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Resumo  

 Nesse curso serão abordadas as principais dificuldades que os psicólogos enfrentam 
na abordagem da sexualidade nos diferentes contextos de atuação da prática 
psicológica. Apesar de a sexualidade ser elemento fundamental de muitas das teorias 
psicológicas, observamos uma escassez de oportunidades de formação e qualificação 
profissional dos psicólogos nessa área. Contudo, por ser um aspecto muito relevante da 
experiência humana em todas as etapas do ciclo de vida, psicólogos que atuam nas 
mais diversas áreas acabam precisando dar conta de questões relacionadas à 
sexualidade na escola, na docência, nas empresas, na clínica individual, de casal, 
infantil e na supervisão de outros profissionais. A literatura atual traz evidências 
interessantes sobre os principais entraves encontrados pelos profissionais de saúde em 
geral no tocante à abordagem da queixa sexual, bem como soluções vêm sendo 
propostas para a atuação do psicólogo em diversos níveis. Desde a possibilidade de 
uma escuta qualificada da queixa, passando pelo encaminhamento adequado ou as 
habilidades terapêuticas necessárias para tratar ou orientar as pessoas, uma 



preocupação constante é evitar uma atuação iatrogênica ou mantenedora do problema. 
Dado que a maior parte dos psicólogos não têm formação suficiente na área, é plausível 
supor que a maior parte das pessoas sob nossos cuidados se encontrem vulneráveis 
para terem suas dificuldades sexuais negligenciadas ou tratadas de maneira 
inadequada. Assim, o curso tem como público alvo psicólogos não especialistas em 
sexualidade que se deparam, no seu cotidiano, com a necessidade de abordar essa 
temática. A proposta visa abordar as raízes da dificuldade em falar de sexo, bem como 
fornecer informações básicas essenciais, para a escuta adequada. O caráter dessa 
proposta é também formativo com reflexões e exercícios que vão auxiliar os colegas a 
compreenderem quais são as suas dificuldades pessoais nesse sentido e como se sentir 
mais confortável e seguro na abordagem do tema. Por último, serão ainda discutidas 
questões éticas relacionadas aos desafios enfrentados na prática psicológica com as 
queixas sexuais e propostos exercícios de reflexão conjunta sobre boas práticas nesse 
sentido.   
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