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 A proposta deste texto é ajudar você a compreender sua dimensão psicoafetiva 

(afetividade e sexualidade), aprendendo com o desenvolvimento humano (adolescência, 

juventude e jovens adultos) em vista do projeto de vida.  

 

Compreendendo as terminologias 

Os termos adolescência, juventude e jovens adultos são muito discutidos, com 

compreensões diversas que aqui não abordaremos
1
. O que é básico saber é que a 

Organização das Nações Unidas (ONU) define juventude como um recorte temporal, ou 

seja, jovens são os que estão entre as idades de 15 a 24 anos. Contudo no Brasil a 

questão cronológica é alargada, passando dos 24 para os 29 anos de idade, garantindo 

direitos adquiridos e ampliando sua participação social, conforme proposta de emenda 

constitucional (PEC, 2010). É a partir destas definições que compreendemos 

adolescentes jovens dos 15 aos 17 anos; jovens dos 18 aos 24 anos e jovens adultos dos 

25 aos 29 anos. 

 

Conversando sobre o tema afetividade e sexualidade  

 Para compreender cada etapa do desenvolvimento humano de forma integrada, 

ou seja, não estanque em si mesma, é necessário uma breve explanação sobre 

afetividade e sexualidade como elementos integradores das etapas de nossas vidas.  

 

Afetividade  

O que é afetividade? Afeto quer dizer afeição ou inclinação para alguém, amizade, 

simpatia. Afetividade é a capacidade do ser humano de expressar a simpatia, afeição, 

carinho que tem pelo outro, bem como despertar nos outros a mesma emoção. Ela pode 

ser representada por um gesto físico, como um abraço, um aperto de mão ou um beijo, 
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ou também um gesto simbólico: uma palavra, uma carta, um presente. O afeto de uma 

pessoa em relação à outra provoca uma transformação interior em ambas. Ninguém é 

capaz de amar ou de ser amado sem ser transformado interiormente por esse amor. De 

fato, somos salvos porque fomos amadas por Jesus até a morte (Gl. 2,20). 

A afetividade pode ser negativa quando motivada por raiva ou medo. Exemplos: ciúme, 

antipatia, nojo... A pessoa torna-se agressiva ou se fecha em si mesma. A afetividade é 

positiva quando motivada pela compaixão e pela confiança. Exemplos: ternura, empatia, 

piedade, solidariedade... A pessoa motivada por esses sentimentos procura o bem-estar 

da outra 

 Uma afetividade adulta e madura leva o ser humano a se relacionar 

positivamente com o outro, não motivada pelo medo ou pela raiva, mas sim pela 

confiança e pela compaixão. Quanto mais a pessoa amadurece, maior é sua tendência a 

uma afetividade positiva. É um processo que dura à vida inteira. 

 

As quatro dimensões da afetividade 

A pessoa consigo mesma (dimensão psicológica) 

- Uma afetividade positiva e saudável começa com uma verdadeira autoestima. Jesus 

nos diz para amarmos o próximo como amamos a nós mesmos (Lc. 10,27). 

Quem rejeita a si mesmo não consegue amar ninguém mais, principalmente a Deus.  

Qual é o caminho da autoestima? 

Reconhecer os próprios defeitos e qualidades como eles são sem aumentar ou diminuir. 

Perdoar a si mesmo sempre que necessário. 

Ter metas possíveis de atingir e se esforçar para isso. 

Saborear os pequenos prazeres do dia-a-dia. 

Cuidar da saúde física e mental, com alimentação equilibrada, exercícios frequentes e 

momentos de lazer. 

 

A pessoa com a criação (dimensão ecológica)  

Não somos pessoas isoladas do mundo em que vivemos. Somos parte dele, obra do 

mesmo Criador. Não existimos fora da criação. Somos corpo vivo que se alimenta e 

respira. De nosso corpo depende a vida de milhões de seres vivos. A criação tem sua 



 

atenção totalmente voltada para o ambiente que a cerca. Só depois aprende a se 

relacionar com outras pessoas, consigo mesma e com Deus. 

Como viver de forma saudável essa relação? 

Contemplar a beleza da criação (chuva, pôr-do-sol, arco-íris, animais, plantas, 

paisagens...). 

Boicotar produtos de empresas e indústrias que estejam prejudicando o meio ambiente. 

Não jogar lixo nas ruas, matas, rios e mar. 

Evitar produzir lixo com o uso desnecessário de produtos descartáveis e plásticos não 

recicláveis.  

 

A pessoa com outras pessoas (dimensão social)  

O ser humano é social por natureza. Sua realização mais profunda se dá no 

relacionamento com outras pessoas (Pr 27,17). Por isso, seu maior desejo é amar e ser 

amado. Mas, nem sempre consegue isso. Dependemos dos sentimentos dos outros para 

sermos amados. Se não nos amam nada podemos fazer. O amor não pode ser vendido 

ou comprado, apenas dado e recebido (Ct 8,7). Às vezes nos iludimos pensando que 

“compramos” o amor de alguém com bom comportamento, agrados ou mesmo dinheiro. 

É uma ilusão, pois o que conseguimos é apenas fingimento. O amor verdadeiro é 

gratuito e voltado para o bem da pessoa amada.  

Como lidar com a afetividade daqueles e aquelas que vivem mais próximo de mim? 

Respeitar seus limites, defeitos e qualidades. 

Aceitar seus sentimentos, sem tentar mudá-los. 

Não tentar “comprar” sua estima e admiração.  

 

A pessoa com Deus (dimensão espiritual) 

Deus está em tudo e em todos. Deus é o próprio Amor, é mais belo e precioso do que 

tudo o que conhecemos. Como é possível que o ser humano se relacione com Alguém 

tão maior, com o próprio Amor?  

Para tornar possível esse relacionamento, o Deus-Amor se manifestou a nós por meio de 

Jesus de Nazaré. O objetivo da missão de Jesus não era simplesmente tornar Deus 

conhecido. Seu objetivo era comunicar o amor de Deus e nos convidar a amá-Lo. 



 

- Como viver esse amor?  

Na atenção aos pobres, pequeninos e sofredores. 

Nas relações de fraternidade, amor e solidariedade, na comunidade e com o povo. 

Na oração pessoal e comunitária, em profundo silencio interior. 

Em comunhão com toda a criação.  

 

Sexualidade  

 É, antes de tudo, o modo de ser diferenciada – a masculinidade e a feminilidade 

– e reconhecível em diversos níveis (fisiológico, psicológico, racional-espiritual), no 

qual está inserido o dado fundamental sobre a existência humana: a vida é um dom 

recebido e a ser doado.  

 Do ângulo da função, a sexualidade pode ser entendida e gerida como uma 

deficiência orgânica que faz com que se sinta a necessidade do outro. Mas é também, e, 

sobretudo, potencial energético emotivo que impulsiona a pessoa a sair de si mesma e a 

estabelecer relação com os outros em geral e com um tu particular, através da realização 

da autodoação e do acolhimento da doação da outra pessoa. Este relacionamento está 

destinado a se colocar cada vez mais no centro da existência e dos afetos do eu, mas 

torna-se fecundo de vida e de amor também para outros tus, aos quais se estende, 

potencializando o original patrimônio energético da pessoa.  

 Na pessoa viva, a sexualidade, é força tipicamente humana, ligada naturalmente 

com a capacidade afetiva e entregue à liberdade responsável e à capacidade educativa 

do próprio ser humano. Representa, portanto, uma realidade dinâmica, com específicos 

dinamismos ligados aos três níveis (psicofísico, psicossocial, racional-espiritual). É a 

área em que está particularmente viva a tensão dialética interna do ser humano (às vezes 

inconsciente), mas, também se pode perceber uma certa tensão de transcendência que 

permite ao ser humano estabelecer relação com o Tu de Deus, vivendo plenamente com 

ele a própria capacidade afetiva. É um bem parcial que tende para o bem total da pessoa, 

dentro de um especifico projeto de vida. Incentivar e “educar” essa tendência significa 

realizar a própria sexualidade segundo uma precisa “ordo sexualitatis”. 

 O sentido profundo e genuíno da sexualidade pode, portanto, ser expresso e 

vivido, de um ponto de vista psicológico, também dentro de um projeto de vida em que 

o relacionamento privilegiado se estabelece com Tu de Deus e com a sua riqueza de 

amor, e a própria sexualidade se torna riqueza de amor e de relacionamento com muitos 

tus. O amor para com Deus e o relacionamento que daí deriva, que pode ir até o ponto 

de fazer de Deus o único amor, total e exclusivo, torna-se então a expressão natural e 



 

máxima da capacidade afetiva do ser humano, ou ponto mais alto. Viver a castidade não 

significa renunciar a amar, mas escolhe amar mais, além da medida humana, segundo a 

liberdade de amor divino.   

 

Etapas do desenvolvimento humano 

 Não irei fazer uma abordagem em separado sobre jovem adolescente, juventude 

e jovem adulto, devido à compreensão sobre afetividade e sexualidade como dimensões 

integradoras vistas acima. Veremos somente alguns aspectos destas etapas.  

A criança, para se tornar adulta, passa por duas fases: 

- INDIVIDUALIDADE E SEPARAÇÃO da mãe. Aos poucos a criança vai percebendo 

o eu-filho distinto do tu-mãe. Tem início o processo de Separação-Individuação, 

construção da personalidade. A criança poderá ser autônoma e competente se puder 

confiar em um adulto que a faça sentir-se segura e protegida. 

 

- Na SOCIABILIZAÇÃO a pessoa vai percebendo que não vive somente em um mundo 

subjetivo e fantástico. Busca instintivamente a satisfação imediata de suas necessidades; 

é motivada mais pelo instinto que pela razão; totalmente dependente dos outros; atua 

por caprichos do momento; vive o AMOR CAPTATIVO exigente; os outros existem 

para satisfazer suas necessidades. 

  

O adolescente se abre à realidade, apesar de ter a tendência a fugir na fantasia nos 

momentos de maior tensão. Cresce na individualidade e autonomia: é capaz de dirigir 

ativamente a própria vida, toma decisões, é responsável por si mesmo, realiza projetos e 

escolhas; todavia permanece ainda uma AUTONOMIA DEFENSIVA, isto é, rebelde, 

“do contra” e crítica “por esporte”. Alarga os horizontes de relacionamento, é capaz de 

empatia, colaboração, atenção aos outros, amizade, serviço, doação e abraça grandes 

causas; por outro lado permanece certa DEPENDÊNCIA AFETIVA, apegos, desejo de 

agradar os outros para receber carinho, estima, atenção e se entrega aos outros 

procurando a “si mesmo”. 

IMPULSIVO – INSTÁVEL - INCONSTANTE 

O adulto vive em um mundo REAL e OBJETIVO, enfrenta as dificuldades e não foge. 

É importante para que você se perceba na fase adulta de forma equilibrada, ou seja, 

madura, como estão suas relações interpessoais, a vivências do amor, ódio, medo, 

ciúme, inveja, poder, ambição, dependência, rivalidade para que seu projeto de vida seja 

mais consistente possível. 



 

 

Os estágios da sexualidade 

- Primeiro - da infância: constam da excitabilidade, masturbação, as brincadeiras e os 

jogos;  

- Segundo - da adolescência: com grande influência hormonal que, favorecidas pelos 

costumes sociais determinam direções divergentes entre meninos e meninas 

adolescentes; 

- Terceiro - dos vinte aos trinta anos, os homens e as mulheres estão emocionalmente 

mais desajustados entre si do que em qualquer outra fase;  

- Quarto estágio - ocorre entre os trinta e quarenta anos, podendo ser a melhor ou pior 

fase do casamento, pois é o pico da responsabilidade;  

- Quinto - depois dos quarenta, podendo alcançar certa segurança sexual e alguma 

maturidade emocional;  

- Sexto - dos cinquenta aos sessenta anos, época em que os homens e mulheres podem 

se combinar perfeitamente, tanto sexual como emocionalmente se permanecerem 

saudáveis e puderem estar ligados um ao outro;  

- Sétimo - dá-se aos sessenta anos, etapa que pode ser também sensual para indivíduos 

de boa saúde, com boas atitudes e bons parceiros;  

- Oitavo - acontece após os setenta anos, onde a vida dessa pessoa dependerá da maneira 

como ela tenha administrado sua vida nas etapas anteriores. 

A maioria dos desejos emocionais e sexuais dos seres humanos nos pontos altos e 

baixos pode ser atribuída a mudanças hormonais que ocorrem no cérebro. Os hormônios 

tem uma dança toda própria em seres humanos com encontros e desencontros nas 

diferenças hormonais entre homens e mulheres. 

 

Busca de maturidade afetividade 

Atua sob propósitos e persevera nas dificuldades, superando sua afetividade espontânea; 

Tem uma IDENTIDADE ESTÁVEL E MADURA: estabelece objetivos e se empenha 

para alcançá-los, faz juízos sobre si mesmo e a realidade, consciente das próprias 

limitações e potencialidades que quer colocar a serviço dos valores do Reino; 



 

AMOR OBLATIVO: dá-se aos outros com sinceridade, gratuidade e sem restrições; 

ama não para receber, mas para ser oferta livre de si, dom total sem procurar vantagens 

ou compensações, capaz de desejar e operar para o bem dos outros. 

 

Desenvolvimento da sexualidade 

A Sexualidade é um processo dinâmico e mutável que atravessa crises no curso de uma 

vida. 

- Rito de passagens sexuais: representam padrões típicos experimentados pela maioria 

dos homens e mulheres de nossa sociedade. 

- Forças sociais e psicológicas conspiram para alterar o padrão: divórcios, morte do 

cônjuge ou de filhos, crise financeira e outros filhos de uma geração de conflitos 

estruturais na família. 

 

Uma pequena reflexão sobre homossexualidade 

 Vamos perceber o tema da homossexualidade a partir das reflexões feitas por Pe. 

Morano
2
 onde diz que não há afetividade humana que não comporte esta dimensão 

homossexual porque esta é uma das grandes diferenças entre a sexualidade animal e a 

sexualidade humana. A sexualidade humana não está programada como a do animal, 

por um instinto biológico que tem um objetivo claro e preciso de procriação. Na medida 

em que nos aproximamos da espécie humana, vemos que o instinto biológico vai dando 

lugar a outros tipos de comportamento na área da sexualidade que não apresentam esse 

objetivo exclusivo da procriação.  

No ser humano, o mais importante em seu mundo afetivo não lhe vem dado pela 

biologia, mas pela biografia. Será esta a que vai determinar de modo essencial à direção 

que toma o dinamismo afetivo sexual de cada um. E, em princípio, se poderia dizer que 

nascemos macho e fêmea, mas não homo ou heterossexual, são coisas diferentes. Freud, 

em 1905, no primeiro texto importante que escreve sobre a sexualidade, nos diz que a 

atração entre homem e mulher não é mera questão de química, não é só biologia. É de 

um modo muito fundamental, biografia, questão de identificações que se vão realizando 

desde os primeiro momentos da vida. A primeira identificação que todos fazemos, nos 

diz o autor, é uma identificação primária com a mãe (tanto os homens como as 

mulheres). Daqui deriva o fato de que os homens, em geral, têm maior necessidade de 
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provar que de fato são homens. Parece que as mulheres são mais seguras de sua 

identidade sexual, pois a primeira identificação para todos foi feminina. Os homens, ao 

contrário, têm de conquistar uma identidade masculina. 

Sobre o estereótipo de homossexualidade, Morano comenta que existem muitos tipos de 

homossexualidade, tanto quanto de heterossexualidade. Nós construímos uma ideia dos 

homossexuais efeminados, mas no momento, a homossexualidade mais em voga é a do 

homossexual "sarado", musculoso, sem tantos traços efeminados. Vale lembrar também 

que em toda escolha heterossexual entram os componentes que também estão na 

homossexualidade.  

Sobre a maturação para assumir um projeto de vida vocacional, Morano afirma que uma 

pessoa é madura quando mantém um bom contato com a realidade, quando tem 

capacidade de amar e de trabalhar, quando busca a superação do Édipo (superação dos 

fantasmas da infância), quando aceita sua castração simbólica (de que somos seres 

separados; não somos tudo para ninguém e ninguém é tudo para nós). E tudo isso se dá 

perfeitamente em pessoas heterossexuais e em pessoas homossexuais, desde que haja 

um equilíbrio entre a relação, a opção vocacional e as atitudes adotadas. 

 

Um caminho possível para integração da afetividade 

CONHECER-SE DE MANEIRA REALISTA 

Reconhecer as próprias reações e atitudes emotivas: saber o que se sente; 

Em cada emoção acontece uma autorrevelação: toda reação emocional pode ser 

experiência de aprendizagem, porque toda reação emocional nos diz algo sobre a nossa 

pessoa; 

Saber o que se quer; 

Encontrar emoções perdidas e redescobrir os próprios sentimentos; Trazer de volta o 

que recalcamos; 

Distinguir o que é meu do que é do outro; 

Separar o momento presente da experiência do passado; 

Tomar consciência das próprias áreas afetivas não livres. 

 

UNIFICAÇÃO DA PRÓPRIA REALIDADE PSICO-AFETIVA EM TORNO DA 

OPÇÃO FUNDAMENTAL 



 

A necessária intervenção da vontade 

 controle – integração – canalização das emoções; 

 harmonizadas com as metas mais amplas da pessoa como ser humano à luz do bem 

total da pessoa; 

 

Renúncia livre – ativa – consciente 

 Em vista de algo que é mais desejado 

 Que dá sentido à vida que leva à libertação profunda 

Diante destas reflexões é possível renunciar em vista de uma grande meta, pois maior 

que a renúncia é o que se abraça. Isto implica orientar nossos valores em vista de 

projeto de vida e nos perguntarmos: o que atrai o meu coração? Onde está o meu 

tesouro? 

Inspirado no discipulado de Jesus é possível perceber um itinerário que possibilita ao 

humano expressar o divino.  

 

Questões para possível reflexão: 

1 - Destaque no texto questões que ajudam no dia-a-dia sobre os temas Afetividade e 

Sexualidade. 

2 - Selecione alguns aspectos mais marcantes e aplique a sua etapa de vida (adolescente 

jovem, jovem ou jovem adulto). 

3 – Diante das reflexões feitas, como conciliar o mundo dos afetos (afetividade e 

sexualidade) em vista do projeto de vida? 

4 - Como é a manifestação de minha afetividade e sexualidade na família, na 

comunidade e na sociedade? 
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