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RESUMO 

Com base em dados extraídos de questionários aplicados na cidade de Divinópolis/MG 

no início do ano de 2013, foi realizado este trabalho, com o intuito de responder ao 

questionamento “sexo no casamento e na união estável – o desejo sobrevive?”; com 

muito maior adesão de mulheres e poucos desvios padrão nas respostas, chegou-se à 

conclusão de que apesar do tempo e outros fatores que influenciam a relação, o desejo 

se mantém e o sexo faz parte do pensamento dos casais. 

ABSTRACT 

Based on data from questionnaires in Divinópolis / MG at the beginning of the year 

2013, this work was carried out in order to answer the question "Sex in marriage and 

stable - the desire survives?"; Very largest membership of women and a few standard 

deviations in the responses, it was concluded that despite the time and other factors that 

influence the relationship, the desire remains and sex is part of the thinking of couples. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O estudo possui perspectiva de abordagem quantitativa e qualitativa. Foi construído 

através de uma pesquisa bibliográfica englobando os problemas sexuais que permeiam o 

casamento e a união estável. Foi realizada pesquisa empírica com o uso de questionários 

aplicados a casais que vivem na cidade de Divinópolis – MG (o questionário segue em 

anexo ao final do trabalho). Foram entrevistadas 100 (cem) pessoas, que atualmente 

encontram-se casadas ou vivendo em união estável, em três postos de saúde distintos 

buscando englobar diversas realidades sociais, no mês de janeiro de 2013. Tais 

entrevistas tiveram o intuito de verificar de que forma os casais estão vivenciando a sua 

sexualidade. Nos casos em que apresentaram os consortes alguns problemas nesta área, 

procurou-se mapear como estes vêm lidando com a questão, bem como se buscam 

contorná-la e de quais formas lançam mão para que se mantenha uma boa qualidade 

sexual. O objetivo da nossa abordagem foi buscar o mapeamento desta importância na 

manutenção dos laços conjugais garantindo uma harmonia nas relações entre os 

consortes. Buscou-se também mapear se há uma real dicotomia da vivência da 

sexualidade entre os diversos tipos de relacionamentos englobando a vida anterior e 
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posterior ao casamento e a união estável. Para tanto os autores mais consultados foram: 

Bento, J., Cristina M. G. & Prizmic, P. (2007); o livro “Aprimorando a Saúde Sexual – 

Manual de Técnicas de Terapia Sexual” que traz textos de autores diversos; e Zeglio, 

Carla. (2007). 
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INTRODUÇÃO 

 

A longa convivência do matrimônio e o excesso de intimidade poderiam ser a causa da 

falência sexual no casamento? A vida sexual do casal com o tempo sofre grandes 

transformações? Por que tantos matrimônios acabam em divórcios?  

Estas questões estão sempre à porta dos relacionamentos estáveis (matrimônios e uniões 

estáveis). Conviver com alguém continuamente é sempre muito delicado e envolve 

negociações e ajustes. Esta convivência é muito diferente de encontros furtivos e da 

rotina do namoro e do sexo casual. Nestes momentos as pessoas buscam estar 

cuidadosamente produzidas, dispostas à intimidade e desligadas das preocupações 

diárias. Por outro lado, na convivência conjugal, momentos desagradáveis passam 

eventualmente a integrar a rotina.  

No namoro o sexo não ocorre a qualquer momento e o casal se prepara para este enlace 

passando o dia ou a semana em expectativa. O casamento impõe que os episódios da 

vida sejam vivenciados às claras, um diante do outro nas mais inusitadas situações. 

Todo o glamour e a magia daqueles que não se conhecem profundamente vão se 

desfazendo. Antes de uma noite de sexo, os cônjuges, no casamento ou nas uniões 

estáveis, já discutiram as contas, filhos, etc. Daí a necessidade de se abstrair deste 

universo doméstico para se obter o prazer. Alguns casais conseguem tal intento, 

entretanto outros sucumbem. 

Quando se fala em sexo e sexualidade no casamento esbarramos em questões 

comportamentais. Afinal, temos a convivência diária de duas pessoas diferentes 

oriundas de núcleos familiares e modos de vida distintos que de uma hora para outra 

passam a construir uma vida em comum. Esclarecemos que uma boa vida sexual 

depende de uma boa convivência.  

Vários motivos interferem no desejo sexual do casal e no seu desempenho, dentre estes 

podemos citar: o stress do dia a dia, o excesso de atividades laborativas, o cansaço, os 

filhos, a falta de intimidade, o envelhecimento (diminuição hormonal), drogas (alguns 

fármacos diminuem a libido), brigas e desgastes da relação, falta de cumplicidade, 

distanciamento, menopausa, andropausa, dentre outros.  
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Os homens e as mulheres se expressam de maneiras diferentes. O desejo sexual 

masculino e feminino é divergente. Os hormônios femininos influem muito na 

personalidade da mulher, o que em sua maioria as torna menos objetivas em suas 

escolhas, por outro lado estas agem com mais afetividade. Os homens, por sua vez, são 

muito objetivos em suas escolhas e tendem a ir diretamente ao ponto. Para o homem o 

sexo vem revestido da ideia da penetração e para a mulher o sexo está ligado à 

sensualidade e às preliminares.  

A mulher não consegue durante o sexo esquecer as discussões e os problemas do dia a 

dia, sendo que para ela os momentos de cumplicidade é que levariam ao sexo. A falta de 

desejo da mulher muitas vezes advém da falta de disponibilidade do homem de estar 

com ela fora do leito conjugal.  

Os homens, em sua maioria, por outro lado, não têm paciência com a necessidade de 

diálogo das mulheres, bem como a necessidade de afeto e proximidade antes das 

relações sexuais. Há uma crescente reclamação que as mulheres costumeiramente se 

declaram cansadas para o ato sexual e sempre desejam discutir os problemas do 

cotidiano no leito conjugal.  

Todo casal encontra o seu ritmo em sua frequência sexual. Entretanto, em determinados 

momentos há uma disparidade entre as necessidades fisiológicas dos cônjuges, e neste 

momento podemos nos deparar com um grave conflito. Tal disparidade poderia ensejar 

relacionamentos extraconjugais ou uma ruptura nos laços matrimoniais. Aqui há a 

ruptura da confiança, das juras de amor eterno, da rotina doméstica e de toda uma vida 

em comum, pois a sexualidade precisa ser cultivada, estimulada e alimentada pelo casal.  

Todas estas nuances da vida do casal são essenciais para mapearmos a importância que 

o sexo detém nos relacionamentos matrimoniais. O trabalho, desta forma, busca um 

desnudar desta realidade vivenciada pelo casal com o foco nas relações sexuais. Para 

tanto vamos fazer uma abordagem da vivência do casal sobrepondo dois momentos 

desta relação: antes do início do enlace matrimonial e após o enlace matrimonial. Assim 

acredita-se que poderemos de uma forma mais concreta trazer à tona todo este universo 

vivido “entre quatro paredes”. 
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Nos capítulos que se seguem vamos abordar as questões expostas em epígrafe, 

retratando a sexualidade presente na fase do namoro e durante o casamento ou união 

estável. Nesta abordagem traremos à tona pontos positivos e negativos bem como os 

problemas enfrentados pelos parceiros. O debate será enriquecido com pesquisa 

empírica realizada na população da cidade de Divinópolis abordada no capítulo III. Ao 

final de nosso trabalho ainda proporemos algumas formas de estratégias para solucionar 

os problemas apurados no corpo do texto de uma forma dinâmica e objetiva.  
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CAPÍTULO I 
 
SEXUALIDADE ANTES DO CASAMENTO 

 

Até há algumas décadas nossa discussão ficaria limitada a somente uma vertente, a 

masculina, haja vista que as mulheres culturalmente ingressavam no matrimônio 

carregando a bandeira da virgindade. O Código Civil de 1916, que esteve em vigor até o 

final de 2001, trazia em seu texto que a ausência da virgindade da mulher aferida por 

seu marido na oportunidade da noite de núpcias poderia ensejar a anulação de tal 

cerimônia.  

Art. 218. É também anulável o casamento, se houve por parte de um dos 
nubentes, ao consentir, erro essência quanto à pessoa do outro. 

Art. 219. Considera-se erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge: 

IV. O defloramento da mulher, ignorado pelo marido.  

Além da exigência da virgindade o prazer feminino não era considerado. Como nos traz 

o Dr. José Bento em seu livro (2007, pag. 29): “... O prazer era direito só dele e uma 

vida sexual mais ousada deveria acontecer somente com outras mulheres que não a sua 

esposa”. Mais a frente ainda nos traz: “O sexo era apenas um complemento obrigatório 

para muitos casais”. 

Hoje estas afirmações não se sustentam mais. Com o avanço das conquistas femininas 

nas últimas décadas o prazer sexual foi estendido às mulheres havendo uma 

reestruturação no comportamento feminino e masculino.  

Com tais avanços culturais o sexo saiu do limite do casamento e dos relacionamentos 

ditos “espúrios” para o cotidiano dos casais enamorados. Hoje, com exceção de algumas 

seitas religiosas que proíbem a conjunção carnal antes do matrimônio, já faz parte da 

nossa realidade o sexo antes de serem proferidos os votos pelos nubentes.  

Mas como ficam então estas novas relações? Como elas transcorrem? Responder estas 

perguntas e outras consequentes é a nossa proposta para o capítulo. 

Os casais em um mundo dito “sexualmente liberal” enfrentam alguns problemas 

antagônicos aos já citados em epígrafe. Temos hoje uma ditadura do orgasmo onde 
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homens e mulheres têm de apresentar um desempenho sexual satisfatório para o seu 

parceiro, mesmo que para tanto tenham de utilizar-se de várias técnicas e medicamentos 

como suporte. As relações já se iniciam com uma cobrança sexual exacerbada.  

Segundo Leila Ferreira em seu livro: Mulheres por que será que elas...? (2011, pag. 
209): 

... Foi procurada por uma senhora que não conhecia. Ela disse que tinha 
sessenta anos de idade e nenhum problema de incontinência urinária. Estava ali 
para fortalecer os músculos da vagina e ela queria ter “mais orgasmos”. Em 
seguida, completou: “E não é orgasmo da novela das seis, não. Quero orgasmo 
da novela das oito”. Ou seja, orgasmo “de época”, suave, comedido, no 
“recesso do lar”, nem pensar.... 

A grande ironia é que muitas mulheres que estão fazendo o gênero lobas 
famintas na cama talvez estejam simplesmente tentando impressionar o 
parceiro. Segundo a psicanalista e sexóloga Regina Navarro Lins, a mulher 
aprende a fazer de tudo para atender às expectativas masculinas, na linha 
“homem gosta disso”, “homem não gosta daquilo”. No sexo, ela alega, “não se 
deve fazer nada só para agradar o outro. Tem que ser prazeroso para os dois”. 
É uma lição recente. “Talvez as mulheres estejam ensaiando para o prazer”, 
argumenta a psicóloga clínica Ceres Alves de Araújo. “Faz pouco tempo que 
elas saíam do controle do pai para o controle do marido, e só buscavam o amor 
romântico.” Hoje ateamos foto nos abajures, desenhamos nossos orgasmos, 
jogamos a lingerie pela janela do banheiro e às vezes, preocupadas com os 
sinais da velhice, carregamos nas tintas – literalmente. Se isto for só um ensaio 
imagine o que vem pela frente.  

Mas qual é o momento do início das relações sexuais entre um jovem casal? Após o 

início do relacionamento, se é mesmo que este seja realmente necessário para parte das 

pessoas, e havendo um consenso entre os indivíduos ali envolvidos, não há nada que em 

tese impeça o início de uma história sexual conjunta. Acredita a autora que este enlace 

sexual seja um grande fortalecedor da relação interpessoal do casal de enamorados.  

Para Lowen o sexo dissociado de seus correlatos conscientes, quer dizer, o 
sexo como impulso instintivo, obedece ao princípio do prazer. O acúmulo de 
tensão sexual leva, nesse caso, a uma tentativa imediata de tensão, usando-se 
para isso o objeto mais disponível naquele momento. Mas quando o amor passa 
a fazer parte do enredo, entra em funcionamento o princípio da realidade. 
Conhecendo o amor, a pessoa tende a conter a ação, restringindo 
conscientemente a descarga de tensão sexual, até que se constele uma situação 
mais favorável, quer dizer, até que seja com uma pessoa amada. A insistência 
na seletividade e na discriminação para a escolha de um objeto sexual, tendo 
em vista um maior prazer sexual, é uma das principais funções do amor 
(Ribeiro, Meire - Sexo e Amor - Lowen -
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http://conscienciacorporalmeireribeiro.blogspot.com.br/2009/04/sexo-e-amor-
lowen.html). 

O sexo neste contexto pré-matrimonial, devido à distância entre as residências dos 

consortes e as atividades semanais, não é algo tão cotidiano. Vários são os obstáculos 

que podem surgir que impedem uma prática mais habitual do exercício desta 

sexualidade. Entretanto, os encontros furtivos tornam-se desejados e planejados de uma 

forma inebriante. Este desnudar do parceiro de forma gradativa pode levar a um 

alicerçamento destes sentimentos recém aflorados.  

Este contexto de expectativas faz com que os relacionamentos sexuais sejam regados de 

uma grande dose de intensidade e cumplicidade. O desejo acumulado e represado 

durante os dias de abstinência desencadeiam um romantismo e um erotismo aflorado 

entre os consortes.  

Uma questão que se impõe aqui é o local onde tais encontros sexuais entre os jovens 

casais ocorrem. A maioria destes enamorados ainda reside com parentes, sendo que 

neste caso, se estes detêm um certo conservadorismo quanto à questão sexual, ficariam 

os consortes impedidos de realizar tais encontros sexuais em suas residências. Há de 

acrescentar-se que a questão financeira também é um empecilho à frequência sexual, 

haja vista que em parte estes casais são formados de jovens recém-iniciados no mercado 

de trabalho, com salários ainda módicos.  

À medida que os relacionamentos vão se aprofundando outras expectativas passam a 

compor o cotidiano deste casal, o que pode em alguns momentos dificultar as questões 

sexuais, como por exemplo, cobranças familiares pela delonga da fase pré-matrimonial. 

Nenhuma fase de um relacionamento sexual é regada somente de pontos positivos ou 

pontos negativos. Cada fase tem suas vantagens e desvantagens cabendo ao casal uma 

boa administração destes prós e contras para a obtenção de uma harmonia sexual 

satisfatória.  

1.1– Principais problemas ligados à sexualidade antes do início do casamento ou 

união estável 

 

http://conscienciacorporalmeireribeiro.blogspot.com.br/2009/04/sexo-e-amor-lowen.html
http://conscienciacorporalmeireribeiro.blogspot.com.br/2009/04/sexo-e-amor-lowen.html
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Já nesta fase inicial do relacionamento sexual percebemos alguns problemas e 

disfunções que podem permear a vida do novo casal.  

Para as mulheres, segundo Dr. José Bento (2007, pág. 77) “a ansiedade demasiada em 

chegar lá (o orgasmo), o desconhecimento do próprio corpo, a insatisfação com a 

aparência física, o parceiro inadequado, que não investe em preliminares ou ejacula 

rapidamente, tudo isso dificulta o alcance do clímax.” 

Acrescenta ainda em seu livro Sexualidade e autoconhecimento de vida, Dr. José Bento 

(2007, pag. 77): 

Muitas mulheres atribuem ao parceiro a falta de orgasmo, mas isso traduz 
somente um lado da história, pois cada um também deve ser responsável por 
seu próprio prazer, deve se conhecer intimamente e expor ao parceiro suas 
preferências, responder aos estímulos, ajudá-lo a lhe dar prazer. 

Vários problemas permeiam a sexualidade feminina, os quais passaremos a descrever 

abaixo. O primeiro que abordaremos é a falta de conhecimento do próprio corpo. Para 

obter-se e dar prazer à mulher há uma necessidade imperiosa de que esta mulher 

conheça minuciosamente todo o seu corpo. Este autoconhecimento e busca de zonas 

erógenas, como dito acima, favorece a indicação ao parceiro dos pontos que devem ser 

explorados durante o ato sexual. A falta de estimulação de tais zonas erógenas dificulta 

a excitação e o despertar do desejo feminino para o início da relação sexual.  

Outro fator que dificulta o prazer feminino é a ansiedade na obtenção do orgasmo 

(ditadura do orgasmo). Esta ansiedade pode prejudicar o devido relaxamento e desfrute 

dos momentos vivenciados a dois, prejudicando uma boa lubrificação para a penetração 

do parceiro.  

Hoje temos um padrão físico instituído pela indústria da moda e as mulheres “reais” têm 

dificuldade em alcançar este patamar almejado. Esta cobrança gera para a mulher uma 

inibição em se despir para seu parceiro, bem como transcender a toda esta imposição 

social. Segundo Leila Ferreira (2011, pag. 128): 

“Existem três bilhões de mulheres no mundo. Só oito são top models”, 
lembrava um anúncio famoso da Body Shop, cadeia de cosméticos inglesa. Por 
que nós, mulheres normais que somamos quase três bilhões, temos que nos 
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parecer com esta oito modelos? A pergunta que não quer calar está longe de ser 
respondida.... 

 Uma em cada dez mulheres jovens nos Estados Unidos está passando fome 
para emagrecer, alerta Naomi Wolf em seu livro O mito da beleza.... 

Hoje podemos transar mas não podemos comer.... 

Numa cultura que associa beleza e magreza como se fossem sinônimas, e 
sugere vinte e quatro horas por dia que as mulheres magras têm muito mais 
chance de ser felizes, não é difícil entender por que aquelas que não se 
esforçam para emagrecer se sentem nadando contra a corrente. A pressão pela 
forma perfeita é tão intensa que muitas mulheres têm trocado o corpo saudável 
que têm por um corpo doente....  

Quando se acredita que para conquistar a admiração, o amor ou o desejo do 
outro temos que ser magras, rijas, com seios perfeitos, dedos dos pés delicados, 
pernas que se encostam, nenhuma ruga e nenhum pelo no rosto, viver, que 
sempre foi um exercício complicado,  vira uma batalha que não termina, uma 
guerra sem vencedores.  

O medo da gravidez é outro fantasma que permeia o imaginário feminino durante uma 

relação sexual. Por estar vivendo uma relação extra matrimonial, não estando ainda 

preparada para assumir uma relação dita “estável” socialmente, o medo de uma gravidez 

precoce dificulta uma entrega total da mulher, que em havendo sua incidência sofrerá de 

maneira mais direta. 

 Ainda gostaríamos de citar os casos de vaginismo, que segundo Helen Kaplan (1974, 

pag. 392): 

O vaginismo é uma resposta condicionada, que provavelmente resulta da 
associação de dor e medo das tentativas de penetração vaginal ou mesmo de 
fantasias desta penetração. O estímulo original nocivo pode ter sido a dor física 
ou a angústia psicológica. A condição dolorosa pode ser ainda atuante ou não 
estar mais presente. 

O vaginismo chega a este casal de enamorados como um obstáculo a ser superado com 

muita ajuda e compreensão do companheiro. O vaginismo pode ter fundo religioso, 

cultural ou ainda ser fruto de relações sexuais anteriores traumáticas.  

A religião ainda é um grande problema no imaginário feminino, pois esta ainda prega o 

sexo somente para fins reprodutivos. Nas famílias muito tradicionalistas o sexo, com o 

fim único e exclusivo de se obter o prazer, é condenado levando a mulher a não se 
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permitir a obtenção de prazer. Esta autopunição pelo desejo pode gerar na mulher o 

vaginismo, a dor na penetração por considerar pecaminoso o ato sexual a ser praticado.  

Culturalmente ainda há em algumas famílias o conceito de que o sexo seria permitido, 

aceito somente após o casamento e a mudança de tal paradigma ainda pode acarretar em 

algumas mulheres um conceito errôneo de que estariam cometendo um ato 

inapropriado. Este conceito pré-estabelecido pode também ser a causa do vaginismo na 

mulher.  

Para Maria Helena S. Sprovieri (2005, pag. 110):  

O caráter social, cultural e, consequentemente, histórico, isto é, em decorrência 
da transmissão de valores e ensinamentos de pais para filhos, recebe a 
influência da Igreja como instituição que estabelece regras. Assim, a 
sexualidade fica restrita ao casamento com fins de procriação, com a sociedade 
dirigindo o proibido e o permitido, o perverso e o aceito, para possibilitar ao 
ser humano viver em seu seio e caracterizando o que conhecemos como 
repressão sexual.  

Para Chauí (1984), repressão é o conjunto de interdições, permissões, regras 
estabelecidas histórica e culturalmente para controlar o exercício da 
sexualidade. Com a Igreja, a família constitui uma instituição de repressão, 
dando grande importância ao casamento. A crença imposta e vivida leva-nos a 
pensar que a família, tal como a conhecemos hoje em nossa sociedade, é 
eterna, natural, universal e necessária. Não se criou ainda outra instituição 
social para substituí-la na tarefa de educar os seres humanos.  

Por fim, o vaginismo ainda pode ser fruto de um relacionamento sexual anterior 

indesejado ou traumático. Quando uma mulher mantém conjunção carnal de forma 

inadequada ou sem o seu devido consentimento o trauma oriundo de tal situação pode 

originá-lo. Neste contexto o casal terá de procurar, já nesta fase de namoro, 

acompanhamento psicoterápico para transpor tais questões preexistentes ao 

relacionamento.  

Há de se esclarecer que havendo amor, compreensão, carinho e desejo em manter o 

relacionamento quaisquer problemas podem ser solucionados com o devido 

acompanhamento de um profissional especializado. 

Agora, debruçando sobre o universo masculino, deparamo-nos com outros problemas 

que podem ser vivenciados nesta fase de conhecimento do novo casal.  
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Como na mulher, a ansiedade masculina é um fator que pode prejudicar a vida sexual 

nesta fase pré-matrimonial. A ansiedade pode prejudicar a ereção masculina. Alguns 

homens não conseguem chegar à ereção, enquanto outros apesar de a obterem têm 

dificuldades em sua manutenção, dificultando a penetração. A ansiedade aqui é oriunda 

de uma cobrança societária de um desempenho sexual impecável. Às vezes esta 

ansiedade tem como origem o grande desejo pela atual namorada, cumulado com o 

desejo de lhe satisfazer em todos os sentidos propiciando-lhe um orgasmo ao final da 

relação, ou seja, ser capaz de satisfazer sua amada na cama. Para Helen Kaplan (1974, 

pag. 133) em seu livro A Nova Terapia do Sexo: 

A ansiedade e o conflito que derivam de algumas fontes sutis e profundas – 
conflitos de Édipo, lutas pelo poder conjugal, etc. – podem prejudicar a 
resposta sexual se tais conflitos evocarem emoções adversas no momento de se 
fazer o amor. Algumas fontes de ansiedade sexual mais simples e mais óbvias, 
porém muito preponderantes, podem ser destrutivas. Estas eram 
menosprezadas antes do advento da terapia do sexo; incluem o medo do 
fracasso sexual, o pedido para a execução do ato sexual e o temor de ser 
rejeitado pelo parceiro.  

Junto com a ansiedade temos outros fatores que podem prejudicar o desempenho 

masculino na hora do sexo. A ejaculação precoce é um bom exemplo. Ela é comum 

entre os enamorados mais jovens onde o homem ainda não possui o correto domínio do 

seu desejo. Ter em seus braços sua namorada completamente nua já é estímulo 

suficiente para que alguns já ejaculem independentemente da introdução do pênis na 

vagina. Esta ejaculação precoce pode ser controlada com o aumento da intimidade entre 

o casal, além da utilização da técnica “start stop”, utilizada por muitos homens para 

ajustar o tempo do seu orgasmo ao de sua parceira.  

Outro fator que prejudica o desempenho sexual masculino é a insegurança quanto ao 

seu membro. Para tanto realizam constantes comparações entre os amigos. Conforme Dr 

José Bento (2007, pag. 112): 

É sabido que o homem apresenta uma forte ligação afetiva com o seu pênis, em 
especial ao seu tamanho, já que representa força, poder, virilidade e capacidade 
reprodutiva.  

O culto fálico começou a partir de um caráter essencialmente mágico-religioso. 
O pênis representava e simbolizava as misteriosas forças criadoras e 
fecundantes do Universo, o poder gerador da natureza. Por isso, os antigos 
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consideravam a imagem do falo como um símbolo religioso, que protegia a 
vida contra as forças que pudessem ameaçá-la.  

Em muitas culturas, percebemos a própria humanização do homem através de 
um símbolo fálico, no qual a cabeça do pênis se confunde com a própria cabeça 
do homem. A ilusão de que o segredo da virilidade sexual reside no tamanho 
do falo e sua ereção ainda exercem o mesmo fascínio no homem 
contemporâneo. Tanto que, se o homem tem um problema de disfunção erétil 
ou da anatomia de seu pênis, quase não se sente homem e sua vida (tanto 
pessoal quanto profissional/familiar) fica prejudicada. 

O homem quando fala sobre seu pênis parece estar se referindo a um amigo, a 
algo com vida independente, alguns dão até apelidos! 

Outra questão muito em voga é a posição financeira e social que a mulher ocupa hoje. 

Com a emancipação feminina hoje o homem se relaciona com mulheres emancipadas e 

independentes financeiramente que se impõem e sabem lidar com as mais diversas 

situações. Esta mulher tem um perfil divergente das mulheres de outras épocas pois sabe 

o que deseja e espera de seu parceiro um desempenho que satisfaça suas necessidades e 

expectativas.  

Uma consequência deste quadro é o uso inadequado de medicamentos, como o Viagra, 

que potencializam a performance sexual. Este uso abusivo pode levar a dor intensa pelo 

excesso de horas na manutenção da ereção além de problemas cardíacos podendo levar 

o usuário ao hospital e em alguns casos à morte. Como nos diz o Dr. José Bento (2007, 

pag. 109): “Sexo não é mecânico, tem que rolar emoção, não basta um pênis ereto”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

CAPÍTULO II 

SEXUALIDADE APÓS O INÍCIO DO CASAMENTO E DA UNIÃO ESTÁVEL 

 

Quando duas almas em um gesto de amor resolvem que a partir de um determinado 

momento em sua vida não mais conseguem viver apartados inicia-se o casamento e a 

união estável. O casamento é uma instituição secular previsto em nossa legislação pátria 

da seguinte forma: “Art. 1.511. do CC/02 - O casamento estabelece comunhão plena de 

vida, com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges.” 

Hoje o casamento devidamente reconhecido é o civil. Há mais de um século, por 

ausência de registros civis confiáveis, os registros de casamento válidos eram os 

pertencentes às igrejas. Com a profissionalização e precisão que foram adquirindo os 

notários, hoje o casamento configura-se após o devido processo prescrito em nossa 

legislação nos cartórios civis de nosso país.  

Art. 1.514. O casamento se realiza no momento em que o homem e a mulher 
manifestam, perante o juiz, a sua vontade de estabelecer vínculo conjugal, e o 
juiz os declara casados. 

Art. 1.515. O casamento religioso, que atender às exigências da lei para a 
validade do casamento civil, equipara-se a este, desde que registrado no 
registro próprio, produzindo efeitos a partir da data de sua celebração. 

 Os usos e costumes são o alicerce das leis. Desta forma, torna-se legal e efetiva a união 

entre duas pessoas que desejam formar uma família. Esta comunhão, não formalizada 

em cartórios mas sim perante toda a sociedade recebe o nome em nossa cultura de 

União Estável. Esta instituição assegura aos companheiros todas as garantias e direitos 

de quem devidamente transpôs as formalidades notariais citadas em epígrafe. Nosso CC 

declara que:  

“Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o 
homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e 
estabelecida com o objetivo de constituição de família.” 

Mas o que o início destas instituições muda ou altera na vida sexual dos indivíduos? No 

início desta nova vida há um enaltecer das relações sexuais, que passam a ser vividas de 

forma intensa e quase que diariamente. Há um tempo para a descoberta, de 

cumplicidade e um inebriar entre os casais. Entretanto estas sensações iniciais correm o 
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risco de se perderem com a convivência prolongada e os problemas diários. Segundo 

Carla Zeglio em seu livro “Amor e Sexualidade - como sexo e casamento se encontram” 

(2007, pag 123):  

Fazer sexo é bom, que relacionar-se com alguém em quem confiamos é muito 
gostoso e que o humano precisa disso para ser feliz... 

Casamento nada mais é do que estarmos com alguém que gostamos muito e 
que podemos, se quisermos, constituir uma família dos nossos desejos 

Com o início da coabitação as relações sexuais que eram esporádicas no período 

anterior à formalização da união passam a ser habituais e socialmente aceitas pelos mais 

conservadores. Algumas pessoas, como dito anteriormente, iniciam sua vida sexual 

neste momento, passando à descoberta do outro e do caminho ao prazer.  

Nesta busca todos os sentidos são disponibilizados para a obtenção da intimidade e 

orgasmo nos indivíduos. O homem tem a visão como um dos seus sentidos mais 

aguçados. Já na mulher o sentido tátil é o mais apurado no que se refere às questões 

sexuais. Segundo Carla Zeglio em seu livro “Amor e Sexualidade - como sexo e 

casamento se encontram” (2007, pag. 47), esta é uma das razões para o homem 

valorizar muito mais o aspecto visual, e em especial as roupas sensuais e sexuais: 

lingeries – desde as comuns do cotidiano às de funções unicamente sexuais.  

Esta descoberta do prazer do outro passa pelo olfato (onde várias pesquisas com 

feromônios estão sendo realizadas), a audição (aqui temos a presença de músicas e da 

fala sexual), a gustação (alimentos afrodisíacos, bebidas, calcinhas comestíveis, gel com 

sabores diversos, etc.) e o tato que segundo Carla Zeglio (2007, pag. 47) “é o mais 

eficaz dos sentidos sobre a atividade sexual. O tato traz diretamente a estimulação e 

excitação sexuais, facilitando os processos físicos de excitação”. 

Homens e mulher são diferentes quanto à forma de estimulação de seus sentidos e na 

sua vivência sexual. Segundo Dr. José Bento (2007, pag. 61): 

Se a mulher, no cotidiano, consegue se vincular a várias atividades 
simultaneamente, na relação ela reage da mesma forma. O homem é genital por 
excelência. O sexo para ele é penetração. Já a mulher gosta de preparar o 
encontro, no dia-a-dia. Não estou falando das preliminares. A mulher 
presentifica a sensualidade o tempo todo, independentemente do ato sexual. Se 
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não encontra ressonância para esta situação, ela vai se decepcionando e se 
fechando sexualmente. 

O sexo está intimamente ligado à qualidade de vida de um indivíduo. Um indivíduo 

satisfeito com sua sexualidade apresenta-se menos influenciável às intempéries 

cotidianas assimilando melhor os obstáculos que a vida lhe propõe. A satisfação sexual 

estabiliza e equilibra uma pessoa. Um indivíduo satisfeito sexualmente possui uma 

qualidade de vida mais saudável. 

Hoje o casamento está mudando de roupagem, pois até há poucas décadas, como já 

dissemos, este tinha várias finalidades, mas o prazer sexual não se enquadrava, na 

maioria dos casos, como uma de suas funções. Hoje o jovem casal já busca no 

casamento a satisfação sexual. O prazer individual e do parceiro passou a ser um ponto 

chave nos novos relacionamentos.  

Entretanto, ainda encontramos vários casais que apresentam um grau de satisfação 

sexual insuficiente nestas uniões. Vários são os fatores que podem influenciar esta 

realidade desta nova vida em comum e alguns destes problemas, quando não são 

devidamente trabalhados pelo casal, podem ensejar uma ruptura nesta união regida por 

amor. O não sucumbir a estes fatores sexuais adversos é um dos objetivos deste nosso 

texto.  

Todo casal, segundo o Dr. José Bento (2007, pag. 64), “precisa aprender a preservar seu 

‘jardim secreto’, ou seja, um ‘espaço’ onde os momentos de intimidade, reflexão e 

também de privacidade sejam só dos dois.” 

Segundo o Dr. José Bento em seu livro Sexualidade – autoconhecimento e qualidade de 

vida (2007, pag. 67): 

Uma coisa é certa, o sentimento se transforma com o passar do tempo, e a 
sexualidade de um casal também. Na fase da paixão, os parceiros vivem um 
estado de euforia e de alienação, como se estivessem num mundo à parte. Após 
um tempo, vem a tranquilidade, pois o casal sai dessa revolução emocional.  

Isso não quer dizer que a paixão necessariamente desapareça por completo, que 
o sexo não possa ser renovado, reinventado. Até porque se o casal souber 
aproveitar a intimidade que um relacionamento duradouro proporciona, poderá 
conquistar maravilhas nessa área e viver experiências surpreendentes.  
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2.1- Principais problemas ligados à sexualidade após o início do casamento ou 

união estável 

 

Segundo Leila Ferreira em seu livro: Mulheres por que será que elas...? (2011, pag. 

202): 

No mundo em que se fala em sexo vinte e quatro horas por dia, o sexo que se 
faz não é o sexo que se diz. Dentro ou fora do casamento, é essa a impressão 
que se tem ao conversar com elas. “Hoje a gente está muito mais livre, não há 
dúvidas, mas mais liberdade ainda não é sinônimo de mais prazer”, argumenta 
Jussara, trinta e dois anos, professora de francês. “Para começar, a gente ouve o 
dia inteiro que tem que ser magra e linda. Como é que você vai esquecer-se 
disso na hora de transar? A mulher transa olhando pra barriga, pros seios, pra 
celulite da coxa, pro bumbum caído. A última coisa que ela vê é o homem que 
está com ela.”... 

Entre tantos sobressaltos, tanta produção e tanto jogo de cena, quando o sexo 
de fato acontece não tem sido tudo aquilo que as mulheres esperavam quando 
sonhavam com a liberdade sexual. É verdade que, na era vitoriana, por 
exemplo, era bem pior. Susan Maushart cita o caso de uma mulher casada que 
procurou ajuda porque frequentemente tinha fantasias e sonhos eróticos com 
outros homens. O tratamento prescrito incluía uma dieta leve, um colchão de 
crina de cavalo, dois banhos gelados por dia e limpeza vaginal com borato de 
sódio. Hoje, nenhuma mulher trata suas fantasias sexuais como caso médico, 
mas muitas se queixam de que há um abismo entre o que vivem com seus 
parceiros e o que imaginam que as outras mulheres estão vivendo. “É como se 
todo mundo estivesse se divertindo e eu não”, diz Ana Maria, nove anos de 
casada. “Tenho a sensação de que todas as mulheres casadas têm uma vida 
sexual mais intensa que a minha, e as solteiras, então, nem se fala.” Não é bem 
assim. Parceiros desinteressados ou insensíveis, mulheres exaustas, mulheres 
brigadas com o próprio corpo, mulheres que fazem dieta e vivem famintas – 
nada disso favorece o jogo sexual.  

Esta é a realidade de muitas mulheres casadas. Aqui nos dispomos a enumerar alguns 

problemas mais frequentes que homens e mulheres enfrentam em seus casamentos ou 

uniões estáveis.  

Aqui ainda persiste o problema do vaginismo quando não tratado ou acompanhado 

anteriormente ao casamento nos mesmos moldes descritos em epígrafe.  

Encontramos também os problemas ligados ao desejo feminino. Se uma mulher não 

apresenta desejo em manter relações sexuais com seu parceiro ou este desejo é 

exacerbado, por exemplo, causando problemas à união, esta alteração deve ser 
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investigada. Para Carla Zeglio (2007, pag. 71), chama-se de “desejo sexual a motivação 

subjetiva da mulher em procurar e se dispor a contatos e comportamentos de cunho 

sexual.” Para Carla Zeglio pode esta ausência de desejo pode ser dividida em cinco 

tipos (2007, pag. 71): 

- Desejo sexual hipoativo – motivação para o comportamento sexual 
diminuído, falta de motivação renovada para o contato sexual; 

- Ausência do Desejo Sexual – falta da motivação para o contato sexual; 

- Inadequação sexual do casal – diferenças de expressão da motivação coital, 
geralmente demonstrada pela diferença de quantidade ou de formas do desejo 
sexual; 

- Parafilias – embora de pouca expressão pra o contexto do gênero feminino 
pode aparecer de modo distinto; 

- Hiperorosia ou comportamento sexual compulsivo – manifesto na busca 
exagerada de contatos sexuais, trata-se de sintoma de característica 
psicopatológicas específicas; 

A dispareunia é a dor genital durante o coito. Esta pode ter origem orgânica ou 

psicológica. Várias são as causas orgânicas que podem dar origem à dor (ausência de 

lubrificação, endometriose, pólipos, infecções locais, doenças sexualmente 

transmissíveis, diabetes, cicatrizes vaginais, útero invertido, etc). As causas psicológicas 

podem ter várias origens: educação sexual repressiva, religiosidade, culpa, traumas, 

inibição, falta de informação sexual adequada, estresse, esgotamento, ansiedade, etc.  

A mulher ainda pode ser acometida do transtorno de excitação sexual que é 

caracterizado pela incapacidade persistente ou recorrente de obter a resposta de 

lubrificação própria da fase de excitação até o término da atividade sexual. Este 

transtorno pode ter origem primária, onde a mulher nunca obteve prazer em relações 

sexuais. Pode ser situacional onde a mulher não responde aos estímulos somente em 

determinadas circunstâncias. Segundo Andrés Flores Colombino no livro Aprimorando 

a Saúde Sexual – Manual de Técnicas de Terapia Sexual (2001, pag. 305): 

Se a estimulação sexual recebida pela mulher for insuficiente, inadequada, 
ineficaz, desajeitada, inoportuna, brusca ou em situações de violência física ou 
moral, de abuso, chantagem ou qualquer outra situação que a mulher não aceite 
ou rejeite, não se pode esperar uma excitação sexual adequada e nem 
diagnosticar-se uma disfunção de excitação.  
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A anorgasmia também é um problema enfrentado por muitas mulheres na constância da 

união. Hoje há a assertiva de que a mulher pode ter orgasmos clitorianos e vaginais. 

Aqui a mulher tem desejo, excitação mas não alcança o orgasmo. O sexo para esta 

mulher é prazeroso, entretanto por motivos culturais, religiosos ou mesmo físicos e 

psicológicos não consegue obter o orgasmo. Segundo Helen Kaplan (1974, pag. 361): 

A quantidade de estimulação exigida para proporcionar o orgasmo feminino 
varia enormemente não apenas entre pessoas diferentes mas também na mesma 
mulher, sob circunstâncias desiguais. Quando está plenamente estimulada e 
excitada, uma mulher pode atingir o clímax, no coito, logo depois de apenas 
dois movimentos de um parceiro amado; a mesma mulher, porém, pode 
precisar de longa estimulação direta do clitóris se estiver fazendo amor com 
relutância com alguém por quem não tenha interesse.  

Além destas variações “intra-individuais”, as mulheres apresentam diferenças 
enormes no nível exato de estímulo necessário para disparar o orgasmo. 
Algumas mulheres atingem facilmente o orgasmo em qualquer situação sexual; 
outras precisam sempre de estimulação do clitóris, lenta e intensa, mesmo 
quando fortemente excitadas; e há muitas variações intermediárias. Esta 
incrível diversidade ainda não foi explicada satisfatoriamente. Talvez possa ser 
atribuída à alta frequência de inibição sexual feminina na nossa sociedade; de 
outro lado, isto pode representar uma distribuição normal de padrões 
fisiológicos da resposta sexual feminina. Sem dúvida, há alguma variabilidade 
fisiológica para obtenção do nível exato de estímulo necessário para o disparo 
orgásmico e, mesmo assim, observou-se que este nível exato de estímulo 
necessário para o disparo orgásmico de muitas mulheres muda rapidamente no 
curso da terapia. Por isto, pode-se supor que, além de variáveis puramente 
físicas, estas grandes diferenças na responsividade são indicativas, pelo menos 
em parte, da grande influência de fatores psicológicos e culturais, tanto para 
facilitar como para inibir o orgasmo feminino.  

Alguns problemas são comuns aos homens e mulheres casados ou que vivem em união 

estável. Dentre estes podemos citar o estresse e a depressão. Na nossa atual sociedade 

há um aumento considerável no grau de estresse a que o casal é submetido diariamente, 

como trabalho desgastante, trabalhos instáveis, preocupações econômicas, perda de 

emprego, filhos, trânsito, etc. A depressão retrai a percepção e diminui a motivação pelo 

contato, assim, segundo Carla Zeglio (2007): o processo de excitação sensorial depende 

de contato sensorial, especialmente tátil. As sensações através da pele, no corpo todo, 

são o principal mecanismo ativado pelo mundo externo. A diminuição da percepção 

sensorial tátil atrapalhará a transformação de estimulações físicas em sensações eróticas 

e sexuais.  
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Os problemas nos relacionamentos afetam diretamente a sexualidade do casal. Quando 

há brigas constantes e desentendimentos habituais a sexualidade fica prejudicada. Os 

indivíduos apresentam, de forma geral, dificuldade em dialogar com seu parceiro sobre 

seus problemas sexuais que neste momento são agravados. Esta dificuldade acaba 

agregando a outros fatores vivenciados afastando ainda mais o casal. Podemos citar 

aqui: rotina da vida íntima, conflitos de poder, novo papel da mulher, diminuição da 

atração física do parceiro, hostilidade manifesta ou encoberta, casamentos mantidos por 

razões social, etc. Para Carla Zeglio (2007, pag. 81): 

 Quando não conseguem falar do que sentem, frustram-se com facilidade 
frente ao problema sexual, e a mesma dificuldade em expressar-se faz com que 
sintam mais e mais emoções negativas, raiva e angústia. Lidar com as 
ansiedades neste momento é necessário, pois a reconstrução do comportamento 
sexual exige do terapeuta e do cliente: tempo, paciência, atenção, concentração 
e continência para as questões de afeto e emoção. Caso contrário as 
dificuldades emocionais serão um grande empecilho, mesmo que o casal possa 
experienciar, já no começo da terapia, a certeza de que podem chegar aos 
objetivos. Ambos no casal precisam desenvolver esta atitude positiva e vencer 
as emoções negativas.  

Segundo Helen Kaplan em seu livro A Nova Terapia do Sexo (1974, pag.168): 

O fracasso de muitos casais em comunicar francamente os sentimentos e 
experiências sexuais tem sido citado pelas autoridades neste campo como um 
importante fator na etiologia das disfunções sexuais. Em certo sentido, é uma 
grande verdade. Querer ser um amante eficiente para si e para o parceiro sem 
comunicar-se é como querer aprender tiro ao alvo com os olhos vendados. É 
necessário um feedback recíproco para desenvolver uma boa interação sexual e 
assegurar e dar estímulo erótico eficiente. 

Foi mencionado anteriormente que quase sempre a comunicação insuficiente 
não só contribui como perpetua as dificuldades sexuais. Para ser um amante 
eficiente é preciso saber o que excita e o que esmorece o outro e em que ponto 
da resposta sexual este se encontra quando estão fazendo amor. Os casais que 
apresentam disfunções sexuais quase sempre falham em comunicar-se um com 
o outro neste ponto. Muitas vezes atuam completamente no escuro e, o que é 
mais destrutivo, cada um é orientado por premissas falsas em relação às 
respostas sexuais do outro.  

Da mesma forma que nas mulheres a sexualidade pode ser prejudicada pela menopausa, 

o homem também sofre a influência da andropausa. Menopausa é apenas a última 

menstruação, sendo mais correto nomear como climatério este período em que todas as 

mulheres são expostas em determinado momento. A mulher perde a elasticidade e a 
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lubrificação vaginal, o que pode causar um desconforto ou até mesmo apresentar dor 

com a penetração. Os homens também apresentam uma queda significativa hormonal 

podendo sofrer redução em sua libido. Segundo César Eduardo no livro Climatério – 

Manual de Orientação da Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e 

Obstetrícia (1995, pag. 27): 

Homens e mulheres sofrem, com o passar dos anos o impacto da depleção 
hormonal. No homem, as mudanças observadas na forma do seu corpo 
parecem influenciar menos a resposta sexual e o desejo. Com a queda da 
testosterona – hormônio importante na atividade sexual masculina – há um 
decréscimo dessa atividade, porém esta queda é lenta e, como o fator 
sociocultural influencia diretamente sem superestimar as alterações físicas, as 
repercussões sexuais tornar-se-ão consequentemente graduais e assimiláveis.  

Na mulher, os fenômenos ocorrem de maneira diferente. Há uma queda súbita 
dos níveis hormonais, as modificações corpóreas tornam-se tão evidentes que 
ela submete-se a todo tipo de tratamento que lhe preserve a juventude, tão 
enaltecida e exigida pela sociedade, tornando-se refém destas modificações 
fisiológicas e verdadeira prisioneira de armadilhas que prometem, 
ilusoriamente, “a juventude eterna”. Com isto, a autoestima diminui, tornando-
se difícil a atividade sexual permanecer inalterada.  

Ingressando no hemisfério masculino, encontramos vários problemas característicos que 

podem surgir após o casamento ou agravar-se após tal marco. Como nas mulheres, o 

homem também pode apresentar alterações no seu desejo. O baixo desejo sexual 

masculino pode ser oriundo de causas físicas, medicamentosas, biológicas ou 

psicológicas. Dentre estas podemos citar: depressão, enfermidades crônicas e/ou 

sistêmicas, alto nível de prolactina, baixo nível de testosterona, alcoolismo e uso de 

drogas, andropausa e senilidade. Segundo José Manuel González, no livro Aprimorando 

a Saúde Sexual – Manual de Técnicas de Terapia Sexual (2001, pag. 194): 

Com relação a esses critérios, o CID 10 difere do DSM IV em vários aspectos. 
Não limita esse transtorno à versão ou evitação do contato sexual e genital 
(como faz o DSM IV), mas também leva em consideração a atividade sexual 
que dá origem a “sentimentos fortemente negativos e incapacidade para 
experimentar qualquer tipo de prazer”. Exclui, além disso, os pacientes nos 
quais a aversão é devida à ansiedade gerada pela vivência das relações sexuais. 
Por último, estabelece um prazo mínimo de duração dos sintomas de seis 
meses.  

Segundo o DSM IV, o transtorno por aversão ao sexo pode ser geral e envolver 
todas as formas de expressão sexual ou situacional e limitado a uma pessoa ou 
a um comportamento sexual específico. 
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Há o fantasma da disfunção erétil ou impotência sexual.  Segundo Pedro Nobre, no livro 

Aprimorando a Saúde Sexual – Manual de Técnicas de Terapia Sexual (2001, pag. 218), 

Beck desenvolveu um sistema cognitivo denominado “teoria dos modos” que integra a 

psicopatologia e a teoria da personalidade no seu sentido mais lato. Para Pedro Nobre: 

O “modo” é, pois, por excelência um constructo integrado, envolvendo 
sistemas que atuam de modo sincrônico e conjugado, quer perante exigências 
do meio (externo ou interno), quer por meio da implementação de objetivos e 
orientações para a ação.... 

Judith Bech (1995) distingue três níveis no sistema cognitivo: crenças 
nucleares, crenças intermediárias e pensamentos automáticos. 

Conforme Bech os esquemas nucleares seriam a visão que o homem tem sobre si 

próprios, em relação aos outros e o mundo e em relação ao seu futuro (sou um fracasso 

sexual; os outros são exigentes na avaliação do desempenho sexual; será cada vez mais 

difícil ser sexualmente bem-sucedido). As crenças intermediárias se caracterizam por 

três vertentes: atitudes de “macho latino” (se não tiver relações sexuais com grande 

frequência não sou um verdadeiro homem), necessidade de satisfação da mulher e 

primado do coito (se falhar a ereção, a minha companheira pode duvidar da minha 

virilidade) e catastrofização das consequências públicas do fracasso social (se não for 

bem-sucedido sexualmente serei malvisto pela sociedade). Nos pensamentos 

automáticos, segundo Bech (2001, pag. 225): 

Temos os pensamentos que se relacionam com exigências de desempenho 
sexual nomeadamente no que diz respeito à ereção, penetração e satisfação da 
mulher. “Não posso falhar desta vez”; “desta vez não posso desiludir a minha 
parceira” e “tenho de conseguir a penetração”.  

Pensamentos derrotistas de fracasso sexual e suas consequências: esta 
dimensão temática é constituída por pensamentos relacionados com o fracasso 
sexual e as suas consequências. “Isto não vai a lado nenhum”, “não estou 
conseguindo satisfazê-la” e “se voltar a falhar estou perdido”.  

Além desta teoria de Bech podemos enumerar que a disfunção erétil e impotência 

sexual também podem ter fundos fisiológicos, anatômicos (defeitos físicos de 

nascença), circulatórios e comportamentais. Os homens que apresentam algum 

problema nesta linha tendem a evitar situações sexuais diminuindo a sua atividade 

sexual. Segundo Carla Zeglio (2007, pag. 66) a Dr. Sidney Glina traz que 75% dos 

casos de disfunção erétil são de origem psicológica. Acrescenta ainda (2007, pag. 77): 
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Muitos problemas de ereção associam-se à maneira que um casal se relaciona. 
Formas baseadas em crenças anteriores ao relacionamento existir; maneiras 
específicas e distorcidas de cada um dos indivíduos pensar; necessidades 
neuróticas vividas pelos indivíduos.  

Muitas mulheres são extremamente inseguras de si e têm muito medo de perder 
o marido/namorado. Quando o homem tem uma dificuldade com a ereção, a 
mulher tem a oportunidade de criar uma condição de dependência neste 
homem: ele impotente nunca a deixará pois ela o “aceita”. 

A infidelidade também povoa os pensamentos das mulheres de homens com 
problemas sexuais. Ao não terem sexo em casa, a mulher imagina que seu 
homem tem outra fora de casa, por isso não fazem sexo, ou por isso ele está 
com um problema sexual. Em verdade, a maioria daqueles 45% busca fora de 
casa saber se estão “impotentes”, se o problema acontece com outras mulheres 
também.  

Os homens ainda podem apresentar ejaculação precoce no curso de suas uniões, apesar 

de sua maior incidência ser no início da vida sexual masculina. Segundo Marcelo 

Augusto Toniette, Aprimorando a Saúde Sexual – Manual de Técnicas de Terapia 

Sexual (2001, pag. 202): 

Conforme o modelo trifásico da resposta sexual proposto por Kaplan (1983), 
esse disfunção apresenta-se nas seguintes formas: ejaculação precoce primária 
– caso de homens que apresentam ejaculação precoce desde as primeiras 
tentativas de coito; ejaculação precoce secundária – caso de homens que 
apresentam ejaculação precoce após um período de funcionamento sexual 
eficaz; e ejaculação precoce situacional – caso de homens que apresentam 
ejaculação precoce com determinada parceira ou situação.  

A ejaculação retardada ou inibida também é um dos problemas que acometem o homem 

no exercício de sua sexualidade. Aqui há o desejo, o estímulo, mas não há a resposta 

ejaculatória no momento do orgasmo. Este quadro pode caracterizar-se pela ausência 

total de ejaculação, ausência de ejaculação intravaginal ou ejaculação posterior ao 

orgasmo. Este quadro não está associado com a dificuldade de manutenção da ereção, 

pelo contrário, o homem aqui apresenta uma boa resposta eretiva. A ausência de 

ejaculação ou seu retardo pode apresentar-se em episódios situacionais. As causas 

podem ser psicológicas ou orgânicas.  Segundo Kaplan (1974, pag. 313): 

A evidência clínica indica que todos os fatores traumáticos, ocultos ou 
manifestos, mencionados acima – uma educação sexual estritamente religiosa 
que engendra sentimentos de culpa sexual, conflito intrapsíquico derivado de 
complexo de Édipo não resolvido, raiva forte reprimida, ambivalência em 
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relação à parceira, medo de abandono pela mulher ou infortúnio sexual 
específico – podem resultar em ejaculação retardada. Pode-se especular que o 
mecanismo pelo qual estes vários fatores prejudicam o reflexo ejaculatório 
envolve uma inibição condicionada involuntária e inconsciente. Segundo a 
teoria da aprendizagem, a resposta ejaculatória torna-se inibida em virtude de 
sua associação à contingência dolorosa. Esta reposta é bloqueada exatamente 
como se o paciente antecipasse punição por um choque elétrico cada vez que 
ejaculasse, ou mesmo sentisse o impulso para ejacular.  
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CAPÍTULO III 

DADOS AFERIDOS NAS PESQUISAS EMPÍRICAS 

3.1- Proposta 

A pesquisa empírica foi realizada na cidade de Divinópolis sendo estruturada em vinte 

perguntas de múltipla escolha. O questionário, devido ao teor das perguntas, foi 

aplicado de forma anônima, dispensando a identificação nominal ou por meio das 

iniciais.  

Quando da aplicação dos questionários foi utilizado o recurso de urnas distribuídas em 

postos de saúde da cidade com o preenchimento das respostas pelo próprio cidadão e 

posterior depósito, de forma anônima, no recipiente destinado para tal fim.  

Apesar de toda descrição e reserva na aplicação dos testes, a população pesquisada 

apresentou uma grande resistência para respondê-los. Acrescenta-se que os funcionários 

dos postos também apresentaram resistência no fornecimento dos questionários usuários 

das unidades, o que delongou a realização da pesquisa empírica.  

Grande parte dos questionários obtidos se deu através de profissionais da área da saúde, 

sem vínculos com postos de saúde, que se interessaram pelo tema pesquisado e se 

dispuseram a auxiliar na obtenção de dados para a pesquisa empírica.  

Tais dados são importantes de serem mencionados haja vista que o público que 

diariamente se dirige aos postos de saúde da cidade de Divinópolis é infinitamente 

superior aos atendidos individualmente por outros profissionais da área de saúde que 

auxiliaram na obtenção dos questionários. Entretanto, tais profissionais apresentaram 

uma disponibilidade muito maior em colaborar na obtenção de êxito para a pesquisa em 

questão.  

A pesquisa foi realizada entre os meses de janeiro e abril de 2013 e obteve 80 (oitenta) 

questionários respondidos. Neste capítulo vamos analisar todos os quesitos respondidos 

em separado, destacando que os gráficos referentes aos dados aferidos estão 

devidamente dispostos ao final do trabalho. Os subtítulos terão como nomenclatura o 

cabeçalho das perguntas aplicadas para melhor mensuração dos resultados. O primeiro 
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quesito, por se tratar da distinção de gênero apresentou apenas duas opções de respostas 

e os demais quesitos cinco opções de respostas.  

3.2- Objetivos 

A presente pesquisa teve como objetivo geral investigar até que ponto há a modificação 

das relações sexuais dentro do casamento e da união estável em comparação com o 

período anterior ao enlace, bem como estabelecer uma discussão sobre a sua 

importância para a manutenção destas instituições. 

Como objetivos específicos podemos enumerar os seguintes: 

- Investigar os aspectos positivos e os pontos críticos dentro desta relação enfocando a 

vida sexual do casal.  

- Refletir se a disparidade do desejo sexual entre os consortes poderia influenciar nas 

relações interpessoais.  

- Investigar se há uma modificação do desejo sexual do casal em comparação com o 

desejo antes e depois do início do casamento e da união estável.  

- Refletir sobre os diversos comportamentos sexuais dentro desta união buscando 

discutir os diversos problemas enfrentados investigando as prováveis causas (idade, 

trabalho, utilização de fármacos, filhos, disfunções, dentre outos). 

3.3 – Perfil do Público. 

O público entrevistado constitui-se de indivíduos de ambos os sexos que na data da 

pesquisa encontravam-se em uma união estável ou um casamento.  

3.4 – Procedimentos Metodológicos 

O estudo apresentou uma perspectiva de abordagem quantitativa e qualitativa, sendo 

realizado através de pesquisa empírica com o uso de questionários aplicados a casais 

que vivem na cidade de Divinópolis – MG. O questionário foi formatado em vinte 

perguntas abordando a temática sexual anterior e posterior à união estável ou  
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casamento. Cada pergunta trouxe cinco opções de respostas em que o entrevistado 

deveria optar pela que mais se aproximasse da sua realidade.  

3.5 – Resultados e Discussão 

Neste tópico vamos abordar as vinte perguntas propostas, bem como as respostas 

apuradas através de uma análise crítica de cada tema proposto.  

1 - Qual é o seu sexo? 

O primeiro marco da pesquisa foi o diferencial de gênero do público entrevistado. Tal se 

fez necessário para a apuração dicotômica dos quesitos posteriores. Desta forma pode-se 

aferir a divergência na satisfação sexual feminina e masculina de forma distinta 

mapeando os problemas apresentados por cada grupo.  

O primeiro dado da pesquisa apresentou-se extremamente relevante, haja vista que dos 

questionários obtidos, 80 (oitenta) ao todo, 68 (sessenta e oito) foram respondidos por 

mulheres, 08 (oito) por homens e 04 (quatro) indivíduos que se eximiram de responder 

tal quesito.  

Acredita-se que esta diferença acentuada entre o gênero de amostragem se deu por 

alguns fatores: a) pelo número maior de mulheres usuárias nos postos de saúde; b) pelo 

auxílio exclusivo de profissionais na área de saúde do sexo feminino; c) pela maior 

flexibilidade das mulheres em responder questionários referentes à sexualidade ao 

serem informadas que a pesquisadora é do mesmo sexo; d) provavelmente as mulheres 

são mais abertas aos assuntos de foro íntimo, pois estas aceitam com naturalidade 

consultas periódicas com ginecologistas, ao passo que os homens ainda mantêm certa 

resistência quando o assunto é consultas com urologistas.  

2 - Há quantos anos é casado(a) ou em que vive em união estável? 

Este item é extremamente importante, pois através dele podemos mapear o restante das 

questões observando se o tempo de casamento interfere ou não no desejo sexual do 

casal. Assim, a partir deste marco a pesquisa passa a ser analisada através dos seguintes 

critérios demarcatórios: a) gênero; b) tempo de união em anos. 
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Neste item foram obtidos os seguintes resultados entre os entrevistados: a) até 4 anos de 

união - 24 pessoas, sendo 04 homens e 20 mulheres; b) 5 a 9 anos de união – 24 

pessoas, sendo 23 mulheres e um homem; c) 10 a 14 anos de união – 10 pessoas, sendo 

06 mulheres, 1 homem e 03 sem definição quando ao gênero; d) 15 a 19 anos de união – 

08 mulheres; e) 20 ou mais anos de união – 15 pessoas, sendo 12 mulheres, 01 sem 

definição quanto ao gênero e 02 homens.  

Neste item apenas duas pessoas se eximiram de respondê-lo. 

3 – Qual das seguintes respostas mais se aproxima de sua frequência de relações 

sexuais? 

Este item teve como intuito mapear a frequência sexual do entrevistado em comparação 

com o item seguinte, que retrata a frequência sexual anterior ao início da união. Esta 

comparação é para que possamos aferir se o desejo do casal aumentou, reduziu ou se 

manteve estável.  

Temos de ressalvar, conforme descrito anteriormente em nosso trabalho, que no período 

anterior ao casamento às vezes as relações sexuais são menos frequentes, não pela 

ausência do desejo, mas sim pelos diversos obstáculos que se impõem.  

Das mulheres entrevistadas a maioria apresentou uma frequência sexual semanal regular 

com seus parceiros, independentemente do tempo de união. Entretanto é interessante 

ressalvar que das vinte mulheres entrevistadas casadas há menos de quatro anos, duas já 

apresentaram uma frequência sexual quase nula.  

Pode-se aferir que a frequência sexual não se reduz com o tempo de união sendo que o 

que ocorre são momentos esporádicos de crises que o casal enfrenta. Estas crises podem 

ser originárias da redução por um lapso temporal da frequência sexual que tende a se 

regularizar após sua suplantação.  

Quanto aos homens analisados apenas um apresentou uma frequência sexual quase nula. 

Os demais entrevistados declararam uma maior frequência sexual. A maioria declarou 

que mantém entre uma a quatro relações sexuais com sua companheira por semana.  



32 
 

Os questionários onde não foi possível aferir o gênero também apresentaram em sua 

maioria uma frequência sexual semanal regular. 

De todo o universo pesquisado constatou-se que os casais apresentam, em sua maioria,  

uma regularidade sexual entre uma e quatro vezes por semana, independentemente do 

tempo de união.  

4 – Qual das seguintes respostas mais se aproxima de sua frequência de relações sexuais 

antes de se casar ou morar junto com sua parceiro(a)? 

Este item retrata o número de pessoas que iniciam a sua vida matrimonial sem ainda 

terem tido relações sexuais com seus parceiros atuais. Entre os entrevistados podemos 

observar que o maior percentual de casamento sem relações sexuais anteriores se deu na 

faixa de uniões acima de vinte anos. Estes dados retratam uma mudança de paradigmas 

quanto à sexualidade dos indivíduos.  

Outro ponto interessante é que o quesito foi formulado para que relatasse quantas vezes 

por semana mantinham relações sexuais com seus parceiros. Há de se esclarecer que 

devido às dificuldades e empecilhos relatados nos capítulos anteriores este dado não 

deve ser observado em dias e sim em vezes. Desta forma, comumente os indivíduos 

antes do início da união perfazem apenas um encontro sexual semanal, mas mantêm 

várias copulações neste momento, diferentemente do perfil dos casais que já 

ingressaram em uma união estável ou casamento.  

Outro ponto observado neste quesito foi com relação aos homens entrevistados na faixa 

etária de mais de vinte anos de união. Estes apresentaram, divergentemente das 

mulheres na mesma faixa etária, uma frequência sexual semanal alta anterior ao início 

da união. Acredita-se que culturalmente estas relações não eram realizadas com suas 

namoradas e noivas e sim com parceiras aleatórias.  

5 – Qual dessas estratégias você usaria para mostrar a seu parceiro(a) o que deseja na 

cama? 

Neste item foi constatada uma grande adesão das mulheres quanto aos quesitos de tirar a 

roupa sugestivamente, utilização de acessórios e na condução das carícias do parceiro. 



33 
 

Vemos uma mulher participativa que busca e demonstra ao parceiro seus interesses 

sexuais.  

Outro dado interessante aferido é que 42% (quarenta e dois por cento) das entrevistadas 

com mais de vinte anos de casamento não utilizariam nenhum dos quesitos oferecidos 

para demonstrar aos seus parceiros seus desejos sexuais. Acredita-se que as mulheres 

nesta faixa etária apresentam uma dificuldade maior em demonstrar sua sexualidade ao 

seu parceiro.  

Quanto aos homens entrevistados apenas um relatou que não escolheria nenhuma das 

opções disponibilizadas, sendo que três escolheriam mais de uma opção e três 

conduziriam as carícias de suas parceiras.  

6 - Considera-se satisfeito(a) com a qualidade de sua vida sexual? 

A maior parte dos entrevistados apresentou um grande índice de satisfação sexual em 

suas relações. Vinte por cento dos entrevistados relataram que não têm nada a reclamar, 

ou seja, aceitam as coisas como estão; acredita-se em uma acomodação, um 

conformismo. Quinze por cento dos entrevistados apresentou um alto grau de 

insatisfação em sua vida sexual.  

7 - Antes do início do casamento ou união estável sentia-se satisfeito(a) com qualidade 

de sua vida sexual? 

Quatro mulheres se eximiram de responder a este item. Acredita-se que a omissão se 

deve ao fato de não terem tido relações sexuais anteriores à união. Além destas, cinco 

entrevistadas relataram que não estariam satisfeitas com a sua vida sexual anterior à 

união. Acredita-se que esta insatisfação pode ser relativa a alguns fatores: a) ausência de 

relações sexuais, ou seja, a entrevistada era virgem; b) número insuficiente de relações 

sexuais; c) relações sexuais desagradáveis.  

Das demais mulheres aproximadamente metade sentia-se satisfeitas com as relações 

sexuais com o parceiro antes da união. Aproximadamente um quarto das entrevistadas 

declarou não poder reclamar da sua frequência sexual anterior à união apresentando um 

grau de conformismo e acomodação.  
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Dos homens entrevistados apenas um apresentou insatisfação com sua vida sexual 

anterior ao casamento. Os demais entrevistados declararam estar satisfeitos ou 

extremamente satisfeitos com suas vidas sexuais anteriores à união.  

8 - Inventa desculpas para evitar relações sexuais? 

Mais da metade das mulheres declararam que não inventam desculpas para evitar as 

relações sexuais ou raramente o fazem. Pouco menos da metade já apresentam 

desculpas mais frequentes para não terem relações sexuais com seus parceiros.  

Dos homens entrevistados a maioria declarou não apresentar desculpas para evitar as 

relações sexuais. Aqui reforça-se a questão da virilidade masculina e o estigma de 

“sempre pronto”. Dois entrevistados declararam que poucas ou algumas vezes 

apresentam desculpas para evitar as relações sexuais com sua parceira. 

9 - Antes do início do casamento ou união estável inventava desculpas para evitar 

relações sexuais? 

Três mulheres se eximiram de responder a este item. Acredita-se que a omissão se deve 

ao fato de não terem tido relações sexuais anteriores à união.  

Mais da metade declarou, como no item acima, que não inventavam desculpas para 

evitar relações sexuais ou raramente a faziam antes do início da união. Menos de um 

quarto declarou que apresentava, já anteriormente à união, desculpas mais 

frequentemente para evitar as relações sexuais com seus parceiros.  

A grande maioria dos homens entrevistados declarou que nunca apresentavam desculpas 

para evitar as relações sexuais antes do início da união, nos mesmos moldes do quesito 

anterior. Um dos homens entrevistados declarou que algumas vezes apresentava 

desculpas para evitar as relações sexuais com sua parceira antes do início da união. 

10 - Acha as relações sexuais agradáveis? 

Cinco das entrevistadas declarou nunca ou raramente acham as relações sexuais 

agradáveis. Interessante notar que destas, três possuem menos de quatro anos de união. 
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Esta insatisfação pode ser enquadrada em alguns dos tópicos já abordados no decorrer 

do trabalho como o vaginismo, dispareunia, anorgasmia, etc.. 

Um quarto das mulheres declarou que acham as relações sexuais algumas vezes 

agradáveis. Esta insatisfação pode ser oriunda de vários fatores: a) a ausência do 

orgasmo; b) a insuficiência de carícias preparatórias para a penetração; c) ausência ou 

diminuição do desejo, dentre outros.  

Pouco mais de um quarto declara que frequentemente acha as relações sexuais 

agradáveis apresentando somente momentos de insatisfação. Pouco mais de um quarto 

das mulheres declarou que sempre acha as relações sexuais agradáveis. Acredita-se que 

este índice deva-se a um diálogo sobre o tema com seu parceiro onde há a exposição de 

preferências e desejos.  

Dos homens entrevistados apenas dois declararam que somente algumas vezes acha as 

relações sexuais agradáveis, sendo que os demais declararam que frequentemente ou 

sempre acham as relações sexuais prazerosas. Estes entrevistados que apresentaram 

certa insatisfação em suas relações sexuais provavelmente assim as consideram por 

possuir algum grau de dificuldade de ereção, não se sentir à vontade com sua parceira, 

pela ausência ou diminuição do desejo, dentro outras opções já detidamente trabalhadas 

em outros capítulos.  

11 - Pensa em sexo? 

Dos dados coletados neste item o universo feminino minoritariamente declarou que 

nunca ou sempre pensam em sexo. Este índice retrata que o percentual de mulheres que 

aborda o tema em seus extremos é baixo, ficando a maioria das entrevistadas na média 

entre poucas vezes, frequentemente e sempre. Como desenvolvido durante todo o 

trabalho a sexualidade tem origem fisiológica e a libido, o desejo fazem parte da 

constituição dos seres humanos, sendo algo natural. Assim, o desejo pelo sexo, o 

“pensar em sexo” é extremamente natural, é o esperado. O que não é esperado é que 

este pensamento seja tão intenso que prejudique a sua jornada diária ou tão 

negligenciado que não exista.  
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Quanto aos homens percebemos que não encontramos extremos. Dos entrevistados não 

houve a declaração de nunca pensarem em sexo ou de sempre pensarem em sexo, 

apresentando um desejo mais equitativo. Quanto às demais opções, todas obtiveram 

adeptos.  

12 - Finge estar dormindo para que seu parceiro(a) não tente ter relações sexuais com 

você? 

Neste item aproximadamente um terço das mulheres declarou que nunca fingiu estar 

dormindo para evitar as relações sexuais com seus parceiros. Entretanto mais da metade 

das mulheres já se utilizaram deste subterfúgio, de forma mais habitual ou não, para 

evitar as relações sexuais com seus parceiros.  

Um dado interessante de ser observado na pesquisa é que das oito mulheres que 

declararam que frequentemente ou todas as noites fingem estar dormindo para evitar as 

relações sexuais com seus parceiros, cinco possuíam menos de quatro de união. Este é 

um dado alarmante que retrata a ausência de diálogo entre os parceiros inclusive nesta 

fase inicial da união.  

Quanto aos homens registrou-se que a maioria nunca utiliza de tal subterfúgio para 

evitar relações sexuais com suas parceiras, sendo que apenas dois dos entrevistados 

declarou utilizá-la poucas vezes.  

Assim sendo, constata-se que a fuga de contatos sexuais utilizando-se de tal técnica 

remonta-se mais ao universo feminino do que ao masculino.  

13 - Tem discussões e brigas com seu parceiro(a) porque não deseja ter relações 

sexuais? 

Aproximadamente metade das entrevistadas declarou que não brigam com seus 

parceiros por não desejarem ter relações sexuais. Entretanto, a outra metade já 

apresentam brigas e discussões em menor ou maior escala pelo tema.  

Outro dado interessante de se constatar, como no item anterior, é que das sete mulheres 

que declararam que frequentemente e sempre terem brigas com seus parceiros por este 

motivo, quatro possuem menos de quatro anos de união. Acredita-se que isto possa 
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ocorrer por vários motivos, mas principalmente por casamentos realizados sem 

planejamentos, talvez por gravidez indesejada.  

Quanto aos homens, estes declararam que nunca ou poucas vezes têm brigas com suas 

parceiras porque não desejam ter relações sexuais. Acredita-se que os homens, como 

culturalmente posto, encontram-se mais dispostos a relações sexuais do que as 

mulheres, não se contrapondo ao mito da virilidade.  

14 - Tem mais desejo sexual do que seu parceiro(a)? 

Aproximadamente metade das mulheres declarou que o seu desejo sexual e de seu 

parceiro são iguais. Entretanto, aproximadamente quarenta por cento declarou que seu 

parceiro possui mais desejo sexual que estas. Das entrevistadas apenas seis mulheres 

declararam que frequentemente ou sempre possuem mais desejo sexual que seus 

parceiros.  

A maioria dos homens declarou que possui a mesma quantidade de desejo que suas 

parceiras, o que em tese respalda a assertiva de que não haveria uma exaltação do desejo 

masculino em comparação com o feminino, refutando conceitos da sociedade.  

15 - Você faz sexo oral com seu parceiro(a)? 

Das mulheres entrevistas, aproximadamente um quarto declarou que não desejam 

praticar ou receber sexo oral ou que acham nojenta a sua prática. Entretanto, mais da 

metade declara praticar ou receber sexo oral em suas relações habitualmente.  

Entre os homens vinte e cinco por cento declararam que praticam e realizam sexo oral 

com suas parceiras poucas vezes, sendo que setenta e cinco por cento declarou que 

habitualmente ou sempre realizam ou praticam sexo oral.  

16 - Já fez sexo anal com seu parceiro(a)? 

A maioria das mulheres declarou que não desejariam praticar sexo anal ou que não 

desejam a sua prática. Nove entrevistadas declararam que já praticaram sexo anal mas 

que não gostaram da experiência. Apenas quinze por cento das entrevistadas, 

aproximadamente, declarou que pratica sexo anal habitualmente e gostam de realizá-lo. 
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Entre os homens a metade dos entrevistados declarou não praticar sexo anal e quem 

nem gostariam de realizá-lo. Trinta e sete por cento declarou que o praticou algumas 

vezes, sendo que somente um relatou que o pratica habitualmente. Este dado confronta 

o modelo difundido de que os homens são mais abertos às diversas práticas sexuais que 

as mulheres.  

17 - Como você classifica seu parceiro(a) na cama? 

Neste tópico dos questionários respondidos, duas das mulheres entrevistadas com 

menos de quatro anos de casamento declararam que seus parceiros são péssimos ou 

ruins na cama. Entretanto, mais da metade das mulheres declarou que seus parceiros são 

bons ou excelentes na cama, demonstrando uma satisfação quanto ao seu desempenho 

em satisfazê-las. 

Quanto aos homens todos os entrevistados declararam que suas parceiras são boas ou 

excelentes na cama. Este índice demonstra que as mulheres se preocupam muito mais 

em satisfazer seus parceiros do que os homens em satisfazer suas parceiras sexualmente.  

18 - Como você classificaria seu parceiro(a) na cama ante do casamento ou início da 

união estável? 

Aqui cabe ressaltar que das declarantes apenas uma relatou que seu parceiro não era 

bom sexualmente antes do início da união. A grande maioria declarou que seus 

parceiros eram bons ou excelentes antes do início da união, o que leva a crer uma 

possível maior disposição masculina em agradar suas parceiras antes do enlace. 

Comparativamente com o quesito anterior, as mulheres após o início da união 

classificaram estatisticamente seus companheiros com notas inferiores.  

Quanto aos homens, todos os entrevistados declararam que suas parceiras eram boas ou 

excelentes na cama. Este índice demonstra que provavelmente as mulheres se 

preocupam muito mais em satisfazer seus parceiros do que os homens em satisfazer 

suas parceiras sexualmente.  

19 - Você acha que os filhos interferem no relacionamento interpessoal e sexual com 

seu parceiro(a)? 
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Aproximadamente um quarto dos entrevistados declarou que os filhos não interferem 

em suas relações interpessoais ou sexuais. A grande maioria declarou que os filhos 

interferem sim em um maior ou menor grau em seus relacionamentos interpessoais ou 

sexuais, sendo que destes, aproximadamente um quinto declarou que os filhos 

habitualmente ou diariamente interfeririam.  

20 - Problemas profissionais e financeiros interferem na sua atividade sexual com seu 

parceiro(a)? 

Um quarto dos entrevistados declarou que problemas financeiros ou profissionais não 

interferem em sua vida sexual com seu parceiro. Desta forma, a maioria em menor ou 

maior grau acredita que seus problemas financeiros ou profissionais interferem sim em 

seus relacionamentos sexuais. 
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CAPÍTULO IV 

PRINCIPAIS ESTRATAGEMAS E TÉCNICAS UTILIZADOS PELOS 

PARCEIROS PARA CONTORNAR OS PROBLEMAS SEXUAIS 

Após toda a explanação e colocações em epígrafe temos a tarefa neste tópico de propor, 

indicar aos enamorados e aos casais (unidos pelos laços do matrimônio ou da união 

estável) alguns caminhos que poderão ser trilhados na busca de sua harmonia e 

equilíbrios sexuais.  

Em um relacionamento onde há amor quase todas as barreiras podem ser vencidas com 

diálogo e compreensão. Quando um problema se apresenta no cotidiano destes 

indivíduos o debate ainda é a melhor solução. Os amantes devem ser cúmplices para a 

manutenção sadia da relação buscando de uma maneira equilibrada a solução das 

intempéries a que estão sujeitos. Entretanto, nem sempre os casais quando se deparam 

com um problema sexual estão devidamente harmonizados ou apresentam um grau de 

maturidade e intimidade suficientes para discutirem e solucionarem o problema sem a 

devida ajuda de um profissional habilitado. Neste momento faz-se necessário que um 

psicólogo especializado em sexualidade integre esta relação buscando um ajuste para 

que estes voltem a harmonizar sua relação. Segundo Helen Kaplan em seu livro A Nova 

Terapia do Sexo (1974, p.169): 

A terapia do sexo é grandemente baseada no conceito de que as dificuldades 
sexuais surgem muitas vezes diretamente do sistema sexual destrutivo. Por isto, 
o foco da intervenção terapêutica é procurar modificar as comunicações e 
transações sexuais patogênicas que destroem diretamente as relações sexuais 
do casal.... 

A cura do problema sexual muitas vezes resulta de intervenção limitada a 
modificar as comunicações e interações sexuais específicas.  

Este trabalho com o casal perpassa diversas etapas. A primeira é a oitiva do casal para 

que seja mapeado o problema em foco, para que em sequencia seja proposta uma terapia 

que se adeque às suas peculiaridades. Após o mapeamento das questões sexuais em 

desequilíbrio, se estas forem de fundo orgânico, devem ser encaminhados aos 

profissionais médicos habilitados. Constatados os problemas psicológicos faz-se 

imperioso que seja iniciada uma terapia sexual.  
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A terapia sexual foi uma técnica de intervenção psicológica proposta por Master e 

Jonhson, por meio de vários estudos realizados na década de 1960, seguidos por Helen 

Kaplan que lançou seu Best Seller  em 1974 intitulado A Nova Terapia do Sexo. Após 

tais marcos diversos pesquisadores se debruçaram sobre a questão, o que propiciou um 

grande avanço nas diversas formas de tratamento.  

Algumas técnicas são utilizadas em praticamente todas as terapias sexuais visando à 

melhoria de sua qualidade ou a solução do problema apresentado. Estas serão abordadas 

em seguida. Entretanto, cada caso é peculiar e único podendo o profissional responsável 

adotar técnicas não abordadas neste texto com grande êxito, respeitando-se a 

individualidade do casal.  

Muitos casais reclamam que devido à rotina estressante não conseguem relaxar quando 

chegam em casa, o que dificultaria que estes usufruam adequadamente de uma 

intimidade sexual com seu parceiro. Os casais que buscam a ajuda de um terapeuta 

sexual com este quadro apresentam um descompasso, uma desarmonia devido ao parco 

tempo destinado ao parceiro. Antes de iniciar o tratamento é necessário questionar aos 

parceiros qual seria o tempo que realmente estariam dispostos a reservar para que as 

relações sexuais aconteçam de forma prazerosa. Aqui é imperioso o desejo do casal de 

estar junto não por conveniência, medo, culpa ou qualquer outra razão, mas sim pela 

gratificação da companhia do outro. O relaxar para se obter o prazer é essencial e 

segundo Carla Zeglio (2007, pag. 108): 

Mas relaxar é mais do que se livrar das tensões de um dia de trabalho, mais do 
que a ausência de estresse ou do mal-estar cotidiano. Também não significa 
simplesmente ir para a happy hour, anestesiando-se com um pouco de álcool. 
Relaxar significa reconhecer os sinais do próprio corpo e perceber quando é 
necessário parar, buscando o bem-estar. Em nossa cultura ensina-se o oposto: 
aprendemos a ignorar as necessidades do corpo e raramente os casais se 
propõem a ficar juntos apenas para desfrutar juntos o bem-estar.... 

Relaxar significa reconhecer os sinais do próprio corpo e perceber quando é 
necessário parar.  

Conseguir identificar o que é prazeroso pra cada um é um bom começo.  

Para auxiliar no relaxamento inicialmente trabalha-se a conscientização corporal do 

indivíduo, que é muito importante para a percepção das sensações físicas e 
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consequentemente os sentimentos retidos inconscientemente. Trabalha-se a respiração e 

o relaxamento. Os exercícios inicialmente são feitos com o paciente sentado e 

posteriormente deitado. Devem ser feitos em casa em um ambiente calmo procurando 

observar a respiração e as sensações corporais. Segundo Aparecida Favorêto no livro 

Aprimorando a Saúde Sexual – Manual de Técnicas de Terapia Sexual (2001, pag. 108): 

Segundo Reich, as defesas emocionais também estão representadas pelas 
contrações musculares, e ao relaxarmos as tensões também relaxamos as 
defesas e permitimos o afloramento do material inconsciente.  

Acredito que o próprio Freud já utilizava esse recurso. Trabalhando com seus 
pacientes deitados, permitia algum grau de relaxamento que facilitaria o 
processo de psicanálise.... 

Os exercícios descritos utilizaram principalmente o alongamento, a ampliação 
da respiração lateral, superior e abdominal e a consciência corporal como 
forma de relaxamento.  

Existem muitas outras formas de relaxamento, como a banhoterapia e a 
massagem, que podem ser utilizadas tanto dentro quanto fora do espaço 
terapêutico. O importante é auxiliar o paciente a desenvolver uma maior 
percepção de si mesmo, a encontrar a sintonia entre mente e corpo, e aprender 
a utilizar seus próprios recursos na manutenção de seu equilíbrio psicofísico.  

Outra técnica que é utilizada nas terapias como forma de recuperação das sensações é a 

banhoterapia. O banho trabalha diversas sensações corporais, como as olfativas (escolha 

dos sabonetes, shampoos, óleos, etc.), auditiva (som da água ao entrar em contato com o 

corpo, etc), visuais (cores dos sabonetes, toalhas, buchas, etc), táteis (texturas dos 

sabonetes, a água tocando o corpo, a toalha, a água da ducha e do chuveirinho, etc). 

Estes banhos podem ser realizados em banheiras com a iluminação reduzida ou 

realizada por velas. Estes banhos inicialmente são realizados de forma individual e 

posteriormente com a ajuda do parceiro. Para as pessoas que têm dificuldades em tocar 

seus genitais este é um momento ímpar, pois aqui ao higienizarem seus órgãos sexuais 

devem fazê-lo de forma mais detida e prazerosa, trabalhando melhor seu 

autoconhecimento corporal. Para Vera Lucia Vaccari no livro Aprimorando a Saúde 

Sexual – Manual de Técnicas de Terapia Sexual (2001, pag. 112): 

Segundo Lowen, “a auto-expressão ou manifestação explícita da 
individualidade corresponde à autoconsciência e à autopercepção, que 
representam os mais íntimos aspectos psíquicos da existência individual” 
(1984).... 
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A atenção concentra-se em cada pequena área sendo massageada. Qual a 
sensação despertada por esse determinado tipo de toque? 

O toque a seguir pode ser o de “massa de bolo”: apertar as diferentes áreas, 
como se estivesse fazendo um bolo ou um pão. Da mesma forma, é importante 
comparar as sensações entre as partes massageadas e as não massageadas.... 

Nesse processo, a pessoa descobrirá sensações em áreas do corpo que até então 
desconhecia e poderá até mesmo traçar seu “mapa erótico”, destacando pontos 
mais sensíveis ao toque. 

 Deve-se em conjunto com as técnicas do banho utilizar-se a técnica do espelho. Ao 

despir-se para o banho o paciente deve posicionar-se em frente a um espelho e anotar o 

que lhe agrada ou não em seu corpo. Deve pesquisar sua silhueta. Também deve 

investigar seus órgãos sexuais com espelhos buscando um autoconhecimento. Com a 

exploração corporal, sentindo-se devidamente confortáveis devem tocar suas partes 

íntimas buscando sensações prazerosas e, se assim o desejar, podem masturbar-se. 

Segundo Regina Racco, em seu livro O Livro de Ouro do Pompoarismo (2007, pag. 63): 

Quanto maior a inconsciência genital, maior a dificuldade de entender esse 
mecanismo maravilhoso de que somos dotadas. Portanto, faça do espelho seu 
melhor amigo para essa observação íntima. Durante todo o treinamento você se 
servirá dele para acompanhar os progressos visíveis em sua musculatura.  

Tire alguns momentos somente para si. Relaxe após o banho ou antes de 
dormir, o mais importante é não se deixar tomar pela pressa. Sente-se, pegue o 
espelho e olhe a vagina com bastante atenção.  

É preciso que você a conheça muito bem para poder acompanhar e avaliar seus 
progressos, que serão muitos. Observe os grandes lábios, os pequenos, o 
introito vaginal, a abertura de onde se observa o início do canal vaginal. 

As fantasias sexuais também devem ser trabalhadas nas terapias sexuais. Segundo 

Angelo A. Monesi “a fantasia está para a sexualidade assim como a respiração está para 

a vida. A sexualidade só se manifesta quando a fantasia já está presente”. As nossas 

fantasias são estruturadas de acordo com nossas vivências, nossa realidade refletindo as 

nossas expectativas. Assim, o terapeuta sexual tem de mapear estas expectativas de cada 

indivíduo e as suas queixas sexuais, através da anamnese e questionários específicos. 

Destaca-se que as pessoas que apresentam o desejo sexual diminuído apresentam 

grandes dificuldades em elaborar fantasias. As fantasias sexuais podem alterar a rotina 

do casal “apimentando” o relacionamento. Temos de ter cuidado entretanto com as 

fantasias destrutivas e prejudiciais aos parceiros. Angelo A. Monesi, no livro 
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Aprimorando a Saúde Sexual – Manual de Técnicas de Terapia Sexual (2001, pag. 130), 

ainda ressalta: 

Para muitos casais o uso de fantasias sexuais passa a ser uma necessidade para 
que o relacionamento sexual se mantenha ao longo dos anos.  

Quando o casal tem dificuldades de comunicação, a fantasia sexual pode ser 
percebida como um problema. Isso afasta a possibilidade de um expor suas 
fantasias sexuais para o outro.  

Na psicoterapia, o primeiro passo vem com o reconhecimento individual de 
fantasias sexuais. Em sessões individuais podemos conduzir de maneira direta 
a busca e percepção das fantasias sexuais. Explorar os domínios das fantasias, 
desde as mais singelas às mais proibidas. O momento seguinte passa por uma 
re-censura crítica, objetivando reconhecer as fantasias que se encontram fora 
dos limites da realidade ou que sejam destrutivas em si. Então estamos prontos 
para reunir o casal, para que um apresente suas fantasias ao outro. Esta é a fase 
de treino de comunicação da fantasia. O casal sairá destas conversas tendo em 
mãos as possibilidades reconhecidas para exercer as fantasias que elegeu e 
considera adequadas para ambos. Esta fase permite o recontrato das 
necessidades e compromisso de atuação para validação das necessidades 
sexuais em conjunto à parceria sexual.  

Este é um momento de cuidados, no qual as fantasias precisam ser assimiladas 
de modo a não serem ou se tornarem destrutivas para a existência do casal e do 
vínculo conjugal.  

  A focalização sensorial é utilizada em quase todas as terapias sexuais, é um dos pilares 

nos diversos tratamentos. Esta técnica é trabalhada em conjunto pelo casal. As 

informações de como praticá-la são fornecidas ao casal conjuntamente, para que não 

haja distorções na condução do tratamento. Esta técnica visa o relaxamento e 

consequentemente a obtenção do prazer pelo casal. É uma técnica que necessita de uma 

disponibilidade maior de tempo pelo casal. Deve ser realizada em um ambiente calmo e 

reservado, sem a interferência de filhos, telefones, etc. A técnica deve ser realizada em 

duas etapas compostas de exercícios físicos que necessitam de vivência e repetição 

visando o estreitamento dos laços sexuais através da comunição e do carinho. Segundo 

Oswaldo M. Rodrigues Jr. no livro Aprimorando a Saúde Sexual – Manual de Técnicas 

de Terapia Sexual (2001, pag. 137): 

-A primeira fase se divide em duas:  

Concentra o acariciamento, a massagem pelo corpo todo, sem que se toquem os 
genitais. Instrui-se que a pessoa deve deitar-se de bruços, confortavelmente de 
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olhos fechados. Os dois devem estar nus, exceto se houver ansiedade associada 
à nudez, mantendo a roupa de baixo. O massageador deve ajoelhar-se ao lado 
do massageado. Deve massagear o corpo de forma sistemática, sem pular 
nenhuma parte, com exceção dos genitais. Inicia-se a massagem pelo couro 
cabeludo indo até os pés. Vinte a trinta minutos de massagem para cada um. 
No mínimo quatro sessões de exercícios pois diminui a tensão. Na segunda 
sessão pode-se usar um creme hidratante; na terceira sessão óleo perfumado; na 
quarta sessão um talco perfumado ou mentolado (diferentes possibilidades de 
erotização). 

Inicia-se a massagem pelas costas e depois pela frente evitando as áreas 
genitais. Repete-se os exercícios ditos acima nas quatro primeiras sessões. 
Ambos devem receber o acariciamento, mas um de cada vez.  

- A segunda fase:  

Em um segundo momento inicia-se com a massagem e já acrescenta-se o toque 
nos genitais. Os genitais são o foco aqui. Não deve ocorrer o coito. Para o 
exercício não é necessário que ocorra a ereção, apesar de alguns pacientes 
insistirem neste ponto. Esta falta de exigência traz diminuição da ansiedade.  

Se houver a ereção pode-se realizar a penetração. Se não ocorrer orienta-se que 
haja a introdução feita pelas mãos da parceira, sem que o pênis esteja ereto. 
Com a penetração é possível o pênis entrar em ereção com a estimulação 
interna da vagina, sem que o paciente o perceba, visto que as terminações 
nervosas do pênis, em termos de propriocepção, não permitem o 
reconhecimento da ereção. 

Passos intermediários podem e devem ser criados de acordo com a necessidade 
de cada paciente ou casal.  

O terapeuta também deve trabalhar a expressividade emocional dos pacientes ajudando-

os a reconhecer e expressar seus sentimentos e desejos. Estes sentimentos são 

trabalhados com a ajuda do terapeuta auxiliando o indivíduo a expressar-se de forma 

mais tranquila em situações que lhe são conflitivas. Utiliza-se aqui técnicas de 

desensibilização sistemática, onde o indivíduo é exposto de forma gradual às situações 

que lhe são temerárias. A imaginação pode ser utilizada para que o indivíduo, 

inicialmente, entre em contato com as situações que lhe são conflitivas ajudando na 

redução da ansiedade. Segundo Elaine C. Catão no livro Aprimorando a Saúde Sexual – 

Manual de Técnicas de Terapia Sexual (2001, pag. 147): 

De acordo com Skinner (1981, p.271), “a solução de problemas pode ser 
definida como qualquer comportamento que, através da manipulação de 
variáveis, torne mais provável o aparecimento de uma solução”, sendo que o 
simples aparecimento da solução não garante que o problema seja resolvido.  
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No contexto social, aprender a solucionar problemas pode ser descrito como 
uma habilidade essencial na vida de qualquer pessoa. Dessa forma, conforme 
afirma Baum (1999), desde a tenra infância aprendemos a ser solucionadores 
de problemas dentro de um contexto social e interpessoal.  

Segundo D’ Zurilla e Nezu (1982, apud Nezu e Nezu, 1996), há uma série de 
habilidades específicas envolvidas na solução de problemas: 1- orientação para 
o problema; 2- definição e formulação do problema; 3- levantamento de 
alternativas; 4- tomada de decisões; e 5- prática da solução e verificação.  

Outra técnica utilizada na terapia com os casais é a apresentação de várias posições que 

facilitam a penetração (casos de vaginismo, dispareunia, disfunção erétil, dentre outras), 

estimulam as zonas erógenas e facilitam o orgasmo. Estas posições devem ser 

apresentadas de maneira a não constranger os indivíduos. Esta apresentação pode ser 

feita através de explicações ou através de livros, imagens ou uma forma que melhor se 

adeque ao paciente.  

A depressão deve ser trabalhada conjuntamente com o psiquiatra. A depressão indispõe 

o indivíduo, em sua maioria, às interações sexuais. Há uma diminuição na 

disponibilidade do indivíduo para a vida e consequentemente para a entrega sexual. A 

medicação utilizada no tratamento da depressão também é um fator que pode agravar o 

desejo sexual, pois diminui a libido. Quando tais alterações na vida íntima de um 

indivíduo estiverem lhe propiciando uma perda ou problemas em seus relacionamentos 

interpessoais deve-se buscar outros medicamentos ou formas de se trabalhar a depressão 

auxiliando na retomada da sexualidade.  

Em alguns casos, como no de ausência de desejo e problemas com ereção faz-se 

necessário, após a focalização sensorial, que haja a estimulação sexual do parceiro por 

um período maior, antes que iniciar-se o coito. Podem ser utilizados lubrificantes para 

auxiliar a introdução do pênis na vagina. Nos casos de ejaculação precoce a técnica start 

– stop é utilizada para prorrogar o orgasmo masculino. Esta técnica descreve-se pela 

interrupção dos movimentos penianos na vagina no momento em que o homem estiver a 

ponto de chegar ao orgasmo, para em seguida, após a diminuição da tensão sexual, 

deve-se dar continuidade aos movimentos intravaginais. Para Marcelo Augusto Toniette 

no livro Aprimorando a Saúde Sexual – Manual de Técnicas de Terapia Sexual (2001, 

pag. 213): 
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O fim do processo ocorre quando o casal tem o controle mudando apenas a 
intensidade dos movimentos, sem o uso do parar-recomeçar ou compressão. É 
importante salientar que nem toda experiência sexual será perfeita, sendo em 
alguns momentos necessária a manutenção do controle ejaculatório.  

Frisamos que as características de cada casal devem ser respeitadas no 
tratamento e o enfoque na ampliação na percepção de sensações. O 
aprendizado para o controle da ejaculação precoce leva tempo, sendo que o 
homem não deve deixar-se levar pelo desânimo ou nervosismo, caso os 
resultados não sejam imediatos. O casal deve ser trabalhado para que a 
mecanicidade e a metodicidade do controle ejaculatório, com o passar do 
tempo, dê espaço à consolidação da cooperação, da intimidade, da 
cumplicidade, do respeito e da felicidade, elementos facilitadores para uma 
vida sexual responsável e plena de prazer.  

Um fator que dificulta e prejudica muito a interação sexual do casal são as crenças 

disfuncionais à respeito da sexualidade. Estas crenças disfuncionais são criadas por 

meio de uma criação religiosa rígida, educação escolar e paterna tradicionalistas e 

conservadoras gerando vários mitos e estigmas. Uma abordagem detida sobre a 

sexualidade e a desmistificação de vários conceitos errôneos adquiridos durante a vida 

pode em si só exorcizar os problemas sexuais daí oriundos sem a necessidade de uma 

intervenção terapêutica mais extensa. Várias técnicas cognitivas e comportamentais 

podem ser utilizadas na mudança destes paradigmas. Segundo Carla Zeglio no livro 

Aprimorando a Saúde Sexual – Manual de Técnicas de Terapia Sexual (2001, pag. 331): 

As tarefas sexuais baseiam-se exclusivamente na percepção, pela cliente, de 
seus pensamentos, ideias preconcebidas, sentimento de culpa, evitação do 
contato sexual, fantasias contrárias à intimidade e ao compromisso, que 
contribuem para o estabelecimento de formas inadequadas de comunicação 
entre ela e seu parceiro sexual.  

Uma auxiliar para a superação da inibição do desejo sexual é a biblioterapia: 
por meio de leituras, ajuda-se a mulher a desmistificar suas ideias inadequadas 
tanto sobre a sua própria sexualidade quanto sobre a do seu parceiro. Não 
podemos deixar de esclarecer também o funcionamento do corpo, bem como o 
processo de resposta sexual.... 

Todos esses livros nos auxiliam enquanto profissionais e facilitam nosso 
trabalho com clientes que queixa de IDS e nos abrem espaço para o próximo 
passo, que é o da consciência corporal.  

Kegel desenvolveu algumas técnicas em 1952 com o intuito de tratar a incontinência 

urinária. Estas técnicas de exercícios para fortalecimento vaginal propiciaram à mulher um 

fortalecimento vaginal que auxilia na obtenção do orgasmo feminino e na compressão 
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satisfatória do pênis durante o coito. Os exercícios de Kegel são de quatro tipos: exercícios 

de contração, de palpitação ou tremulação, sucção e expulsão. Segundo Jussara S. Oliveira 

no livro Aprimorando a Saúde Sexual – Manual de Técnicas de Terapia Sexual (2001, pag. 

293): 

Munjack (1984) afirma que estes exercícios musculares são benéficos de 
diversas maneiras: 1- produzem aumento na vascularização pélvica; 2- 
produzem aumento do tônus muscular, com aumento correspondente na 
estimulação clitoriana indireta durante o coito; 3- induzem a um estado de 
excitação durante a execução dos exercícios, por causa do envolvimento da 
tensão muscular pélvica e da congestão vascular aumentadas; 4- há um 
aumento na conscientização das sensações clitoriano-vaginais que conduzem 
ao orgasmo; 5- são exercícios musculares que, se usados durante a 
masturbação, atuam não apenas no sentido de favorecer a excitação, mas 
também de distrair a paciente dos pensamentos intervenientes e da inibição; e 
6- favorecem o orgasmo, na medida em que a mulher aprende a participar 
ativamente de sua própria resposta sexual.  

O pompoarismo é uma técnica de exercícios vaginais que visa especificamente o 

fortalecimento vaginal com o fim de elevar o prazer sexual do casal durante o coito. 

Estes exercícios são indicados para todas as mulheres sexualmente ativas para 

“apimentar” seu relacionamento com seu parceiro, mas em especial para as mulheres 

que apresentam um quadro de obesidade, idade avançada, tenha tido partos normais, 

processos inflamatórios, dentre outros. Para Regina Racco (2007) o pompoarismo 

explora o manancial de prazer um do outro mantendo a energia em alta e obtendo uma 

maior saúde íntima. 
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CONCLUSÃO 

Sexo no casamento e na união estável – o desejo sobrevive? Com as pesquisas 

doutrinárias e empírica realizadas podemos concluir que o desejo sobrevive sim ao 

casamento e à união estável.  

O que nota-se, após a mensuração dos dados pesquisados, é que o casal após o início da 

união está sujeito a diversas intempéries da vida, o que em momentos pontuais pode 

prejudicar o desejo por seu parceiro(a).  

A maioria dos entrevistados declarou pensar em sexo habitualmente, configurando-se a 

manutenção do desejo. Como explanado no trabalho o desejo sexual é inerente à pessoa 

humana, está em sua essência.  

O que foi constatado é que alguns fatores prejudicam o exercício da sexualidade, como 

os filhos e a ausência de dinheiro. Alguns entrevistados apresentaram uma diminuição 

da libido e uma indisposição ao exercício de sua sexualidade, mas este índice foi 

inferior a dez por cento dos entrevistados.  
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ANEXOS 
 
9.1 – GRÁFICOS: 
 
9.1.1 – Qual é o seu sexo? 

 

9.1.2 – Há quantos anos é casado(a) ou em que vive em união estável? 
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9.1.3 – Qual das seguintes respostas mais se aproxima de sua frequência de 
relações sexuais? 
 

 

 

9.1.4 – Qual das seguintes respostas mais se aproxima de sua frequência de 
relações sexuais antes de se casar ou morar junto com sua parceiro(a)? 
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 seu parceiro(a) o que 
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se satisfeito(a) com 
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9.2 – QUESTIONÁRIO APLICADO EM PESQUISA EMPÍRICA COM A DEVIDA 
AUTORIZAÇÃO PELO CONSELHO DE ÉTICA DA FACULDADE CANDIDO 
MENDES. 
 
1- Qual é o seu sexo? 
a) feminino                          b) masculino 
 
2-Há quantos anos é casado(a) ou em que vive em união estável? 
a) até 4 anos      b) 5 a 9 anos       c) 10 a 14 anos       d) 15 a 19 anos        e) 20 ou mais  
 
3- Qual das seguintes respostas mais se aproxima de sua frequência de relações sexuais? 
a) Nunca ou quase nunca 
b) 1 ou 2 vezes por mês 
c) 1 ou 2 vezes por semana 
d) 3 ou 4 vezes por semana 
e) Todos os dias 
 
4- Qual das seguintes respostas mais se aproxima de sua frequência de relações sexuais antes de se casar 
ou morar junto com sua parceiro(a)? 
a) Nunca ou quase nunca 
b) 1 ou 2 vezes por mês 
c) 1 ou 2 vezes por semana 
d) 3 ou 4 vezes por semana 
e) Todos os dias 
   
5- Qual dessas estratégias você usaria para mostrar a seu parceiro(a) o que deseja na cama? 
 a) Tiraria a roupa sugestivamente ou usaria acessórios 
b) Conduziria as carícias de meu parceiro(a) 
c) Assistiria a vídeos eróticos, folhearia revistas pornô ou navegaria por sites de sexo 
d) Mais de uma resposta anterior 
e) Nenhuma delas  
  
6- Considera-se satisfeito(a) com a qualidade de sua vida sexual? 
 a) Não 
b) Pouca satisfação 
c) Não posso reclamar 
d) Sim 
e) Extremamente satisfeito(a)  
 
7 - Antes do início do casamento ou união estável sentia-se satisfeito(a) com qualidade de sua vida 
sexual? 
a) Não 
b) Pouca satisfação 
c) Não posso reclamar 
d) Sim 
e) Extremamente satisfeito(a)  
 
8 – Inventa desculpas para evitar relações sexuais? 
a) Nunca 
b) Raramente 
c) Algumas vezes 
d) Frequentemente 
e) Sempre.  
 
9 – Antes do início do casamento ou união estável inventava desculpas para evitar relações sexuais? 
a) Nunca 
b) Raramente 
c) Algumas vezes 
d) Frequentemente 
e) Sempre.  
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10- Acha as relações sexuais agradáveis? 
a) Nunca 
b) Raramente 
c) Algumas vezes 
d) Frequentemente 
e) Sempre. 
 
11- Pensa em sexo 
a) Nunca 
b) Poucas vezes 
c) Frequentemente 
d) Sempre 
e) Só penso em sexo 
 
12- Finge estar dormindo para que seu parceiro(a) não tente ter relações sexuais com você 
a) Nunca 
b) Poucas vezes 
c) Algumas vezes 
d) Frequentemente 
e) Todas as noites 
 
13- Tem discussões e brigas com seu parceiro(a) porque não deseja ter relações sexuais 
a) Nunca 
b) Poucas vezes 
c) Frequentemente 
d) Sempre 
e) Várias vezes por dia 
 
14- Tem mais desejo sexual do que seu parceiro(a) 
a) Nunca 
b) Poucas vezes 
c) Nosso desejo sexual é igual 
c) Frequentemente 
d) Sempre 
 
15- Você faz sexo oral com seu parceiro(a)? 
a) Não porque é nojento 
b) Não nem quero fazer 
c) Muito pouco 
d) Sim quando dá vontade 
e) Sempre! Eu adoro! 
 
16- Já fez sexo anal com seu parceiro(a)? 
a) Nunca! Nem pensar! 
b) Não e nem gostaria de tentar 
c) Já mas não gostei 
d) Fiz algumas ou poucas vezes 
e) Faço sempre! É ótimo! 
 
17- Como você classifica seu parceiro(a) na cama? 
a) Péssimo 
b) Ruim 
c) Médio 
d) Bom 
e) Excelente 
 
18- Como você classificaria seu parceiro(a) na cama ante do casamento ou início da união estável? 
a) Péssimo 
b) Ruim 
c) Médio 
d) Bom 
e) Excelente 
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19- Você acha que os filhos interferem no relacionamento interpessoal e sexual com seu parceiro(a)? 
a) Não 
b) Sim, raramente 
c) Sim, às vezes 
d) Sim, habitualmente 
e) Sim, todos os dias 
 
20- Problemas profissionais e financeiros interferem na sua atividade sexual com seu parceiro(a)? 
a) Não 
b) Sim, raramente 
c) Sim, às vezes 
d) Sim, habitualmente 
e) Sim, sempre 
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