

mostrar o direcionamento das formas de amar e se relacionar na pós modernidade. 

Finalizamos a pesquisa com o intuito de mostrar o quão a cultura é importante  

na formação do ser humano, o quanto ele é influenciado e influencia os outros ao seu 

redor e também almejamos trazer clareza e esclarecimento sobre os temas propostos 

para que a desinformação não continue a provocar tantos estragos através de suas fobias 

e racismos. 
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