
Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 02.09.2019 

 

 

Gabriella Renuncio Bodanese 
Maria Eduarda Martins 

1 facebook.com/psicologia.pt   
 
 

 

 

SEXUALIDADE, COMPORTAMENTO SEXUAL E CULTURA –  

REFLEXÕES E ARTICULAÇÕES TEÓRICAS  
 

2017 
 

 
Gabriella Renuncio Bodanese 

Maria Eduarda Martins 

Estudantes de Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina (Brasil) 

 

E-mail de contato: 

gabriella_bodanese@hotmail.com 

 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho buscou, através de pesquisa teórica e discussões feitas em sala de aula, 

realizar uma reflexão a partir da articulação entre as temáticas “Sexualidade, Comportamento 

Sexual e Cultura” e como suas intersecções podem servir como forma de objeto de estudo e de 

pesquisa pela psicologia. Foi feita uma distinção teórica entre os temas sexualidade e gênero,  

considerada pelos autores como sendo de essencial necessidade, admitindo-se a proximidade e a 

generalização dos dois temas por parte do senso comum, uma vez que a centralidade do trabalho 

foi a sexualidade em si, e não os papéis de gênero dos locais referenciados, pois estes seriam 

passíveis de discussão em uma outra pesquisa. Foram destacados pontos como as contribuições da 

antropologia, para a compreensão da sexualidade humana; e da biologia, porém nesse caso sem se 

limitar a biologia, nem ignorá-la completamente, indo além do determinismo biológico pregado na 

sociedade ocidental. Também foram dados exemplos de comportamentos sexuais em diferentes 

culturas como o comportamento sexual em relação a prostituição em diversos países. Outro ponto 

utilizado como exemplo foi o comportamento sexual envolvendo rituais a iniciação da vida sexual 

de jovens mulheres em Uganda, um país na África, onde a vida sexual inicia-se com orientação de 

uma mulher escolhida dentre as tias paternas da menina. Por fim foram feitas considerações 

relevantes sobre a importância do estudo de variações culturais na questão da sexualidade, e um 

comparativo da função do profissional de psicologia e o porquê é necessário considerar a 

complexidade deste tema tão transversal nos estudos acadêmicos, destacando-se a aplicabilidade 

deste conhecimento na área prática da profissão do psicólogo.  
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INTRODUÇÃO 

 

A compreensão do que é a sexualidade e como se configura o comportamento sexual 

humano, consiste em um campo de vasta discussão teórica e aprofundamento acadêmico. A partir 

das dicussõs em sala, nas quais houve destaque para a importância da transculturalidade humana 

nos mais variados âmbitos, a escolha do tema “ Sexualidade, Comportamento Sexual e Cultura” 

deu-se a partir da reflexão conjunta e do interesse dos autores pelo tema proposto. 

Como referencial teórico da psicologia adotado para as reflexões do presente trabalho a  

psicologia evolucionista mostra-se como uma forma de contemplar a ideia do desenvolvimento 

simbólico dependente do interacionismo e pluralismo (Martins & Vieira, 2010). Outros autores 

citados por Martins e Vieira reforçam que o desenvolvimento humano é de natureza ampla e não 

unidirecional, através disso reforça-se a necessidade de uma perspectiva interdisciplinar para o 

entendimento da relação entre natureza humana e cultura. 

 

“Assim, podemos afirmar que a relação indivíduo-ambiente é bidirecional, pois os 

indivíduos modificam o ambiente (escolhendo e construindo seus nichos) e, ao 

mesmo tempo, o ambiente modifica o indivíduo (alterando os comportamentos 

conforme as demandas ecológicas específicas)” (Bjorklund & Pellegrini, 2000. 

apud Vieira & Martins, 2010 p. 64). 

 

 Assim, admite-se que não há como restringir referênciais teóricos como: antropologia, 

psicologia e biologia que acabam por ser conectar e aumentar a compreensão dos fenômenos 

psicológicos humanos presentes de diversas formas em variadas culturas. Como exemplo de 

fenômeno psicológico ou comportamental variados diferentes culturas, o comportamento sexual e 

a expressão da sexualidade se mostram diversificados em diversas culturas, tanto na forma de 

rituais e ensinamentos, como de comportamentos. 
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 Inicialmente, para abordar a temática comportamento sexual, foram feitos alguns recortes 

teóricos referentes a diferenciação entre sexualidade e gênero, o que se mostrou desafiador visto 

que o tema muitas vezes são encontrados como sinônimos. É importante ressaltar que não serão 

aprofundadas discussões de gênero neste trabalho, visto que, apesar de os dois tópicos serem 

bastante semelhantes, a intenção almejada é a de trazer como se constrói a ideia de sexualidade e 

porque acontecem as variações de comportamento sexual em diferentes contextos culturais. Em 

seguida, é feita uma discussão acerda de como é construída a ideia de sexualidade dentro da atual 

sociedade ocidental  e quais as limitações que o determinismo biológico traz para uma 

compreensão de maior clareza do comportamento sexual resumindo-o a  supostos padrões 

universais. Como forma de quebra com a lógica de um padrão universal da sexualidade, cita-se o 

documentário da National Geographic Channel  intitulado “Mistérios Sobre Sexualidade” e uma 

apresentação de contribuições da antropologia para reconsiderar e contextualizar a complexidade 

do tema sexualidade. Também no campo da fisiologia do comportamento sexual, é referenciado 

de maneira genérica o mecanismo de funcionamento do cérebro em relação ao sexo e é citado que 

os mesmos mecanismos podem ser estimulados por diferentes variáveis culturais. Por fim, é citado 

um exemplo de cultura e  comportamento sexual presente em um país da África (Uganda) onde há 

toda uma diferenciação dos hábitos presentes no senso comum no ocidente. Outro exemplo escrito 

sobre diferentes comportamentos no âmbito da sexualidade está presente no documentário Whore’s 

Glory que traz discussões sobre a vivência da prostituição de mulheres em três diferentes países, 

Blangladesh, México e Tailândia. 

 

DIFERENÇAS ENTRE SEXUALIDADE E GÊNERO 

 

Gênero e sexualidade são dois conceitos muito difíceis de se definir e diferenciar, sendo que, 

muitas vezes, eles acabam se complementando, por isso é comum serem confundidos ou usados 

como sinônimos. Considerando que nosso trabalho tem como enfoque a sexualidade, será 

apresentada apenas uma breve definição de gênero, dando prioridade para o aprofundamento da 

definição daquela. Quando se fala em gênero pode-se pensar em várias significações, mas a 

principal é a diferença entre os homens e as mulheres porém, pode ser usado como sinônimo de 

sexo e também na referência às diferenças sociais. 

Para análise do conceito de sexualidade usou-se duas diferentes definições: a encontrada no 

dicionário Aurélio e as definições propostas pela psicologia e antropologia. Segundo o dicionário, 

a sexualidade é “qualidade do que é sexual; modo de ser próprio do que tem sexo; impulso natural 

a todo ser vivo, que nos impulsiona na busca de um parceiro, visando a troca de energia sexuais”. 

O psicólogo Marcelo Toniette afirma a sexualidade como sendo constituída em uma construção 
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social, que é historicamente datada e culturalmente localizada, algo que transcende a genitalidade, 

sendo esta fala convergente com o proposto por Focault, em 1984, que cogita a realidade sexual 

como variável em diversos sentidos ao afirmar que: 

 

“A realidade sexual é variável em diversos sentidos. Muda no interior dos próprios 

indivíduos, dentro dos gêneros, nas sociedades, do mesmo modo como difere de gênero 

para gênero, de classe para classe e de sociedade para sociedade. Não existe uma categoria 

abstrata e universal de erotismo ou de sexualidade aplicável para todas as sociedades. O 

perigo de se imaginar a existência de um biologismo é que este pode legitimar perigosas 

atitudes normativas para a sexualidade, rotulando certas condutas de naturais e outras como 

desviantes ou antinaturais”.   

 

 Ou seja, não existe uma sexualidade universal, ela varia de acordo com a época e o contexto 

em que está sendo analisada. Para o autor, o perigo de se imaginar um biologismo é que este daria 

um viés para se pensar atitudes normativas para a sexualidade, rotulando atitudes como naturais e 

outras como desviantes, assim como foi usada a psicanálise no Brasil no período anterior à década 

de 1920 pois, com base nessa teoria, acreditava-se que, os desvios sexuais seriam capazes de 

produzir desvios de conduta, entretanto, essa mesma teoria foi posteriormente utilizada por Oswald 

de Andrade no Movimento Modernista para trazer maior liberdade sexual para o país, ou seja, 

aquilo que antes era usado para reprimi-la passou a ser usado para libertá-la. 

 

SEXUALIDADE, BIOLOGIA E SEUS DETERMINISMOS  

 

As problemáticas sobre o falar em sexualidade, na cultura ocidental judaico-cristã, podem 

ser percebidas desde cedo (Trevisan, 2012). Segundo Meira e Santana (2014), nas escolas por 

exemplo, o ensino e a educação sexual precisam estar presentes, mas de maneira que não 

substituam a família como principal educadora do sujeito em tais temáticas. Como consequências 

disso, é percebido segundo os mesmos autores um grau de deficiência na formação de docentes, 

por isso a maneira que a sexualidade vêm sendo tratada em instituições de ensino, se torna 

enviesada ao resumir discussões sobre o tema na forma de determinismos biológicos padronizados. 

O ensino sobre a sexualidade acaba empobrecido e resumido aos caracteres genitais de homens e 

mulheres de puramente descritiva. As descrições, prendem-se aos orgãos envolvidos no ato sexual 

com fins reprodutivos e seus funcionamentos. “Embora a espécie humana tenha por padrão a 

reprodução exclusivamente sexuada, a sexualidade humana avança para além do elemento 

biológico, não se restringindo a ser somente um instinto associado à reprodução.” (Vitiello 1997 

Apud. Meira e Santana 2014, p. 170). Também são descritas questões relacionadas e Doenças 
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sexualmente transmitidas e formas de prevenção, e pode-se entender que a sexualidade é tratada 

como um conjunto de prevenções e precauções a serem tomadas e não como algo inerente a 

natureza do ser humana. (Meira & Santana, 2014). 

A Sexualidade humana, ao ser analisada pela antropologia, é mais valorizada em sua 

complexidade, indo além de determinismos biológicos. Ao tratar do tema, se torna impossível 

isolar o homem de variáveis como contexto e cultura. Assim, ao escrever sobre sexualidade é 

necessário considerar que a forma de vivê-la é variável e ligada ao contexto que o indivíduo está 

inserido, não se resumindo a um padrão universal (Sahlins, 1976). Diferentemente dos animais 

irracionais defende Mott(2007) “A vivência sexual humana é marcadamente polimorfa, dada a 

complexidade do córtex cerebral e a diversidade de respostas culturais.” e da mesma forma A 

biologia, embora seja condição absolutamente necessária para a cultura, é também absolutamente 

insuficiente e incapaz de especificar as propriedades culturais do comportamento humano ou suas 

variações de um grupo para outro (Sahlins, 1976 apud Mott, 2007). 

Outro ponto encontrado como forma de problematizar o determinismo biológico propagado 

na sociedade ocidental foi através do documentário Mistérios sobre sexualidade exibido pelo canal 

National Geographic Channel e disponível no Youtube. Neste documentário são apresentados 

casos de pessoas que não se encaixam nas categorias homens ou mulheres, e sim se encontram em 

um meio termo, chamado intersexualidade. Esta condição intermediária pode ser interpretada como 

uma evidência de que não é apenas a união da cultura e de um padrão biológico que vai definir a 

sexualidade de um individuo, e sim que a própria biologia também possui suas variações, e embora 

um sujeito nasça dentro de uma determinado meio social e cultural predeterminado, características 

biológicas diferentes podem surgir como fatores que tornam inegáveis a complexidade da 

sexualidade humana. Apesar de não ser objetivo desse trabalho entrar em uma discussão sobre 

gênero é valido mencionar de maneira breve que neste documentário alguns estudos de uma 

biologa evolucionista americana chamada Joan Roughgarden. Ao estudar diversas classes de seres 

vivos desde plantas até animais. Joan defende que o hermafroditismo presente na maioria dos seres 

vivos é uma prova evolucionista da amplitude em que se insere a noção de desenvolvimento sexual 

das espécies. A autora também cita  a existência de mamíferos intersexuais e que existe uma 

coerência evolutiva na existência nesses casos. 

 

MECANISMOS NEURONAIS DO COMPORTAMENTO SEXUAL 

 

Segundo Cardoso (2009), mesmo com o avanço no estudos de diversas funções fisiológicas 

básicas humanas, ainda há, possivelmente por motivos do tabu, poucos estudos envolvendo a 

fisiologia do comportamento sexual humano. Ao caracterizá-lo a autora disserta que: 
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“O comportamento sexual, excitação e motivação ocorrem somente em situações 

ambientais especiais que providenciem tipos particulares de estimulação 

sensorial(..). A prontidão fisiológica para responder seletivamente a estímulos 

sexuais é providenciada por mudanças hormonais que afetam tanto mecanismos 

neurais e não-neurais por todo o corpo. A cópula, como a alimentação, acontece 

devido a uma combinação de controle nervoso e hormonal.” 

 

 Apesar das diferenças anatômicas entre homens e mulheres, a autora traz um modelo de 

funcionamento cerebral genérico. Devido a combinação do controle  nervoso e hormonal do 

comportamento sexual humano, não há uma área específica do cérebro que influencia diretamente 

estes comportamentos, mas acredita-se em maiores relações das atitudes sexuais com o sistema 

límbico e com o hipotálamo(Cardoso, 2009). 

De maneira a não cair em reducionismos e voltar ao determinismo de que o sexo é algo 

padronizado, a autora considera que apesar do caráter parcialmente orgânico e endógeno do 

comportamento sexual ainda é necessário serem consideradas as variáveis cultural da experiência 

adquirida do sujeito ao definir como o indivíduo pode vir a reagir fisiologicamente ao um estímulo 

sexual: 

 

“apesar do fato do comportamento sexual humano ser controlado e dirigido por uma das 

partes mais primitivas do cérebro, ao mesmo tempo ele é fortemente influenciado e 

modulado pela experiência adquirida, assim como pelo meio social, étnico e cultural, 

fazendo dele uma mistura única das esferas fisiológica e psicológica. Ainda mais, o que é 

considerado "normal" e "anormal" no comportamento sexual humano é altamente variável 

entre culturas e ao longo do tempo.(Cardoso, 2009)” 

 

O comportamento sexual, ou o que pode ser considerado como fatores de atração interpessoal 

podem variar de acordo com a cultura como defende a autora. Alguns exemplos ainda serão 

expostos para ilustrar as diferentes formas de percepção do que pode ser sexualmente atrativo ou 

não em um grupo social. 

 

COMPORTAMENTO SEXUAL E CULTURA  

 

A partir da afirmação de que a sexualidade não é uma verdade universal (Foucault, 1982), 

considera-se relevante a realização de uma análise deste comportamento em contextos variados no 
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que diz respeito a cultura. Nesse sentido, a cultura escolhida pelo grupo para um aprofundamento 

literário foi a de Buganda, em Uganda. 

 

“Quando as/os Bagandas de Uganda falam sobre ensonga za Ssenga (assuntos 

Ssenga), referem-se a uma instituição secular que é parte da tradição de iniciação 

sexual. Na liderança dessa prática está a tia paterna (ou uma substituta) cujo papel 

é instruir mulheres jovens sobre as questões sexuais, incluindo as práticas pré-

menarca, a preparação prévia para o casamento, o erotismo e a reprodução. Em 

Uganda, há atualmente uma profusão de serviços comerciais Ssenga, com colunas 

e programas de rádio com linha direta Ssenga, assim como livretos Ssenga à venda 

nas ruas de Campala.” 

(Tamale, 2005; in Questões de Sexualidade – Ensaios Transculturais, pp 23-24) 

 

Uganda é um país localizado na África, tendo na agricultura sua principal base econômica: 

o setor emprega cerca de 80% da massa trabalhadora do país. O país foi colônia britânica até o ano 

de sua independência, 1962. Os costumes locais sexuais, durante os anos de colônia, foram 

considerados dissolutos pelos colonizadores, os quais consideravam os nativos como 

hipersexualizados e com necessidade de repressão e vigilância, em especial as mulheres.  

Contudo, nesse cenário, destaca-se a figura instituicional das Ssengas. Culturalmente, as 

Ssengas eram mulheres elegidas dentre as irmãs do pai de uma menina (por motivos de bom 

comportamento enquanto esposa) para ensinar práticas de um “boa esposa”, principalmente 

práticas sexuais.  

Com a inserção do modelo econômico vigente na metrópole, o capitalismo, a figura da ssenga 

tornou-se negócio lucrativo e peça chave no movimento de libertação das mulheres de Uganda. 

Chamadas de Ssengas Comerciais, essas mulheres prestam serviços de “aconselhamento sexual”  

e, atualmente, são vinculadas inclusive a canais de rádio e TV, nos quais tem programas sobre sexo 

e dão dicas de práticas sexuais. 

Na África, a sexualidade é uma esfera crucial em que a subordinação das mulheres é mantida 

e imposta (McFadden, 2003; Perereira, 2003 apud Tamale, 2005), e esse fator leva a uma discussão 

com relação a fundamental importância da Ssenga no que diz respeito ao empoderamento feminino 

e a sua satisfação sexual. Ao contrario do que muitas culturas ensinam às meninas, em Uganda elas 

são ensinadas não só a satisfazer os desejos sexuais do parceiro como também as delas próprias.  

A Ssenga é uma tradição de iniciação sexual, cujo papel é ensinar meninas  sobre questões 

sexuais, “incluindo as práticas antes da primeira menstruação, a preparação prévia para o 

casamento, o erotismo e a reprodução” (nome do livro la). As meninas, antes da menarca, são 
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orientadas a iniciar uma prática conhecida como “visitar o mato”: elas vão sozinhas a um local 

isolado (mato) e ficam puxando os pequenos lábio vaginais com o intuito de deixá-los maiores, 

com isso eles se tornam mais atrativos (segundo o padrão vigente em Buganda) e aumentam o 

potencial erógeno.  

A sexualidade constitui o eixo principal dos ensinamentos da Ssenga, ass quais utilizam-se 

de técnicas “do erotismo, da parafernália sexual, assim como afrodisíacos na forma de perfumes 

de ervas, óleos eróticos, contas sexuais (obutiti), etc.” (livro lá).  

 

“Normalmente, durante uma sessão privada de Ssenga, as aprendem a melhorar 

suas técnicas amorosas por meio de uma demonstração guiada. Duas Ssengas 

deitam-se numa cama e fazem para o casal ou grupo uma exibição detalhada de 

“como deve ser feito. Elas chegam preparadas com todos os equipamentos e 

apetrechos sexuais. (...) As Ssengas ensinam até mesmo os vários “barulhos para 

fazer sexo”, por exemplo okukona ennyindo (nasal), okusiiya (sibilado) e okusika 

omukka (respiração / respiração convulsa). É preciso dizer que duas mulheres 

seminuas numa cama não parecem sugerir homossexualidade às pessoas que 

assistem a demonstração.” 

(Tamale, 2005; in Questões de Sexualidade – Ensaios Transculturais, p.186) 

 

  As Ssengas são um ótimo exemplo de comportamento cultural que se adaptou as condições 

impostas para se manter vivo. Hoje a figura dessas mulheres atrai até mesmo estrangeiras que 

buscam aprender com seus ensinamentos e erotismo a como serem mais realizadas sexualmente. 

Elas ensinam sem qualquer tabu as mais variadas técnicas de indução ao prazer, tanto masculino 

quanto feminino, e dessa maneira inclusive conseguem empoderar as mulheres locais.  

 

DIFERENÇAS CULTURAIS NA VIVÊNCIA DA PROSTITUIÇÃO 

 

No documentário austríaco “Whore’s Glory”, o cineasta Michael Glawogger apresenta um 

tríptico sobre a prostituição: três diferentes países, três línguas, três religiões. Os países 

cinematografados são Tailândia, Bangladesh e México e é gritante as diferenças observadas na 

forma como as meninas são escolhidas e agenciadas, mas os três locais tem em comum a 

característica mais básica de todas: as mulheres são tratadas como uma mercadoria qualquer. 

Na Cidade do México o ato de escolher a garota ocorre em um beco no qual as prostitutas 

desfilam durante todo o dia enquanto os homens ficam encostados na parede assistindo. A regra é 

que eles não estão autorizados a escolher abertamente as meninas, eles podem fazer contato visual, 
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piscar, ou fazer um pequeno sinal para elas, mas é a mulher que deve parar e começar a falar com 

o homem e, quando chegam a um acordo, ele pode levá-la para um quarto de hotel nas 

proximidades. Segundo Michael, este ritual é o espelho perfeito de como homens e mulheres se 

relacionam entre si em uma sociedade católica estrita. Em Bangkok o processo é totalmente 

diferente, as meninas tem que cumprir horário e “batem ponto”, como em qualquer outro trabalho, 

antes de entrar em cabines de vidro, uma espécie de aquário, onde os homens podem enchergá-las 

enquanto elas apenas vêem o próprio reflexo, neste local elas esperam para serem escolhidas para 

o que o cafetão chama de “all-inclusive session”, sendo este ritual muito parecido com um clube 

de striptease no Brasil, pois os homens sentam-se do outro lado do vidro com os amigos, pedem 

bebidas e ficam observado as garotas por um bom tempo antes de escolherem uma delas, e elas 

não tem nenhum direito de escolha de dizer se querem ou não fazer o “serviço”. 

Em Faridpur, Bangladesh, oberva-se o caso mais comovente de todos os três locais visitados 

pelo cineasta pois, as prostitutas, em sua maioria ainda adolescentes que começaram a trabalhar 

após a sua primeira menstruação,  trabalham em um bordel sujo e decadente,  conhecido como 

“City of Joy” – Cidade da Alegria -, onde mais de 600 mulheres vivem e trabalham, sendo 

agenciadas por prostitutas mais velhas chamadas de “mães” que evoluíram e viraram madames e, 

os poucos homens presentes, são ou filhos ou amantes dessas agenciadoras. O fato mais curioso é 

que essas meninas nem tiram a roupa para ter a relação sexual, elas apenas levantam o sari, além 

de serem fortemente instruídas pelas “mães” de que o sexo oral está totalmente fora dos limites, 

pois a boca recita as rezas do Alcorão. 

As meninas em Bangladesh podem ser vendidas por praticamente qualquer pessoa, alguns 

homens ficam esperando nos pontos de ônibus em cada cidade à procura de meninas perdidas ou 

não acompanhadas, eles fingem que vão ajudá-las e em seguida vendem-as; qualquer homem pode 

vender a própria namorada, especialmente se já teve relaçõe sexuais com ela, e as mulheres 

costumam vender as enteadas assim que tem a primeira oportunidade, entretando, para uma mãe, 

é melhor ainda ter a própria filha dentro do bordel, pra não ter que gastar dinheiro comprando outra 

menina. 

O Aquário é um local muito tradicional administrado pela “Thai Chinese”,  sendo uma forma 

de prostituição profundamente enraizada na sociedade tailandesa, podendo encontrar facilmente 

centenas de outros locais semelhantes pela cidade. Desde que a prostituição foi proibida e o rei 

afirma que ela não existe mais,  locais como este, supostas casas de massagem reais com a cor dos 

números das meninas referentes ao tipo de massagem fornecida começaram a surgir. O 

estabelecimento mostrado no documentário é de classe média bastante superior e é em um bairro 

onde podem ser encontrados vários estabelecimentos semelhantes, sendo também o tipo de local 

onde os empresários vão para tomar uma bebida ou comer alguma coisa. A cultura dos salões de 

massagem em nada está relacionado com o chamado turismo sexual pela qual a Tailândia é famosa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho buscou fazer um recorte do tema sexualidade humana e comportamento, 

de maneira a enfocar a complexidade do tema e suas possíveis diferenças entre culturas. 

Inicialmente, foi um desafio estabelecer uma diferença entre o termo sexualidade e gênero e ao 

mesmo tempo foi essencial realizar a discussão sobre comportamentos sexuais em diferentes 

culturas. Os temas sexualidade e gênero foram encontrados em artigos científicos utilizados como 

bibliografias de apoio para esta reflexão como sinônimos, o que trouxe a necessidade da distinção 

dos dois termos. A partir das revisões bibliográficas feitas pelo grupo para a constituição do 

presente trabalho, observou-se que, na cultura na qual estamos inseridos, gênero normalmente é 

usado como sinônimo de sexo, enquanto sexualidade apresenta uma definição muito mais 

abrangente, considerando-se que varia de acordo com o contexto e o período histórico em que está 

sendo analisada e, por isso, não pode ser padronizada nem objetivamente definida, pois isto 

resultaria numa limitação da mesma e numa possível patologização dos comportamentos tidos 

como desviantes da norma. 

Ao analisar a forma como a sexualidade é expressada nas diferentes culturas, acabamos nos 

deparando com a prostituição, uma das profissões mais antigas do mundo ocidental  e, ainda assim, 

envolta de tabus e preconceitos, entretanto, uma ótima forma de estudar a sexualidade local; um 

bom exemplo disso foi a análise feita do documentário Whore’s Glory, pois o contraste apresentado 

pela forma como a prostituição se dá em Bangladesh – onde as mulheres nem tiram a roupa para 

fazer o programa,apenas levantam o sári –, a forma como ocorre no México – local no qual as 

mulheres ficam andando em um beco com roupas sensuais enquanto os homens as observam -  e 

na Tailândia – onde as mulheres batem ponto e recebem um adesivo, que colocam na roupa, com 

uma cor específica que representa que tipo de serviço elas estão dispostas a fazer, e permanecem 

em uma espécie de aquário até serem escolhidas por um dos homens -, expõe a forma como essas 

três culturas entendem e vivenciam a sexualidade, fato que converge com a literatura encontrada 

pelo grupo. 

Percebe-se que o tema sexualidade e comportamento sexual humano são dotados de grande 

complexidade e que diversas contribuições interdisciplinares propõe-se a discutir o tema, mas 

infelizmente há pontos de grande desarticulação entre referenciais biológicos, antropológicos e 

culturais. Na cultura ocidental, especificamente judaico-cristã, ainda percebe-se o ensino do que é 

sexualidade limitado ao determinismo biológico focados na anatomia humana e comportamentos 

de prevenção contra doenças. Junto disso, as discussões sobre sexualidade ficam presas por tabus 

e essa dimensão complexa do ser humano é vista como algo mal entendido ou mal visto.  
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Já a antropologia defende que a manifestação do comportamento sexual do sujeito é 

dependente de fatores culturais e do contexto no qual o indivíduo é inserido, tornando impossível 

a existência de padronizações fixas de comportamentos sexuais entre todos os seres humanos. Até 

mesmo ao investigar a fisiologia humana, é necessário ser considerado o fator cultural como uma 

forma de definir o que de fato é considerado como comportamento sexual por uma cultura. 

 Com relação aos estudos de sexualidade na visão da Psicologia,  compreende-se que esta 

não é universal. Portanto, uma discussão feita a partir da transculturalidade humana é bastante 

enriquecedora para a formação do profissional de psicologia no ambiente acadêmico. O 

profissional que, futuramente, poderá se deparar com esse tipo de conflito envolvendo sexualidade 

humana e as variações culturais tende a ganhar muito a medida que vai desbravando os pontos de 

vista que diferem do seu próprio de origem. 
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