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A sexualidade como objeto de estudo científico é relativamente nova. Mesmo assim, ela já passou
por muitas transformações ao longo de sua história, tanto no campo teórico quanto prático. Iniciado
por Sigmund Freud e Kraft-Ebbing, passando por Masters e Johnson (MASTERS; JOHNSON,
1984) e Alfred Kinsey (KINSEY et al., 1954), até chegar aos dias atuais, ela evoluiu
consideravelmente desde sua concepção.
As terapias corporais mais recentes abordam o indivíduo como sujeito holístico, como conceituado
por Elizabeth Teixeira (TEIXEIRA, 1996). A partir desse conceito que seguimos para um novo
olhar ao perceber a promoção da saúde, especialmente no que se refere às questões da sexualidade.
Através da revisão bibliográfica de estudos mais recentes encontrados na tese de doutoramento de
Joseph Kramer, PhD., e estudos de Jack Morin, PhD., podemos analisar os efeitos que certos
métodos, como a Educação Sexual Somática (Sexological Bodywork) e a psicoterapia e a terapia
sexual podem ter quando unidos.
A teoria e a prática desenvolvida na educação e terapia sexual nas ultimas décadas apontou para um
desenvolvimento que integra vários campos de conhecimento. A perspectiva somática, ou seja, dos
seres humanos como “sujeitos capazes de sentir a si mesmos e movimentar a si-mesmos” (HANNA,
1986, p. 21) se mostra essencial para o aprimoramento das tecnologias e modelos criados para se
lidar com questões da sexualidade.
Vimos, a partir da bibliografia exposta no terceiro capítulo, que a visão do corpo humano como
soma colaborou para uma prática terapêutica e educativa eficaz em casos diversos no que tange a
sexualidade humana, como o “tabu anal”, medo e ansiedade ao sentir prazer erótico, parafilias e
vários outras questões presentes na sexualidade que ainda surgem como obstáculos a uma vida
sexual plena e saudável.
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Além disso, as experiências coletivas de exploração da sexualidade e do erotismo em vários níveis,
como workshops e massagens coletivas demonstram o avanço que é possível realizar tanto
individual quanto coletivamente, como exemplificado nos relatos presentes na tese de doutoramento
de Joseph Kramer. Os traumas que alguns relatam ter carregado toda a sua vida, junto a hábitos
sexuais destrutivos, foram ressignificados ao perceber que era possível uma outra experiência
erotica. Essa percepção se deu em vários níveis: Corporal, somático, conceitual, comunitário. Até
sagrado, como alguns participantes relataram. Isso abre um novo campo para o estudo da
sexualidade.
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