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Editorial
É com grande satisfação que apresentamos o v. 25, n. 2, julho a dezembro de 2014, da Revista
Brasileira de Sexualidade Humana – RBSH, publicação oficial da Sociedade Brasileira de Estudos
em Sexualidade Humana – SBRASH. Os artigos publicados neste volume da revista percorrem uma
diversificada e ampla gama de assuntos que se tornaram tema de interesse na pós-modernidade.
As mudanças sociais abruptas, verificadas nas ultimas décadas, fizeram com que a sexualidade
passasse por transformações e ressignificações, e que alguns temas emergissem como dignos de
serem pesquisados, compreendidos, debatidos, entre eles as questões e relações de gênero, os
direitos humanos e sexuais de grupo antes marginalizados, a influência do mundo virtual na sexualidade, a reivindicação do que se passou a chamar de “gênero neutro”, para ficarmos apenas
em alguns exemplos.
Dois artigos nessa perspectiva tratam, direta ou indiretamente, das questões de gênero. O artigo
“Ideais de gênero em transição” investiga a visão feminina nessa transição e estuda como essas
construções se relacionam ou não com a feminilidade e a masculinidade hegemônicas. Um segundo artigo investiga as dificuldades na formação de psicólogas(os) para a atuação na área da
sexualidade, partindo-se das dificuldades na intervenção clínica das disfunções sexuais femininas,
por meio de supervisão e como suas histórias de vida, enquanto mulheres, acabam por interferir
em suas atuações profissionais.
O artigo que aborda a prática de sexo oral entre jovens e casais investiga a literatura sobre o assunto, revisitando informações científicas importantes que contribuem para a saúde sexual das
pessoas, com orientações e alertas para se evitar condutas de risco.
Ao dar prosseguimento à discussão das questões em destaque da atualidade, o artigo “Sexualidade e modernidade” investiga a caracterização dos relacionamentos atuais na interface com os
gêneros, no papel das redes sociais na busca do prazer imediato e da satisfação sexual no mundo
virtual. Nesta mesma linha de problematizações, o artigo “Homossexualidade e homofobia” discute o conceito de homossexualidade sob uma visão crítica, e suas inter-relações com a homofobia,
tema de grande destaque na pós-modernidade.
Na revista somos brindados com duas resenhas, a primeira sobre uma dissertação que aborda a
questão da educação familiar na religião evangélica acerca da masturbação; a segunda sobre um livro: Formação de educadores: adiar não é mais possível. Temas importantes que despertam nossa atenção.
Para finalizar, publicamos uma entrevista realizada com a Dra. Maria Berenice Dias, que analisa com
primazia a questão dos direitos homoafetivos; e o artigo do Dr. Miguel Alfredo Rivero, na condição
de convidado, intitulado “Príapo: una versión mitológica”, na sessão Tópicos. Esperamos que façam bom proveito deste número da RBSH.
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