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GENOGRAMA SEXUAL

GENOGRAMA SEXUAL
Os problemas sexuais se desenvolvem dentro do
contexto dos relacionamentos e do
desenvolvimentos psicossexual da criança no
contexto familiar, à medida que avançamos no ciclo
vital e por isso, precisam sempre ser considerados
numa perspectiva do contexto sistêmico.
Os problemas sexuais também são
identificados a partir das relações com os membros e
posição que cada membro do sistema ocupa, seus
papéis, missão familiar, emaranhamentos,
entre outros.
É uma ferramenta poderosa que norteia toda uma
intervenção efetiva nas questões sexuais.
Hof e Berman (1986) desenvolveram o genograma
sexual, instrumento criado com a finalidade de
relacionar as experiências dos indivíduos em suas
famílias de origem, com
suas vivências atuais em sexualidade.

GENOGRAMA SEXUAL
• O genograma sexual é uma ferramenta de
coleta de informação e um processo de
avaliação que possibilita as pessoas a
explorarem multigeracionalmente seus
problemas de forma rápida e de uma
maneira efetiva.
• Pode ser o primeiro processo de um
tratamento que envolve a exploração da família
e uma viagem à família, ou
simplesmente facilite um insight terapêutico
mais tradicional.
• Pode ser usado com uma variedade de
outras modalidades terapêuticas e representa
um adicional ao arsenal da terapia familiar
e sexual usual.
• Compreender padrões de interação familiar,
segredos sexuais da família, distorções
cognitivas transmitidas ao longo de gerações.
Esse instrumento proporciona a
expressão de afetos antes ocultos, e oferece
uma visão mais objetiva das
questões e dificuldades sexuais de cada um
(Forgearini e Hintz, 2012).

SÍMBOLOS BÁSICOS
MASCULINO

FEMININO

Genograma trigeracional
AVÓS

PAIS

CASAL

FILHOS EM ORDEM DE NASCIMENTO
DA ESQUERDA PARA A DIREITA

LINHAS DE RELACIONAMENTO

Exemplo

O que os símbolos acima estão
demonstrando?

Construa seu genograma básico
Usando os símbolos básicos, construa seu genograma usando também as
linhas de relação para estabelecer sua ligação com os membros do sistema,
no mínimo de 3 geração. Observe quais são os padrões que se repetem no
sistema e como eles influenciam seus relacionamentos e sexualidade:

PERGUNTE AO Genograma
PASSADO
- Com quem você aprendeu o que sabe sobre sexo e
sexualidade?
- Quem foi seu modelo de homem? De mulher?
- Qual importância estas pessoas davam para a sexualidade?
- Como você acredita que era a sexualidade dos seus
antepassados?
- Quais as formas de afeto e carinho você presenciava em sua
casa/família?
- O que é ser homem? O que é ser mulher pra você?
- Você imagina seus pais como sendo/tendo sido felizes no
casamento e na vida sexual?
- O que você fala dos homens/mulheres/sexo/casamento / do seu
corpo perto dos filhos?
- Qual é a sua primeira lembrança de sexo?
- Seus pais deixaram livros revistas com conteúdo erótico
acessível?
- Onde você foi aprender as informações básicas sobre sexo?
- Quais são as suas crenças religiosas sobre sexo? e do sistema?
- Quando descobriu o significado de prazer e orgasmo para você?
- Seus pais conversaram com você sobre sexo?
- Um dos pais era mais aberto em relação ao sexo que o outro?
- A quem você recorria quando tinha dúvidas sobre sexo? Por
quê?
- Como era o relacionamento de seus pais? Como era a
intimidade? - Como era o carinho entre seus pais?
- Eles se davam as mãos, se beijavam ou se abraçam na sua
frente?
- Você já viu seus pais fazendo sexo? Se sim, como lidou
com a situação?

- Quais eram as expectativas de sua família sobre sexo e
sexualidade? Eles foram falados ou não falados?
- Como você sabe? Como os imagina? Que influência tem na sua
vida sexual?
- Como os valores foram comunicados sobre sexo e sexualidade?
Todos cumpriram esses padrões? Quem cumpriu? Quem não?
Como o sistema reagiu? Como foi a punição?
- O aborto foi uma opção para sua família?
- O que teria acontecido se você não cumprisse os padrões da
família?
- Houve abuso sexual? Quem? Houve incesto? Quem?
- Relações sexuais ilícitas? - Filhos fora do casamento?
- Traições? - Relações mantidas em segredo?
- Segredos de alguma forma?
- De que forma a culpa esteve presente no seu sistema?
PRESENTE
- Quantas pessoas você leva para a cama? (metaforicamente)
- Como você se vê?
- O que passa na sua mente antes, durante e depois do sexo?
- E a sua sexualidade, como está?
- Como seu sistema se manifesta na sua sexualidade hoje? E no
seu relacionamento?
Como você repete os padrões familiares de relacionamento e
sexualidade?
- Como você investe na sua sexualidade e a do casal?
FUTURO
- Como você pensa que será sua vida se continuar da forma que
está? O que precisa mudar para viver uma sexualidade plena?
- E se seus filhos forem te seguir e seguir seu padrão de
relacionamento e sexualidade? Como isto afetará seus filhos, e as
próximas gerações? Como afetará sua relação, etc?

DE QUEM É SUA ENERGIA VITAL?
• QUEM É A PESSOA MAIS IMPORTANTE DA SUA VIDA?
• QUEM DEVERIA SER?
• O QUE VOCÊ FAZIA PARA LIDAR COM A SOLIDÃO QUANDO
ERA CRIANÇA? E HOJE ENQUANTO ADULTO(A)?
• SE VOCÊ TIVER QUE SALVAR SEU PAI, SUA MÃE, OU SEU
CÔNJUGE, QUEM VOCÊ SALVARIA? POR QUE?

RODA DAS FUNÇÕES
No círculo abaixo, divida em formato de pizza, separando pelas
funções que você exerce. O quanto de energia você emprega em
cada uma? Quais são suas prioridades? Sua sexualidade entra nesta
roda de prioridades? Ou não?
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