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A realidade é sempre reconstruída pelo sujeito, integrando-se ao nosso sistema de valores 
dentro da história e do nosso contexto social. Essas representações sociais, socialmente elaboradas 
e partilhadas, têm um núcleo central que as gera e organiza, dando-lhe significado. Em torno do 
núcleo central, há elementos periféricos que dão estabilidade à representação. Para identificar 
o núcleo central acerca da sexualidade, 80 calouros da FOA/UNESP 2012 - Curso Integral, 
quando confrontados com a palavra “SEXUALIDADE” indicaram cinco palavras relacionadas 
ao tema e apontaram, dentre as cinco, duas palavras que julgaram de maior importância (núcleo 
central). Ao todo foram contabilizadas 40 categorias evocadas pelos alunos, quando ouviam 
o termo “sexualidade”. Para sintetizar os dados, utilizou-se o método de análise do conteúdo 
“moscoviciano”. Curiosamente, os discentes centraram seu enfoque em um aspecto negativo: 
preconceito com relação à orientação sexual. Os relatos também demonstraram a relevância do 
desejo, do sexo e do amor em uma relação. A relevância da categoria “Amor” pode ser reflexo da 
considerável representação feminina presente na turma de calouros da FOA/UNESP 2012. Por fim, 
a grande maioria apontou que a sexualidade está fortemente relacionada com as questões de gênero 
e o receio de sofrer preconceito, além de destacar grande importância do afeto nas relações sexuais. 
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