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1 INTRODUÇÃO 
 

 

A busca do prazer e da satisfação sexual é uma necessidade do ser humano. A 

satisfação sexual é algo tão importante para o bem-estar da pessoa que, segundo Reich 

(1975), a sua ausência, no sentido de impotência orgástica, afeta adversamente o 

comportamento humano, se tornando "uma fonte de ações irracionais" e "enfermidades 

psíquicas" (p. 14). 

Para Mott (2000), "enquanto no reino animal irracional, as funções sexuais são 

determinadas fundamentalmente pelo instinto, a sexualidade humana se manifesta através de 

padrões culturais historicamente determinadas, donde sua dinamicidade temporal e 

diversidade espacial. A sexualidade humana não é instintiva, mas fruto de uma construção 

social". (p. 117). 

Neste contexto, é importante distinguir entre sexo e sexualidade. Sexo, segundo 

Calderone e Johnson (1983), citado por Andrade Silva (1977, p. 89), têm dois significados: o 

primeiro se refere ao gênero e define como a pessoa é, ao ser considerada de um ou outro 

sexo, enquanto o segundo diz respeito à parte física da relação sexual. Por outro lado, 

sexualidade, segundo Andrade Silva (1977, p. 90), "transcende os limites do sexo, como um 

ato que une machos e fêmeas, e inclui sentimentos, fantasias, desejos, sensações e 

interpretações, ou seja, se mistura às pulsões, emoções e energia". Assim, o presente o 

trabalho se desenvolverá com maior ênfase na sexualidade humana. 

O presente trabalho tem como principal objetivo perceber e compreender a  satisfação 

sexual, e quais os fatores que permitem atingi-la, levando em consideração questões 

biológicas, psicológicas, sociais e culturais.  Em segundo lugar, objetiva-se fornecer uma 

possível fonte de referência para educadores em sexualidade humana, que seja uma 

alternativa ao modelo tradicional higienista, biologicista, anatômico e que enfoca sobretudo a 

saúde preventiva, no sentido de evitar a gravidez na adolescência e as doenças sexualmente 

transmissíveis.    O conteúdo deste modelo muitas vezes é moralista e, de modo geral, trata da 

sexualidade  de  forma  repressiva.   Apesar  de  o  entendimento  biológico ser importante, é 
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insuficiente para a compreensão total da sexualidade. Esperamos com isso  estar contribuindo 

o para o progresso da educação sexual, mais voltada para a satisfação, o prazer, a realização 

pessoal e a felicidade. 

Definir o que significa satisfação sexual não é uma tarefa fácil. A forma de cada 

indivíduo se satisfazer lhe é peculiar. A satisfação sexual pode ser considerada simplesmente 

o fato de ter orgasmo ou gozar? Ou há outros determinantes que levam à satisfação? Uma das 

dificuldades encontradas foi a falta de autores que tratam do tema satisfação sexual. Dentro 

das leituras percebemos que os autores em geral concentram-se nas disfunções sexuais e na 

resolução dos problemas sexuais, e não na satisfação sexual. Esta afirmação é corroborada 

por Masters e Johnson (1975), quando confirmaram que sua experiência se concentra quase 

sempre na discussão de como evitar problemas sexuais. 

A fim de cumprir os objetivos propostos, foi realizada uma pesquisa quantitativa e 

qualitativa com 306 pessoas que já se iniciaram sexualmente, advindas de diversos ambientes 

sócio-econômicos e moradoras na cidade de Curitiba, na Região Sul do Brasil. Através do 

questionário, enfocamos essencialmente três elementos distintos que pudessem dar indícios 

do significado da satisfação sexual, a saber: qual foi a melhor relação sexual e o porquê; o 

que satisfaz sexualmente; e o papel da educação sexual no preparo para uma vida sexual 

satisfatória. As definições que surgiram, também são analisadas com ênfase em gênero: como 

os homens e as mulheres percebem a satisfação, as diferenças e as semelhanças, bem como a 

influência da orientação (identidade) sexual neste processo. 

Visando obter uma percepção de como nossa herança cultural tem contribuído para 

determinar a maneira como encaramos e desfrutamos nossa sexualidade hoje, referimo-nos a 

obras da literatura sobre sexualidade humana de culturas diferentes: a oriental e a ocidental, 

incluindo-se nesta última a brasileira. Da mesma forma, procuramos na literatura 

informações a respeito da prática da educação sexual, a fim de poder observar sua trajetória 

histórica, a situação em que se encontra hoje e os rumos que poderá tomar.  

Assim, através desta monografia pretende-se conhecer elementos da vida sexual do 

universo pesquisado para poder melhor entender o significado da satisfação sexual, 

referendado numa visão histórica a cerca do exercício da sexualidade e da prática da 

educação sexual, e como estes fatores têm influenciado nossas atitudes em relação à 

sexualidade. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

 

2.1      O EXERCÍCIO DA SEXUALIDADE E O CONTEXTO SÓCIO-CULTURAL 

 

Historicamente, atitudes em relação à sexualidade têm variado muito em termos de 

repressão ou liberdade de expressão sexual.  

Masters e Johnson (1975), no livro "O vínculo do prazer", descrevem como o 

contexto social influencia o exercício da sexualidade: "Quando um homem e uma mulher se 

ligam um ao outro, pela primeira vez, fazem-no por razões que foram inculcadas neles pela 

sociedade, desde crianças. Disseram-lhes para acreditar que na base da sua união 

encontrariam a realização física, emocional e social [...]. São estas as dimensões das 

necessidades humanas que têm sido intrincadamente urdidas em "padrões" para as ligações; 

urdidas e tecidas por sucessivas gerações, de conceitos de amor e sexo, que refletem, 

predominantemente, filosofias religiosas e culturais". (p. 178). 

Atualmente, vivemos em um contexto social que é uma mescla de conceitos a respeito 

da sexualidade, oriundos de diversas culturas em diversas épocas, alguns dos quais 

permanecem fortemente enraizados enquanto outros vêm se modificando com o passar do 

tempo.  

Cada sociedade desenvolve regras que se constituem em parâmetros fundamentais para o 

comportamento sexual das pessoas. Isso se dá num processo social que passa pelos interesses dos 

agrupamentos socialmente organizados e das classes sociais, que é mediado pela ciência, pela religião e 

pela mídia, e sua resultante é expressa tanto pelo imaginário coletivo quanto pelas políticas públicas. 

(Brasil, 1998, p.295). 

 

Em termos gerais, nosso "legado" no que diz respeito à sexualidade vem da cultura 

judaica-cristã. No Brasil, a religião predominante é a cristã, a qual se baseia 

fundamentalmente na Bíblia, grande parte da qual é uma expressão da realidade e das normas 

sócio-culturais dos hebreus, remontando a mais de dois mil anos antes de Cristo.  

A sociedade dos hebreus antigos era predominantemente patriarcal, onde a mulher era 

um ser inferior ao homem. Nesta cultura, encontram-se os valores da repressão sexual, 
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elencados na Bíblia em verdadeiros capítulos de proibições com relação ao sexo, muitas das 

quais guiam nossos valores sociais até hoje. 

A partir do século V, a igreja cristã já se instalou na maioria dos países da Europa, 

trazendo o que Nunes (1987) chama de "uma nova antropologia e teologia, o predomínio dos 

valores espirituais e morais, a superioridade do espírito e o estímulo ao medo das 

condenações externas, tudo isso engendra uma nova compreensão da sexualidade e um novo 

comportamento sexual [...] dominar o corpo e reprimir o sexo constitui ideal de vida cristã." 

(p. 31).    Assim,  o vínculo entre o sexo é o pecado torna-se muito forte.  

Conforme Chauí,  

A sexualização dos pecados e do corpo significa, simplesmente, a preocupação cristã com todas as 

formas de concupiscência, visto ser esta a manifestação da fraqueza da carne, e, conseqüentemente, a 

preocupação está voltada para a percepção, captura e controle de tudo quanto desperte prazer. É pela 

via da caça ao prazer que a palavra passará a ser um pecado sexual. Faladas, escritas ou simplesmente 

pensadas em silêncio (isto é, sem comunicação), ouvidas ou lidas, estão submetidas a rigoroso exame.   

(Chauí, 1984, p. 106).  

 

Mesmo assim, na Idade Média, o controle sobre a sexualidade não era total. O proibido 

era praticado. As classes populares viviam uma espécie de convivência comunitária, as casas 

não possuíam quartos separados e tanta proximidade era propícia para a prática do sexo.    

Com a Reforma Protestante, surgiu uma cultura mais repressora, que sublimava o 

prazer e colocava no seu lugar a "ética do trabalho" (work ethic), através da qual a pessoa 

transpõe suas energias no cumprimento de deveres, com um alto elemento de auto-controle e 

auto-repressão.  

Eric Fromm (1977), afirma que esta ideologia afetou as pessoas da seguinte  maneira: 

"felicidade e bem-aventurança deixaram de ser uma finalidade indiscutível na vida. Outra coisa 

ocupou o primeiro lugar na escala de valores: o dever. A valorização do dever - em vez de 

felicidade e bem-aventurança - como o valor supremo, percorre toda a gama do pensamento 

burguês desde o calvinismo (Século XVI)".    

 Com o advento da sociedade capitalista, a repressão da sexualidade, antes imposta e 

controlada pela Igreja, agora também passa a ser promovida pelas forças econômicas e 

políticas, canalizando as energias humanas na reprodução de mão-de-obra para atender a 

demanda do mundo cada vez mais industrializado.  Foucault (1990) observa que este retorno ao 
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enfoque na reprodução provocou o que ele chama de "um movimento centrífugo em relação à 

monogamia heterossexual" (p.39).  

A Revolução Industrial, no século XVIII,  trouxe uma transformação de valores em que o 

sexo deixou de ser uma fonte de prazer mútuo à medida que os homens e as mulheres viram 

rapidamente as suas vidas separadas tanto pela ética do trabalho como pelas exigências sociais 

(Masters e Johnson, 1975).  

A esta tendência aliou-se um enrijamento das ortodoxias religiosas, com o auge da 

repressão sexual ocorrendo no século XIX, quando a expressão do instinto sexual passou a ser 

considerada corrupção moral e pouco a pouco a sexualidade deixou de ser integrada na vida, de 

modo que o indivíduo era obrigado a negar sua sexualidade. O exercício da  sexualidade 

restringiu-se à procriação, através do casamento, e qualquer atividade sexual destinada apenas ao 

prazer foi considerada imoral. 

Só no final do século XIX e início do século XX é que começou a ter um questionamento 

dos valores até então estabelecidos, em particular a dupla moral, a situação inferiorizada da 

mulher, a continência e a ignorância sexual. Mesmo assim, os movimentos libertadores da 

sexualidade ainda eram restritos a uma pequena elite e não atingiam as classes menos 

favorecidas. O maior progresso e as mudanças de costumes mais significativas aconteceram após 

a Segunda Guerra Mundial. (Maria Luiza Macedo de Araújo, In. Andrade Silva, 1977). 

Hoje, principalmente graças aos meios de comunicação e os esforços de movimentos 

feministas e de minorias sexuais, bem como a necessidade da discussão da sexualidade 

ocasionada pelo advento da Aids, há mais abertura para a expressão sexual e para o 

desmantelamento dos rígidos papéis de gênero atribuídos ao homem e a mulher. Mesmo assim, 

ainda não há igualdade entre os sexos, ou respeito para com as minorias sexuais,  e o conceito do 

homem macho dominador ainda prevalece, embora numa versão abrandada quando comparado 

com o passado. 

Por outro lado, vários autores vêem nesta abertura a banalização do sexo. A sociedade de 

consumo também teria transformado o sexo em algo a ser consumado. Como comenta Nunes 

(1987) , "de nada adianta multiplicar a fala sobre o sexo e a quantidade das relações, se não se 

alterou a qualidade da relação". (p. 32.).    Chauí (1984) vai mais longe, afirmando que o fato de 

existir mais saber a respeito do sexo, em vez de contribuir para a diminuição da repressão sexual, 

pode ser "apenas uma variante dela" (p.22).    
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No que diz respeito à liberdade de expressão sexual e pessoal, além das doutrinas socais 

impostas pelas religiões, a sociedade contemporânea também sofre da influência de correntes 

filosóficas baseadas no positivismo, o qual, ao mesmo tempo que nega a existência de Deus e 

baseia-se no conjunto das ciências positivas,  ainda assim sujeita o indivíduo à subserviência e 

resignação para com conceitos do que é certo ou errado. Assim, independente de acreditarmos 

em Deus ou não, permanecemos presos às normas sociais, impedidos de exercermos a 

sexualidade com liberdade. 

Chauí (1984) afirma que "numa sociedade que considera o sexo apenas sob o prisma da 

reprodução da espécie, ou como função biológica procriadora, serão reprimidas todas as 

atividades sexuais em que o sexo genital for praticado sem cumprir aquela função: masturbação 

ou onanismo, homossexualismo  masculino ou feminino, seco oral, sexo anal, coito interrompido, 

poluição sem penetração (voyeurismo)." (p.77-78).   

 Outro fator, talvez o mais importante, que limita o ser humano não só em relação à 

sexualidade, como em tudo que faz, é a ignorância. Quando a pessoa não tem conhecimento ela 

fica mais propensa a aceitar e a se submeter aos dogmas religiosos e às crendices culturais sem 

questionar, ficando portanto sem poder exercer sua sexualidade com liberdade, levando muitas 

vezes a profundos conflitos internos quando a pessoa não se enquadra no padrão de 

comportamento socialmente aceito. 

Kusnetzoff (1988) faz três distinções entre o que compõe a visão que a sociedade tem 

em relação ao comportamento sexual das pessoas. A primeira premissa é o sexo biológico do 

indivíduo, que já traz determinadas expectativas. Em cima do sexo biológico existe uma 

variedade de conceitos baseados no que se chama de "gênero", ou seja, aquilo que uma pessoa 

faz ou diz para indicar se é mulher ou homem. Por outro lado, a palavra sexo refere-se a 

fenômenos anatômicos e fisiológicos. "Uma pessoa pode ter pênis e por isso ser sexualmente 

homem, mas comportar-se, vestir-se, de maneira feminina, pertencendo assim ao gênero 

feminino." A terceira distinção é o papel sexual, sendo aquilo que a sociedade espera que as 

pessoas de determinado gênero cumpram.  

Historicamente tem-se atribuído o papel sexual dominante ao macho, e o submisso à 

mulher, sem que estes estereótipos levassem em consideração as capacidades naturais de cada 

sexo.  
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Não é de se espantar que gerações de homens e mulheres adultos tenham aceitado ser virtualmente 

impossível viver dentro ou fora dos papéis sexuais a que foram condicionados pela educação [que 

tiveram] quando adolescentes.  

Esses papéis culturais foram estabelecidos numa época em que não existia o conhecimento das 

limitações psicossociais do indivíduo ou das variações naturais na capacidade sexual do macho ou da 

fêmea. Embora não se tenham oposto à realidade das necessidades sexuais ou sociais, continuam 

enraizados nos hábitos sexuais da sociedade. 

Como indivíduos frustrados por uma ignorância sexual quase incrível, lutamos com a disparidade entre 

as nossas próprias necessidades e o nosso papel sexual [culturalmente imposto] (Masters e Johnson, 

1975). 
 

Goldberg (1982) também afirma a continuada presença destes papéis na sociedade 

contemporânea e vê o que chama de uma "desigualdade sexual" baseada no "homem-sujeito" e 

na "mulher-objeto". A partir desta ótica, o que conta no relacionamento entre os sexos é o 

desejo do homem: a mulher é um mero objeto, a ser conquistada, degustada e depois 

descartada. Esta visão machista também demonstra uma diferenciação entre aquela mulher que 

serve para namorar e aquela que presta para casar. Ainda existe a noção de que o homem pode, 

e até deve, estar sexualmente experiente, enquanto a mulher, para casar, idealmente deve ser 

virgem. E mais, mesmo depois do casamento, em razão do instinto masculino, o homem pode 

procurar outras mulheres, mesmo amando a sua, enquanto a mulher deve permanecer "fiel".  

Fica inerente nesta situação, já que não existe um número demasiadamente maior de 

mulheres do que homens, que estas também participam do processo de experimentar diversos 

parceiros sexuais eventuais, embora não faça parte da cultura predominante permitir que elas se 

gabarem publicamente de tal feito, ao contrário dos homens. 

Como conseqüência de nossa herança sócio-cultural judaico-cristã-positivista repressiva 

e às vezes hipócrita, ao exercer a sexualidade apenas com a intenção de sentir prazer e 

satisfação, a maioria das pessoas ainda sente que está transgredindo códigos sociais, ou 

cometendo um pecado. 

É com base nesta constatação que a educação sexual no sentido mais abrangente da 

palavra tem um papel importante a desempenhar na forma como o indivíduo pode vir a criar 

uma identidade e um comportamento sexuais próprios. Quanto melhor informado a respeito da 

sexualidade e das convenções sócio-culturais, quanto maior a possibilidade de o indivíduo 

atingir a plenitude da satisfação sexual, uma vez que ele dispõe das ferramentas para definir o 

que é melhor para si. 
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2.2      A EDUCAÇÃO SEXUAL 

 

A educação sexual na era moderna remonta à Revolução Francesa e à Revolução 

Industrial, quando se formalizou enquanto processo sistêmico e hierarquizado. Em meados 

do século XVIII surgiu na França a preocupação de modificar, normatizar e definir os 

comportamentos sexuais da população, sendo que esta tendência espalhou-se para outros 

países europeus e portanto também se reproduziu nas suas colônias em outras regiões do 

mundo. Predominava na época o que se poderia identificar como uma nítida proposta de 

educação anti-sexual, com o objetivo de reprimir o desejo juvenil (Schiavo e Andrade Silva, 

in Andrade Silva, 1997). 

A ênfase na repressão da sexualidade permaneceu como a principal característica da 

educação sexual até meados do século XX, embora o conteúdo tivesse se modificado para 

acompanhar os avanços no conhecimento científico e os acontecimentos na esfera social, 

como, por exemplo, o combate às doenças sexualmente transmissíveis, o controle da 

natalidade e a promoção da higiene pessoal. 

Segundo Nailda Marinho da Costa Bonato (1996), a questão da sexualidade entra na 

escola diretamente, via livro didático, num discurso indireto, de forma preconceituosa, 

moralizadora, conformadora e estereotipada, não só quando se trata de sexo, mas também do 

corpo, do comportamento, do amor, da paixão e, principalmente, dos papéis sexuais, 

constituindo-se em uma contribuição peremptória para a manutenção das diferenças sociais e 

sexuais entre homens e mulheres.  

A educação sexual ministrada nos estabelecimentos escolares, sejam públicos ou 

privados, reflete as normas do contexto social discutido acima. O papel repressor das 

religiões, colocando o sexo com pecado quando não exercido para fins de procriação, dentro 

do casamento, permaneceu no Brasil até os anos 60, e continua fortemente arraigado 

culturalmente até os dias de hoje. Assim, existe uma dissociação entre os aspectos 

estritamente biológicos da sexualidade e os do plano afetivo e emocional, sendo que estes 

últimos muitas vezes acabam por ser omitidos na sala de aula.  
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Só em 1968, foi que a deputada Júlia Steinbeck, do Rio de Janeiro, apresentou um 

projeto de lei que propunha a introdução obrigatória da educação sexual em todas as escolas 

do país. O projeto foi derrotado pela Comissão Nacional de Moral e Civismo em 1970. Vale 

lembrar que a ditadura militar estava no seu auge neste mesmo período, de forma que havia 

uma forte repressão social de modo geral.  

Posteriormente, em 1974, o Conselho Federal de Educação aprovou a implantação da 

Educação Sexual no 2º Grau, numa abordagem meramente biológica e clínica, sem discutir 

comportamentos e valores.  

No final dos anos 70 e início dos anos 80, coincidindo com a abertura política, 

surgiram novas iniciativas no campo da educação sexual nas escolas. Nos anos 80, no âmbito 

extra-escolar, houve uma explosão na veiculação e divulgação de questões ligadas à 

sexualidade, através de serviços telefônicos, programas de rádio e televisão e revistas.  Tudo 

isso contribuiu para intensificar o debate sobre a inclusão da educação sexual nas escolas. 

Na mesma época, em decorrência do número de casos de gravidez na adolescência e a 

epidemia da Aids, aumenta o debate sobre a inserção e importância da educação sexual na 

escola.   

Antes de 1995, não houve uma iniciativa unificada em relação à educação sexual nas 

escolas. Umas abriram espaço para a temática da sexualidade apenas por meio de palestras, 

encontros ou debates a cargo de psicólogos ou médicos, ou pela abordagem ampliada dos 

conteúdos relativos à reprodução humana na disciplina ciências. Outras escolas optaram pela 

implantação de programas sistemáticos entre alunos, sob a coordenação de professores. 

(Sayão, Y., in Aquino, 1997).  

Em 1995, o Ministério da Educação e da Cultura coordenou a elaboração dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental, os quais estão começando a 

ser implantados atualmente, com o tema "orientação sexual" fazendo parte dos "temas 

transversais" a serem abordados no processo letivo.  

 Se bem que a educação sexual recebida por crianças e adolescentes possa também 

ocorrer no âmbito familiar, constata-se que na maioria das vezes os pais acabam por acharem 

mais conveniente outorgar esta responsabilidade à escola, na figura dos professores de 

biologia. Já nessa abnegação percebe-se que a educação sexual recebida pelo filho fica 
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desprovida do elemento emocional e afetivo, concentrando-se em aspectos meramente 

anatômicos e fisiológicos.  

Por sua vez, esta situação inevitavelmente resulta no despreparo do jovem para com o 

exercício pleno da sexualidade. Por outro lado, não há garantia de que os pais estejam 

capacitados, suficientemente seguros de sua própria sexualidade, ou terem tamanha 

intimidade, para informar seus filhos sobre todos os aspectos abrangidos pela sexualidade.   

Em termos gerais, a abordagem dada ao sexo no processo educativo institucional 

baseia-se em questões biológicas e fisiológicas, quando não concentra-se nos problemas 

decorrentes de uma sexualidade irresponsável, como por exemplo: as doenças sexualmente 

transmissíveis e Aids, a gravidez na adolescência e o aborto. Dificilmente ocorre no ambiente 

escolar uma orientação que permita que as pessoas tenham subsídios para serem sexualmente 

felizes, ou "desenvolver e exercer sua sexualidade com prazer e responsabilidade" (Brasil, 

Parâmetros Curriculares Nacionais - Temas Transversais - Orientação Sexual, 1998). 

Isto decorre do fato de que muitos professores, mesmo sem perceber, ficam 

incomodados em transmitir esse tipo de informação para seus alunos. Da mesma forma, há 

uma pressão social e moral sobre o professor. Se este partir para uma abordagem que dê 

enfoque ao ato sexual como sendo uma fonte de prazer, corre o risco de ser demitido por 

incentivar atitudes libidinosas nos adolescentes sob sua guarda.  

A não ser que o colégio em questão faça questão de divulgar que seu currículo escolar 

trata da sexualidade não somente do ponto de vista biológico mas também a partir de uma 

visão psico-sócio-cultural, de modo que os pais optem por este tipo de educação para seus 

filhos, o professor de biologia não fica livre para ir além de questões estritamente biológicas 

e físicas. Além disso, ele mesmo tem sua própria concepção, convicções e valores sobre a 

vida sexual, incluindo-se aí a moral e os preconceitos  (Sayão, R., in Aquino, 1997), os quais 

podem influenciar na forma como ele aborda o assunto. 
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2.3      SATISFAÇÃO SEXUAL 

 

Dentro da busca por um referencial para a definição de satisfação sexual, tivemos 

dificuldades em encontrar autores que tratassem especificamente deste tema. Como 

mencionado acima, o enfoque da literatura em termos de satisfação sexual não é a 

caracterização da satisfação, e sim a falta da mesma, ou como evitar a insatisfação sexual. 

Pode-se supor que a ausência de disfunção sexual é a satisfação, ou que a satisfação é uma 

forma de felicidade?  

Para Teixeira de Freitas (1985), a felicidade é um estado ótimo de equilíbrio entre as 

necessidades psicoemocionais e orgânicas do indivíduo e as possibilidades de satisfação que 

o meio ambiente oferece.  Assim, a pessoa que consiga exercer sua sexualidade desta forma 

equilibrada atinge a satisfação e, por conseguinte, a felicidade. 

Pode-se contemplar a satisfação sexual de duas formas. A satisfação momentânea 

obtida a partir de uma relação sexual que deu prazer, ou uma vida sexual satisfatória, a qual, 

de modo geral, sempre é uma fonte de realização para o indivíduo. Existem correntes de 

pensamento que colocam que a natureza do ser humano é tal que a obtenção da satisfação é 

uma atividade constante. Uma vez tendo obtido a satisfação, o indivíduo voltará a buscá-la 

novamente, num círculo sem fim de busca e realização.  

Uma das referências mais claras que encontramos a respeito da satisfação sexual foi a 

Kama Sutra (Vatsyayana 1993), embora devamos reconhecer que a visão que esta obra nos 

proporciona é de outra cultura e de outro período histórico. 

O título Kama Sutra, significa Aforismos sobre o Amor, sendo um tratado sexual 

refletindo as concepções da civilização hindu, especificamente os costumes indianos sobre 

como dar e obter prazer, e provavelmente foi escrito entre os séculos I e IV da era cristã. É 

interessante observar que além do seu conteúdo erótico, permeia o livro a noção de que a 

satisfação sexual é um dos elementos necessários para o bem-estar humano: "uma pessoa 

inteligente e sagaz, que leva em consideração Dhama (virtude religiosa), Artha (bens 

materiais) e Kama (prazer sexual), sem se tornar escrava de suas paixões, obterá sucesso em 

tudo que realizar." 
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Este prazer sexual é definido pelo autor como "o gozo dos objetos adequados pelos 

cinco sentidos - audição, tato, visão, paladar e olfato - com a ajuda da mente e da alma. A 

essência disso é um contato particular entre o órgão do sentido e seu objeto. A consciência do 

prazer que advém desse contato é chamada Kama." 

 Do ponto de vista de Vatsyayana, tanto os homens quanto as mulheres podem ser 

classificados em três categorias, os homens com órgão sexual pequeno, médio ou grande e as 

mulheres com vagina de "profundidade" pequena, média ou grande. As uniões sexuais 

decorrentes são melhores quando ocorrem entre categorias iguais (pênis médio com vagina 

média, por exemplo) e de qualidade inferior quando realizadas entre categorias desiguais.  

Da mesma forma, a força do desejo, ou a paixão, são classificadas em três níveis: 

pequena, média e intensa. Novamente, afirma-se que as melhores uniões sexuais são aquelas 

com grau igual de desejo ou paixão, e as piores aquelas com incompatibilidade de desejo ou 

paixão. 

O tempo da duração da relação sexual também se divide em três: pouco, regular e 

muito tempo, também podendo acarretar igualdade ou desigualdade na qualidade da relação. 

Contudo, o autor aponta que a mulher terá mais satisfação quando o ato sexual se prolonga e 

ficará insatisfeita quando o parceiro "consome pouco tempo". A satisfação dos parceiros 

ocorre com a "ejaculação" de ambos, sendo que "a paixão da mulher gradualmente diminui, 

ela deseja que a relação sexual termine, quando o seu sêmen acabou de fluir." 

O autor também distingue entre o prazer do homem e o da mulher, atribuindo esta 

diferença aos papéis de ativo e passivo: "A diferença nos modos de atuar - o homem é ativo e 

a mulher, passiva - deve-se à natureza masculina e feminina [...]. E o resultado dessa 

diferença no modo de atuar é a diferença na consciência do prazer, porque o homem pensa 

'esta mulher está unida a mim', e a mulher pensa: 'eu estou unida a este homem'."  

A obra também traz uma observação em relação à satisfação sexual que continua 

valendo até hoje."As mulheres não ejaculam como os homens. Os homens simplesmente 

saciam o seu desejo enquanto as mulheres, porque têm consciência do seu desejo, sentem um 

certo prazer que lhes dá satisfação, mas lhes é impossível definir que tipo de prazer sentem. 

Evidência disso é que os machos, durante a união sexual, perdem o desejo depois da 

ejaculação e ficam satisfeitos, o que não ocorre com as mulheres. " 
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O que chama a atenção é que na visão oriental da Kama Sutra, o sexo é uma arte - ars 

erotica, algo a ser cultivado e aprimorado, parte integrante da vivência humana a ser curtida.  

Já o enfoque ocidental moderno tem sido o contrário.  A partir de 1870, surge a 

scientia sexualis. Desta forma, a ênfase muda, para o negativo, principalmente. Segundo 

Foucault (1984), falando deste contexto na época de Freud, "na incapacidade ou na recusa em 

falar do próprio sexo, referia-se sobretudo às suas aberrações, perversões, extravagâncias, 

anulações patológicas, exasperações mórbidas. Era, também, uma ciência essencialmente 

subordinada aos imperativos de uma moral, cujas classificações reiterou sob a forma de 

normas médicas. A pretexto de dizer a verdade, em todo lado provocava medos; atribuía às 

menores oscilações da sexualidade uma dinastia imaginária de males fadados a repercutirem 

sobre as gerações."  (p. 53.)  

Mais adiante no mesmo livro, Foucault concede que à medida que se progrediu no 

Século XX, o enfoque negativo da visão do sexo como uma ciência pode ter mudado, e que 

pode até ter se tornado uma arte em si. "Essa produção de verdade, mesmo intimidada pelo 

modelo científico, talvez tenha multiplicado, intensificado e até criado seus prazeres 

intrínsecos. Diz-se, freqüentemente, que não fomos capazes de imaginar novos prazeres. Pelo 

menos, inventamos outro prazer: o prazer da verdade do prazer, prazer de sabê-la, exibi-la, 

descobri-la, de fascinar-se ao vê-la...". (p. 69).    

Na distinção entre a discussão da sexualidade concentrada na solução e evitação de 

problemas sexuais e a efetiva satisfação sexual, a contribuição de Kaplan (1974 e 1979), 

dentro do estudo da sexualidade humano, foi a de incluir o desejo sexual para integralizar a 

satisfação sexual, sob uma ótica psicoemocional, fator que até então não havia sido 

contemplado por outros autores ao tratar deste assunto. Masters e Johnson (1984), partiam de 

um ponto de vista mais fisiológica, definindo a resposta sexual composta de quatro fases: o 

excitamento, o plateau, o orgasmo e a resolução. Kaplan conseguiu trazer um elemento que 

quebrasse a ênfase puramente científica. 
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3 METODOLOGIA   

 

 

O objetivo dessa monografia é procurar obter informações que permitam ter uma 

visão dos fatores que levem as pessoas a terem satisfação sexual. Para tanto, foi realizada 

uma pesquisa, cujo enfoque era a descrição da relação sexual mais prazerosa que as pessoas 

questionadas já tiveram, bem como estabelecer até que ponto a educação sexual que 

receberam contribuiu para o exercício satisfatório de sua sexualidade.  

Assim, foi elaborado o questionário que consta no Anexo 1, sendo que as pessoas 

tinham a opção de preencher o questionário, ou descrever livremente sua relação sexual mais 

prazerosa.  

A Opção 1, o questionário para preenchimento, contou com 61 perguntas, com 

diversas modalidades de resposta, sendo o simples "sim" ou "não";  pontuação numa escala 

de 0 a 10 para indicar a importância, ou não, de determinados fatores; e respostas abertas, 

visando obter respostas que partissem da própria percepção da pessoa, sem serem 

influenciadas pela modalidade de perguntas fechadas.  

O questionário trata-se de uma amostragem aleatória simples e visa facilitar a 

obtenção de informações para subsidiar o desenvolvimento da monografia, dado o fato de 

que por diversos motivos as pessoas estão menos propensas a dedicar o tempo necessário 

para redigir um relato do que preencher um questionário. Também existe a probabilidade das 

pessoas sentirem-se inibidas pelo tema e portanto terem relutância a escrever a respeito. 

As primeiras nove perguntas do questionário tiveram como objetivo obter um simples 

perfil sócio-econômico das pessoas que responderam, enquanto as demais perguntas trataram 

da relação sexual mais prazerosa e os fatores que contribuíram para seu sucesso. 

A fim de também garantir a obtenção de informações sobre o perfil sócio-econômico 

das pessoas que responderam a Opção 2 (o relato da relação sexual mais prazerosa), as 

primeiras oito perguntas foram idênticas às da Opção 1. Nesta segunda opção pediu-se que, 

após responderem estas perguntas iniciais, as pessoas descrevessem em folha separada a 

relação sexual em questão. 

O relato, ou um tipo de "História de Vida", que restringe-se a um determinado 

momento, dentro da vida afetivo-sexual, tem como objetivo captar as reações espontâneas do 
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pesquisado e constitui uma fonte importante de dados, uma vez que, através dela, o 

pesquisador descobre a concepção que o indivíduo tem de certos acontecimentos 

fundamentais de sua vida (Marconi e Lakatos, 1986). 

Como primeira atividade, dois grupos focais foram realizados, nos quais foram 

distribuídos os questionários, com a finalidade de detectar se as perguntas seriam 

compreendidas da maneira proposta, e se seria possível analisar as respostas obtidas através 

da metodologia utilizada. Escolheram-se propositalmente dez pessoas de baixa escolaridade 

para compor cada grupo focal, a fim de verificar se o questionário seria de difícil 

compreensão por pessoas menos instruídas. Não foram observados problemas em nenhum 

dos sentidos acima descritos. 

 Uma vez testado o questionário, 900 formulários contendo as duas opções de repostas 

foram distribuídos aleatoriamente para indivíduos e para pessoas que se comprometeram a 

repassar os formulários para outras pessoas conhecidas. A distribuição do formulário ocorreu 

durante o período de março a maio de 2001, na cidade de Curitiba. 

Acompanhando o questionário havia uma carta explicando que o motivo da realização 

da pesquisa foi para fundamentar a presente monografia, orientando para as duas opções de 

resposta, informando da garantia do anonimato e explicando as formas de devolução da 

mesma.  

Assim, tendo em vista as duas formas de distribuição do formulário, as pessoas 

tinham a opção de devolver a resposta por correio, em envelope lacrado sem identificação do 

remetente, ou depositá-lo em caixa lacrada de papelão com uma pequena abertura na parte 

superior. Estas caixas ficaram no poder das pessoas que haviam se comprometido em 

colaborar com a distribuição do formulário. 

Os locais onde foi utilizada a metodologia da caixa lacrada incluíam um Clube de 

Mães em uma favela; uma escola de enfermagem: o Centro de Orientação e Aconselhamento 

em Aids de Curitiba; uma associação de homossexuais; uma associação de mulheres 

profissionais do sexo; o Centro de Ação Voluntária de Curitiba; uma associação de mulheres 

negras; os participantes de um curso de especialização em dinâmica de grupo; estudantes do 

curso de psicologia da Universidade Federal do Paraná e alguns dos participantes do curso de 

Especialização em Sexualidade Humana da Universidade Tuiuti do Paraná. O formulário 

também foi distribuído a participantes de cursos ministrados pelo autor da presente 
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monografia, principalmente mulheres e professores multiplicadores de informações sobre a 

prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e Aids.  

55 respostas foram recebidas por correio e 251 através das caixas lacradas. Neste total 

de 306 respostas, não houve nenhum relato descritivo (a Opção 2). O número de respostas 

recebidas representa 34% do total distribuído e pode ser considerado como proporcionando 

um corte bastante diversificado da população de Curitiba. 115 (38%) homens e 188 (61%) 

mulheres responderam. 3 pessoas não indicaram seu sexo. A faixa etária dos pesquisados 

variou de 14 a 71 anos e houve considerável diversidade de situação sócio-econômica e de 

orientação sexual, conforme será exposto na Discussão dos Resultados, a seguir.   

 Os questionários foram tabulados levando em consideração as diferentes modalidades 

de resposta. Assim, no caso de respostas fechadas, foi possível obter dados quantitativos 

capazes de serem expressados em termos numéricos e percentuais.  

Por outro lado, as respostas abertas foram submetidas à técnica de Análise de 

Conteúdo. Conforme Vala (1986, p. 109.), esta técnica permite: 

- a "delimitação dos objetivos e definição de um quadro de referência teórico 

orientador da pesquisa; 

- definição de categorias; 

- definição de unidades de análise; e 

- a quantificação." 

 Desta forma, sempre que possível, agrupamos os temas encontrados nas respostas 

abertas, possibilitando assim a obtenção de informações de cunho mais qualitativo no que diz 

respeito à relação sexual mais prazerosa, mas que ao mesmo tempo também permitiu a 

quantificação, de modo a poder colocar os temas em ordem de importância. 

Tendo em vista a diversidade da população pesquisada, além de apurar os dados em 

termos absolutos, também foram analisados por gênero e orientação sexual, quando 

apropriado. Também houve cruzamento de dados para poder comparar as respostas em 

relação a faixas etárias e também aprofundar a o panorama das informações apresentadas. 

O resultado da pesquisa foi muito rico e trouxe muitas informações e por uma questão 

de objetivos optamos por comentar apenas o que julgamos mais significativo e a respeito do 

qual encontramos bibliografia.  
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4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Surpreenderam-nos os dados ricos que apareceram após a tabulação. Pelo fato do 

questionário ter tido 61 perguntas, muitas das quais com múltiplas opções de resposta, os 

resultados foram consideravelmente extensos. Portanto, para fins de análise e discussão, 

centramos a análise dos resultados em quatro tópicos:  

- o perfil sócio-econômico;  

- a caracterização da satisfação sexual pelos próprios pesquisados;  

- a descrição da melhor relação sexual; e 

- a contribuição, ou não, da educação sexual à qual as pessoas tiveram acesso. 

 

Num segundo momento, pretendemos retornar à análise dos dados obtidos e 

publicá-los na forma de dois livros, tratando de Satisfação Sexual e da Educação Sexual 

na Escola, através de uma metodologia construtivista,  

 

 

4.1      PERFIL SÓCIO-ECOMÔMICO DOS PESQUISADOS 

 

 

4.1.1  Sexo e orientação sexual  

 

TABELA 1 – ORIENTAÇÃO SEXUAL 
 

Sexo 

Orientação Sexual Masculino Feminino Total 

 N % N % N % 

Heterossexual 

Homossexual 

Bissexual 

Transexual (masc.) 

Não respondeu 

55 

45 

13 

2 

48 

39 

11 

2 

152 

17 

7 

 

12 

81 

9 

4 

 

6 

207 

62 

20 

2 

12 

68 

20 

7 

1 

4 

     TOTAL 115   100 188 100 303 100 
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Em razão dos locais em que o formulário foi distribuído, conforme indicado no item 

anterior, houve um número maior de respostas de mulheres do que de homens. Além disso, 

por ter incluído a participação de uma associação de homossexuais, houve uma expressiva 

representação de homossexuais e bissexuais. 

 

4.1.2   Idade 

TABELA 2 – IDADE 
 

Faixa Etária 

Sexo 14-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-71 Total 

 N % N % N % N % N % N % N % 

Masculino 19 33 55 44 24 34 11 31 3 30   112 37 

Feminino 38 67 70 56 46 66 24 69 7 70 2 100 187 63 

   TOTAL 57 100 125 100 70 100 35 100 10 100 2 100 299 100 

 

A idade atual das pessoas que responderam variou de 14 a 71 anos, sendo a média de 

28,8 anos.  A média também foi parecida entre os sexos, sendo de 28,8 anos no caso dos 

homens e 29,2 anos para as mulheres. 

 

4.1.3   Escolaridade  

 

TABELA 3 – ESCOLARIDADE 
 

Sexo 

Escolaridade Masculino Feminino Total 

 N % N % N % 

1º grau     21 19 40 22 61 20 

2º grau     45 40 63 34 108 36 

Graduação 43 38 58 31 101 34 

Pós graduação / 

mestrado / doutorado 

4 03 24 13 28 10 

    TOTAL 113 100 185 100 298 100 
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A pesquisa abrangeu todos os níveis de escolaridade em ambos os sexos, desde o 

primeiro grau até o doutorado. Houve um nível relativamente elevado de pessoas com 

graduação e pós-graduação: 42% dos homens e 44% das mulheres. 

 
4.1.4   Renda atual 

 

TABELA 4 – RENDA 

Salários Mínimos 

Sexo Em 

branco 

0 1 2 3 4 5 6-9 10-15 16-20 21+ 

 N N N N N N N N N N N 

M 24 1 15 22 15 6 7 12 5 5 3 

F 34 8 25 11 22 15 15 25 23 5 3 

TOTAL 58 9 40 33 37 21 22 37 28 10 6 

 

 

A pesquisa também foi representativa em termos do escopo da renda indicada. 

Observa-se que de modo geral a renda das mulheres era maior que a dos homens, com 48 

(31,6%) das mesmas ganhando entre 6 e 15 salários mínimos, comparado com 17 (14,8%) 

dos homens na mesma faixa de renda. 

 
 
4.1.5   Religião  

 

TABELA 5 – RELIGIÃO 

Religião 

 N % 

Católica     182 61 

Não tenho religião   55 18 

Evangélica   30 7 

Espírita  22 11 

Outra   9 2 

Judaica  1 1 

    TOTAL 299 100 
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A pesquisa também refletiu a composição das religiões seguidas no Brasil, com a 

maioria (61%) das pessoas sendo católicas. É relativamente alto o índice de pessoas que 

declaram não ter uma religião (18%). 

 
 
4.1.6   Estado Civil 

 

TABELA 6 – ESTADO CIVIL 
 

Sexo 

Estado civil Masculino Feminino Total 

 N % N % N % 

Casado     8 7 46 25 54 18 

Solteiro   76 67 91 50 167 56 

Divorciado   2 2 12 7 14 5 

Separado  13 11 10 6 23 8 

Vivendo juntos sem 

casar 

10 9 17 9 27 9 

Outro       5 4 6 3 11 4 

    TOTAL 114 100 182 100 296 100 

 

 

É interessante observar que a pesquisa retratou um universo de pessoas 

predominantemente solteiras, 67% dos homens e 50% das mulheres. Tendo em vista que foi 

oferecida a opção de indicar se a pessoa estava vivendo junto com outra pessoa, sem 

necessariamente ser casada, supõe-se que as respostas obtidas realmente significam que as 

pessoas eram solteiras no sentido de não estar envolvidas em um relacionamento estável.  

Este dado pode ser corroborado pelo fato de a maioria das pessoas pesquisadas serem jovens, 

na faixa etária de 14 a 29 anos (60,9%), onde a idade média é de 28,8 anos, e que portanto 

ainda não necessariamente se encontram "casadas". 

O número alto de pessoas que tiveram a melhor relação sexual quando solteiras 

também pode ser referendado pela Pesquisa acerca dos hábitos e atitudes sexuais dos 

brasileiros, realizada pelo Instituto Paulista de Pesquisas de Mercado e publicado em 1983. A 

pesquisa traz informações referentes à sexualidade de 3.356 pessoas em 20 cidades 
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brasileiras e nos informa que o relacionamento sexual pré-matrimonial é marcadamente 

aceito pelos grupos mais jovens. (p. 31). 

Outro fato revelado pelo questionário é que 248 pessoas (81%) relataram que eram 

solteiras quando da relação mais prazerosa. A Tabela 6 abaixo informa serem solteiras 

atualmente 56% das pessoas que responderam o questionário. Assim, além delas, mais 25% 

das pessoas, que hoje não são solteiras, elegeram como mais prazerosa uma relação que 

tiveram antes de "se casar". 

Para Kinsey (1953), a abstinência pré-nupcial era anti-natural, porque em todas as 

outras espécies animais o intercurso começava imediatamente após a maturidade sexual, se 

não antes. Assim, o casamento seria um fenômeno tipicamente humano, como também o 

seria a proibição do sexo antes do casamento. Assim, afirmava que "os dados não justificam a 

opinião geral de que o coito pré-nupcial é, por via de regra, mais apressado, menos 

satisfatório do que o coito praticado no casamento". ( p. 311).   

Segundo Robinson (1977), em sua análise da opinião de Kinsey, "o intercurso pré-

nupcial se apresentava como uma experiência notavelmente romântica, ao mesmo tempo 

mais excitante e mais terna que sua rotineira contraparte conjugal. Tampouco era geralmente 

seguido de angústia ou problemas de consciência ; cerca de 69 a 77 por cento de mulheres 

que tiveram experiência pré-nupcial declararam não haver motivo para lamentar sua 

infração." (p. 96).  
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4.1.7   Profissão 

 

TABELA 7 – PROFISSÃO 
 

Profissão 

Área de Atuação N % 

   

Educação – Estudantes 47 17 

Educação - Docentes  39 14 

Indústria e comércio  76 27 

Saúde 38 14 

Profissionais liberais 22 8 

Desempregado(a)         11 4 

Serviços sociais 10 4 

Do lar    8 3 

Profissional do sexo    7 2 

Entretenimento / cultura 6 2 

Serviços domésticos 6 2 

Funcionário(a) público(a)   5 2 

Segurança   3 1 

Aposentado(a)   2  

Catador de papel 1  

Turista 1  

    TOTAL 282 100 

 

Foram declaradas 72 profissões diferentes, as quais foram classificadas por área de 

atuação a fim de facilitar a identificação do universo pesquisado. Na maioria dos casos, 

dentro das categorias encontraram-se pessoas das mais qualificadas até as com qualificação 

mínima, como por exemplo na área de saúde, onde havia desde médicos até agentes 

comunitários de saúde.  

É interessante observar a diversidade das áreas de atuação, abrangendo desde as  

profissões mais conceituadas até o mercado informal e de prostituição. 

Observa-se que a área da educação foi a mais representada pela pesquisa, 31%, 

somando-se docentes e estudantes. 
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4.2      A CARACTERIZAÇÃO DA SATISFAÇÃO  

 

Como o objetivo desta monografia é conhecer a satisfação sexual, procurou-se saber 

dos pesquisadas não somente qual foi sua melhor relação sexual, como também suas opiniões 

sobre o que representa a satisfação sexual para eles, e o que pode contribuir para a mesma. 

Desta forma, pediu-se que os pesquisados completassem a seguinte frase: "Eu me 

sinto satisfeito(a) no final de uma relação sexual quando.....” 

104 homens e 166 mulheres responderam. 36 pessoas (12%) deixaram de responder. 

  

TABELA 8  - DEFINIÇÃO DA SATISFAÇÃO SEXUAL PELOS PESQUISADOS 

Satisfação Sexual  

Agrupamento Temático Nº % 

Gozo / Orgasmo 95 38,62 

Realização 62 25,20 

Prazer 36 14,63 

Amor 16 6,50 

Carinho 15 6,10 

Vontade / Desejo 9 3,65 

Felicidade 7 2,85 

Confiança / segurança 5 2,03 

Ter corpo compatível com a identidade sexual 1 0,42 

TOTAL 246 100,00 

 

 

 

Com vistas a um conhecimento mais aprofundado a respeito dos principais fatores 

identificados acima pelos pesquisados, foi feita uma análise que levou em consideração a 

orientação sexual do pesquisado, bem como uma amostra das frases utilizadas pelas pessoas 

para tipificar o que significa satisfação sexual para elas. 
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Gozo ou orgasmo: 

 

 

Satisfação Sexual  

Agrupamento Temático Orientação 

Sexual 

Nº % 

GOZO / ORGASMO Homem bi 6  

 Homem hetero 15  

 Homem homo 15  

 Mulher bi 3  

 Mulher hetero 49  

 Mulher homo 7  

 Total 95 38,62 
 

Frases:  

 

"Ambos atingem o orgasmo" 

"Gozo junto com minha parceira, e dormimos abraçados com carinhos pra completar" 

 

Percebemos a partir da tabela acima, que na percepção das pessoas, a satisfação 

sexual se dá principalmente através do gozo ou do orgasmo. Salientamos que estes dois 

termos foram agrupados porque tanto os homens quanto as mulheres se referiram a gozo e 

orgasmo, não observando-se o uso da palavra orgasmo apenas por mulheres, ou da palavra 

gozo apenas por homens. 

A proporção do universo pesquisado em termos de gênero foi de  115 (38%) homens 

e 188 (62%) mulheres. Na tabela acima esta proporção foi mantida integralmente, com 36 

(38%) homens e 59 (62%) mulheres elegendo o orgasmo como o primeiro fator de 

importância para a satisfação sexual.  

 

 

Realização: 
 

 

Satisfação Sexual  

Agrupamento Temático Orientação 

Sexual 

Nº % 

REALIZAÇÃO  Homem hetero 15  

 Homem homo 11  

 Mulher hetero 31  

 Mulher homo 5  

 Total 62 25,20 
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Frases (realização):  

 

"Deito ao lado da minha parceira e sei que ela também está satisfeita" 

"Não tenho pressa para terminar" 

"Vejo estrelas no céu" 

"Alguma coisa realmente importante ficou dentro de mim" 

 

 

Optamos por utilizar o termo "realização" para abranger aqueles comentários que 

expressaram de alguma forma uma sensação de bem-estar, sem o emprego de palavras 

específicas de qualificação da experiência (como seria o caso de "amor", "gozo", etc.).  

Novamente, observa-se a manutenção da proporção de homens e mulheres nas 

respostas em relação ao universo pesquisado como um todo. 

 

 

Prazer: 

 
 

Satisfação Sexual  

Agrupamento Temático Orientação 

Sexual 

Nº % 

PRAZER Homem bi 1  

 Homem hetero 11  

 Homem homo 3  

 Mulher bi 1  

 Mulher hetero 20  

 Total 36 14,63 
 

Frases:  

 

"O prazer é recíproco" 

"Eu e meu parceiro sentimos prazer" 

"Eu proporcionei prazer e recebi" 

"Trocamos muito carinho e chegamos ao prazer" 
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Amor: 

 
 

Satisfação Sexual  

Agrupamento Temático Orientação 

Sexual 

Nº % 

AMOR Homem hetero 2  

 Homem homo 2  

 Mulher bi 2  

 Mulher hetero 10  

 Total 16 6,50 
 

Frases:  
 

"Tenha amor, a troca de sentimentos" 
 

 

Aqui é marcante a importância do amor para mulher, comparado com o homem. Isto 

reflete as constatações na literatura de que o homem tende a buscar satisfação física acima de 

tudo no ato sexual, enquanto a mulher tende mais para o lado emocional da experiência.  

 

Carinho: 

 
 

Satisfação Sexual  

Agrupamento Temático Orientação 

Sexual 

Nº % 

CARINHO Homem bi 1  

 Homem hetero 1  

 Homem homo 3  

 Mulher bi 1  

 Mulher hetero 7  

 Mulher homo 1  

 Transexual (m) 1  

 Total 15 6,10 
 

Frases:  

 

"Carinhos, beijos, participação intensa e recíproca" 
 

 

 Das pessoas que elegeram o carinho, 67% eram mulheres e 60% homens 

homossexuais. Apenas 2 homens heterossexuais valorizaram o carinho em suas respostas. 

Santos e Serapião (1999) observam que as mulheres são mais propensas ao 

romantismo, à troca de carinho, ao toque, e menos ao visual, [...] foram as mulheres, mais 
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que os homens, que citaram como prazerosas as relações sem penetração, justamente por esta 

troca de carícias e toques envoltos em romantismo. [...] Em muitos relatos vimos que as 

mulheres valorizam o fato de serem amadas e desejadas.  (p. 54). 

Foi perguntado aos pesquisados que informassem as carícias que mais lhes dão 

prazer. Assim, pudemos obter detalhes mais aprofundados sobre as formas de carinho físico 

valorizadas pelos mesmos. 

 

TABELA 9  - AS CARÍCIAS QUE MAIS DÃO PRAZER 

 

Carícias  

Agrupamento Temático Nº % 

Beijo (na boca e em diversas partes do corpo) 69 28,05 

Nos seios (junto com outros fatores) 23 9,35 

Com as mãos 20 8,13 

Todas 20 8,13 

Carinho 14 5,69 

Nos órgãos genitais 13 5,28 

Sexo oral 13 5,28 

Na nuca (junto com outros fatores) 11 4,47 

Diversas partes do corpo 8 3,25 

No pescoço (junto com outros fatores)  7 2,85 

Abraços 5 2,03 

Mordidas 5 2,03 

Palavras e outros 5 2,03 

Contato físico 4 1,63 

No peito 4 1,63 

Nas costas (junto com outros fatores) 3 1,22 

Nas coxas (junto com outros fatores) 3 1,22 

Uso da língua 3 1,22 

Parceiro(a) 3 1,22 

No cabelo 2 0,81 

Olhar 2 0,81 

Nas orelhas 2 0,81 

No ventre 2 0,81 

Masturbação e outros 1 0,41 

Na pele 1 0,41 

Nas pernas e outros 1 0,41 

No rosto 1 0,41 

Nas zonas erógenas 1 0,41 

   

 246 100,00 
 
  
 



28 

 

 

A fim de demonstrar a diversidade das carícias descritas, relacionamos a seguir 

algumas das frases escritas pelos pesquisados: 

abraços fortes;  

amassos;  

beijo ardente, amasso nas coxas, dedo na vagina;  

beijo na boca e no bico dos seios;  

beijos curtos pelo corpo;  

beijos e mordidas no pescoço;  

beijos em geral estimulação no seio e clitóris;  

beijos na nuca, orelha e ventre;  

beijos nas costas;  

beijos no corpo e no ânus;  

beijos, toques íntimos no abdome;  

carinho nos seios durante a penetração.  

carinho, amor; as caricias recíprocas;  

carinho, toque total;  

chamegos;  

deslizar as mãos por todo o corpo;  

falar no ouvido;  

lambidas no pescoço e orelha durante a penetração;  

língua na orelha e pescoço;  

mãos ao longo do corpo e beijos na orelha;  

mãos entre as coxas;  

mãos nas nádegas, nos testículos e dedo no anus;  

masturbação mutua, beijos e segurar na cabeça;  

olhar com sentido de desejo;  

morder minhas nádegas e ser chupado;  

mordidas nos genitais;  

mordidas no pescoço e nas orelhas;  

mordidas nos mamilos;  
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carinho na nuca e no tórax; nuca, púbis, nos lados internos das coxas e no anus;  

o toque das mãos e o beijo;  

olhar nos olhos;  

carícias no pênis;  

os corpos nus se tocando;  

palavras carinhosas excitam muito;  

passa os dedos na minha vagina;  

passar a barba no meu pescoço;  

passar as mãos nas costas e no peito;  

pegar nos seios, passar a mão pelo corpo todo bem leve;  

quando mexem no meu cabelo;  

roçar meu corpo com a boca;  

sexo oral.  

 

A partir da pergunta acima, "Eu me sinto satisfeito(a) no final de uma relação sexual 

quando.....”,  observa-se que os pesquisados elegerem em ordem de importância: 

- gozo / orgasmo 

- realização 

- prazer 

- amor 

- carinho 

 
 
 
 

Tendo definido o que representa a satisfação em uma relação sexual, passamos a 

verificar o que as pessoas pesquisadas consideram necessário para se envolver sexualmente 

com alguém.  
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TABELA 10  - NECESSIDADES PARA SE ENVOLVER SEXUALMENTE 

 

Necessidades  

Agrupamento Temático Nº % 

Amor 57 23,75 

Tesão 42 17,50 

Desejo 26 10,83 

Carinho 22 9,17 

Atração 20 8,33 

Conhecimento 16 6,67 

Confiança / segurança 12 5,00 

Cumplicidade 12 5,00 

Paixão 11 4,58 

Excitação 5 2,08 

Camisinha 4 1,67 

Conquista / sedução 3 1,25 

Intimidade 3 1,25 

Especial 2 0,83 

Prazer 2 0,83 

Respeito 2 0,83 

Experiência 1 0,43 

TOTAL 240 100,00 
 

 

Vimos na tabela acima que os principais fatores que se repetem com expressivo grau 

de pontuação, em relação à definição dos fatores que dão prazer, são o amor e o carinho.  

Já os outros principais fatores apontam para as forças que contribuem para a 

realização do ato sexual, principalmente o tesão, o desejo e a atração.  

No artigo Atração Sexual (1998) os Professores Marise e Pedro Jurberg, citando 

Alferes, Berscheid e Buss, identificam fatores responsáveis pelas nossas "preferências 

relacionais", incluindo beleza física, inteligência, personalidade, estratégias de sedução 

utilizadas, e as dimensões e proporções do rosto e do corpo. (p. 46-47).   Para que isso se 

desencadeia em uma relação sexual, a atração inicial pode ser complementada por 

"determinados estímulos-sinais específicos, por comportamentos (movimentos e posturas) ou 

por estados fisiológicos." (p. 49).  

Em relação aos temos mais citados pelos pesquisados, analisamos abaixo a 

composição das respostas em termos da orientação sexual das pessoas. 
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Amor: 

 
 

Necessidades  

Agrupamento Temático Orientação 

Sexual 

Nº % 

AMOR Homem hetero 6  

 Homem homo 2  

 Mulher bi 3  

 Mulher hetero 43  

 Mulher homo 2  

 Transexual (m) 1  

 Total 57 23,75 
 

Frases:  
 

"haja amor" 

"eu goste" 

"que haja amor e muito tesão" 

"exista amor e respeito" 

"exista muito sentimento" 

"haja amor afeto sinceridade" 

"sinta algum sentimento especial pela pessoa" 

"tenha envolvimento afetivo" 

 

Carinho: 
 

 

Necessidades  

Agrupamento Temático Orientação 

Sexual 

Nº % 

CARINHO Homem bi 2  

 Homem hetero 3  

 Homem homo 3  

 Mulher bi 1  

 Mulher hetero 11  

 Mulher homo 1  

 Transexual (m)  1  

 Total 22 9,17 
 

Frases:  
 

"Tenha muito carinho" 

"Que me toque" 

"Que tenha carinho e amor" 
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Paixão: 
 

 

Necessidades  

Agrupamento Temático Orientação 

Sexual 

Nº % 

PAIXÃO Homem hetero 1  

 Mulher hetero 10  

 Total 11 4,58 
 

Frases:  
 

"Que seja apaixonada por mim" 

"Que ao olhar saia faísca" 

"Que exista paixão, tesão" 
  

 

Confiança / Segurança: 
 

 

Necessidades  

Agrupamento Temático Orientação 

Sexual 

Nº % 

CONFIANÇA / SEGURANÇA Homem bi 1  

 Homem hetero 2  

 Mulher 9  

 Total 12 5,00 
 

 

Frases (confiança / segurança):  
 

"Confie e ame" 

"Me passe segurança" 

"Me sinta protegida e sinta que o parceiro vai me dar tesão" 

 

 

Novamente, é marcante a importância do amor para a mulher (84% das respostas), e 

do carinho (59%), quando comparado ao homem. A estes fatores, junta-se a paixão, com 91% 

de afirmação pelas mulheres. Observa-se também a necessidade da mulher se sentir segura, 

ou confiar no parceiro para poder se envolver sexualmente.  

 

Partindo para a ótica da atração, tesão e desejo, observa-se que o homem dá maior 

ênfase ao tesão, enquanto a mulher preconiza o desejo. A distinção é um tanto tênue entre os 
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dois termos, mais parece-nos que o uso da palavra "tesão" reforça a noção da busca 

"animalesco" do prazer, enquanto o "desejo" seria algo mais romântico.   

 

Atração: 

 
 

Necessidades  

Agrupamento Temático Orientação 

Sexual 

Nº % 

ATRAÇÃO Homem bi 1  

 Homem hetero 3  

 Homem homo 4  

 Mulher hetero 12  

 Total 20 8,33 
 

Frases:  
 

"haja atração recíproca" 

"eu sinta uma forte atração 

"haja química" 

"química de pele e confiança" 

"ter pênis e estar atraída" 

 

 

Tesão: 
 
 

Necessidades  

Agrupamento Temático Orientação 

Sexual 

Nº % 

TESÃO Homem hetero 11  

 Homem homo 10  

 Mulher bi 1  

 Mulher hetero 19  

 Mulher homo 1  

 Total 42 17,50 
 

Frases:  
 

"tesão" 

"tenha piração" 

"haja simpatia e tesão" 
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Desejo: 
 

Necessidades  

Agrupamento Temático Orientação 

Sexual 

Nº % 

DESEJO Homem bi 3  

 Homem hetero 4  

 Homem homo 4  

 Mulher hetero 12  

 Mulher homo 3  

 Total 26 10,83 
 

Frases:  
 

"desperte meu desejo" 

"eu ache ela gostosa" 

"eu me interesse" 

"eu sinta muita vontade" 

"desejo ardente" 

"sinta o corpo arrepiar" 

"tenha desejo de ambas as partes" 

"tenha vontade" 
 

 

Conforme os Pease (2000), as preferências sexuais refletem diretamente a 

organização cerebral. Homens são visuais e querem sexo. Mulheres são auditivas, querem 

proximidade e romance. Para estes autores, estas diferenças podem ser resumidas da seguinte 

maneira: 

O que estimula a mulher O que estimula o homem 

1. Romance 1. Pornografia 

2. Compromisso 2. Nudez feminina 

3. Comunicação 3. Variedade sexual 

4. Intimidade 4. Roupas íntimas 

5. Toque não-sexual 5. Disponibilidade da mulher 

 

 Por último, os pesquisados avaliaram sua vida sexual atual.  236 (77%) responderam 

que sim, sendo 93 homens e 142 mulheres. 70 pessoas não responderam, o que por si só pode 

ser um dado significativo. 152 pessoas definiram as causas do sucesso ou do fracasso. 
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TABELA 11 - O SUCESSO / FRACASSO DA VIDA SEXUAL 
 
 

FATORES DE SUCESSO DA VIDA SEXUAL 

Agrupamento Temático Nº % 

Capacidade/experiência própria 27 22,68 

Amor 18 15,13 

Parceiro(a) certo(a) 12 10,08 

Conhecimento 10 8,40 

Satisfazer 10 8,40 

Liberdade 9 7,57 

Carinho 6 5,04 

Desejo 6 5,04 

Tesão 6 5,04 

Diálogo 4 3,37 

Prazer 4 3,37 

Entrega desinibida 3 2,52 

Paixão 2 1,68 

Respeito 1 0,84 

Sinceridade 1 0,84 

TOTAL 119 100,00 
 
 

FATORES DE FRACASSO NA VIDA SEXUAL 

Agrupamento Temático Nº % 

Fatores externos 9 27,27 

Desencontro 7 21,21 

Falta de amor / carinho 5 15,15 

Falta da pessoa 4 12,13 

Disfunção 3 9,09 

Frieza 3 9,09 

Falta de auto-estima 1 3,03 

Situação 1 3,03 

TOTAL 33 100,00 

 
 Constata-se um certo "convencimento" na resposta principal, no sentido de que o 

sucesso da  vida sexual se deve à capacidade ou experiência própria das pessoas. 
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 As repostas obtidas das pessoas pesquisadas sobre a conceituação de satisfação 

sexual, envolvimento sexual e a avaliação da vida sexual foram expressivas em termos 

quantitativas e abrangentes em termos qualitativas.  

 Isto demonstra que a satisfação sexual é uma questão que afeta profundamente a vida 

das pessoas e sobre a qual refletem consideravelmente.  

Resultados de pesquisa realizada pelo Instituto Kaplan no ano 2000 e publicadas na 

Revista Tudo (Alves, 2001, p. 39.), demonstram que o brasileiro está cada vez procurando 

formas de obter satisfação sexual. Levantamento do "mercado erótico" revela que há 400 sex 

shops no país; 200 sacoleiras vendem de porta em porta; 250 publicações são vendidas em 

bancas; há 3.000 motéis; este segmento movimento US$ 350 milhões por ano. 
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4.3      A MELHOR RELAÇÃO SEXUAL  

 

 

Depois de conhecer as opiniões dos pesquisados a respeito do que significa a 

satisfação sexual, passamos a analisar o que foi, de fato, para eles, a melhor relação sexual, e 

de que forma isto coincide, ou não, com as percepções e preferências expressadas até então.  

Da mesma forma, foram obtidos dados quantitativos e qualitativos, através de 

perguntas fechadas e abertas.  

 

4.3.1.  Idade em que a relação aconteceu 

 

No que diz respeito à idade da pessoa quando aconteceu sua relação sexual mais 

prazerosa, observou-se que tanto as mulheres quanto os homens afirmaram ter tido esta 

experiência quando eram adultos jovens, sendo a média 21 anos para os homens e 23 anos 

para as mulheres. 

 

TABELA 12  – IDADE EM QUE OCORREU A RELAÇÃO SEXUAL 
 

Faixa Etária 

Sexo 3-10 11-15 16-19 20-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 

 N % N % N % N % N % N % N % N % N % 

Masc 5 83 13 43 37 46 36 36 9 25 4 22 5 45 3 50 1 50 

Fem 1 17 17 57 44 54 64 64 27 75 14 78 6 55 3 50 1 50 

TOTAL 6 1 30 100 81 100 100 100 36 100 18 100 11 100 6 100 2 100 

 

À primeira vista, pensou-se que este dado poderia estar devido à maioria das pessoas 

(60,9%) pesquisadas estarem atualmente na faixa etária de 14 a 29 anos. Contudo, análise das 

respostas das pessoas com acima de 30 anos hoje (115 pessoas que responderam esta 

pergunta) revela que a idade média em que ocorreu sua melhor relação sexual foi de 28 anos, 

e a maioria destas (62%) reportaram que estavam com de 7 a 29 anos quando a relação 

aconteceu. Assim, o fato da maioria das pessoas pesquisadas estarem na faixa etária jovem 

não parece ter distorcido os resultados e portanto fica confirmado que a relação mais 

prazerosa se deu quando as pessoas eram adultos jovens.  
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Observa-se que houve uma queda significativa no número de pessoas que reportaram 

ter tido esta experiência com mais de 36 anos e nenhuma pessoa informou sua ocorrência 

acima dos 50 anos, mesmo levando em consideração que 24% das pessoas pesquisadas 

encontravam-se na faixa de 36 a 71 anos . 

De modo geral, é consenso da opinião pública que o declínio sexual começa por volta 

dos quarenta. Contudo, para Kinsey (1948), começaria antes dos vinte, de forma gradual. "O 

ponto máximo de atividade sexual está, exatamente, entre os 16 ou 17 anos, e não depois" (p. 

219). De fato, os resultados obtidos dos nossos pesquisados demonstram uma tendência 

parecida com a defendida por Kinsey, embora o declínio evidenciado em nossa pesquisa 

começa um pouco mais tarde, a partir dos vinte e cinco anos. 

A idade média dos parceiros da relação sexual também era a de um adulto jovem (26 

anos). Observou-se uma tendência de serem mais velhos os parceiros das pessoas que tiveram 

a relação sexual mais prazerosa na infância, na adolescência e no início da vida adulta. Por 

outro lado, na faixa de 25 a 40 anos, esta tendência já começa a diminuir e dos 46 a 50 anos a 

tendência se inverte de maneira marcada, com as pessoas pesquisadas tendo sua relação 

sexual mais prazerosa com pessoas mais jovens.  

A Tabela 9 abaixo compara as idades dos pesquisados com as dos seus parceiros, 

utilizando a média por faixa etária. 

 

TABELA 13 – IDADE, PESQUISADO / PARCEIRO 
 

                                                                Idade - média 

Faixa etária Pesquisado Parceiro 

   

03-10 7,17 22,17 

11-20 16,99 22,98 

21-30 24,95 26,31 

31-40 36,55 37,81 

41-50 44,25 34,37 

 

O Gráfico 1 abaixo demonstra mais claramente esta tendência. 
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GRÁFICO 1 – COMPARAÇÃO DE IDADES 
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Causou-nos surpresa observar que 5 homens e 1 mulher afirmaram ter tido a relação 

sexual mais prazerosa com entre 3 e 10 anos de idade.  

Em pesquisa realizada por Alfred Kinsey nos Estados Unidos entre 1938 e 1956 com 

dezoito mil pessoas, este obteve informações sobre a reação sexual de trezentos e dezessete 

pré-adolescentes. Destes, metade havia atingido o orgasmo por volta dos sete anos de idade. 

“Não há nenhum aspecto essencial do orgasmo de um adulto que não tenha sido observado 

nos orgasmos que possam ter as criancinhas”. Concluía que, numa sociedade 

verdadeiramente desinibida, metade da população masculina provavelmente atingiria o 

orgasmo por volta dos quatro anos (Robinson, 1977).   

Mais próxima à realidade de nossa pesquisa, em termos de tempo e cultura, é a 

Pesquisa acerca dos hábitos e atitudes sexuais dos brasileiros.  No relatório da pesquisa 

consta que "alguns pesquisados declararam ter tido a primeira relação sexual aos 5, 6 e 7 anos 

de idade".  (IPPM, 1983, p. 38). Esta constatação também serve para validar as respostas 

recebidas por nós.  

Idade 

parceiro 

Idade 

pesquisado 
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TABELA 14 – RELAÇÃO SEXUAL EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
 

Informações sobre a relação sexual 

 

Sexo 

Idade 

Quando 
da 

Reln. 

Idade 
Parceiro 

Parentesco Reln. foi 
com sexo 

oposto 

Teve 
orgasmo 

Idade 
atual 

Orientação  
sexual 
atual 

Masc. 3 11  Não Sim 18 Homo 

 7 16 Primo  Não Sim 16 Homo 

 7 16  Sim Sim 32 Bi 

 8 32 Primo Não Sim 40 Homo 

 8 40 Primo Não Sim 44 Homo 

 13 12  Sim Sim 25 Hetero 

 13 16 Primo Não Sim 32 Homo 

 13 16 Primo Sim Sim 37 Homo 

 14 16  Sim Sim 23 Hetero 

 14 17 Prima Sim Sim 21 Hetero 

 14 17 Primo Não Sim 16 Homo 

 14 18 Prima Sim Sim 18 Hetero 

 14 21   Não 28 - 

 14 22  Não Sim 29 Homo 

 14 23  Não Sim 19 Homo 

 15 35 Primo Sim Sim 27 Homo 

 15 36 Tio e primos  Sim 27 Bi 

 15 -  Sim Sim - Hetero 

TOTAL  18 pessoas      

        

Fem.        

 10 18   Sim 60 Hetero 

 11 14  Sim Sim 14 Bi 

 11 14  Não Não 18 Homo 

 12 16  Sim Sim 14 Hetero 

 13 17  Sim Sim 14 Hetero 

 13 17  Sim Sim 15 Hetero 

 13 18    28 Hetero 

 13 18 Primo Sim Não 15 Homo 

 13 18 Prima Não Sim 17 Homo 

 14 18  Sim Sim 24 Hetero 

 14 19  Sim Sim 17 Hetero 

 14 20  Sim Sim 14 Hetero 

 15 22  Sim  22 Hetero 

 15 24  Sim Não 18 Hetero 

 15 25  Sim Sim 17 Hetero 

 15 27  Sim Não 24 - 

 15 33  Sim Sim 18 Hetero 

 15 40  Sim Não 17 - 

TOTAL   18 pessoas      
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A Tabela 10 acima revela informações muito ricas a respeito das relações sexuais, 

informadas como sendo as mais prazerosas, em crianças e adolescentes de 3 a 15 de idade. 

Com a exceção de um caso, todas as relações aconteceram com parceiros mais velhos. Às 

vezes a diferença de idade é tanto que configura pedofilia, por exemplo, uma criança de 8 

anos tendo relações sexuais com um adulto de 40 anos, do mesmo sexo.  

Trinta e seis pessoas, dezoito de ambos os sexos, reportaram ter tido a relação sexual 

mais prazerosa com apenas três a quinze anos de idade. No caso dos homens, cinco dessas 

relações aconteceram antes dos nove anos, e os demais entre os treze e quinze anos. Já no que 

diz respeito às mulheres, as relações sexuais aconteceram entre os dez e quinze anos.  

No caso dos homens, é importante observar a maior freqüência com que ocorreram 

relações sexuais com primos mais velhos e do mesmo sexo, bem como o fato de que a 

maioria dos homens que relatam este tipo de relação ocorrida na infância e adolescência hoje 

se auto-define homossexual. 

Já no caso das mulheres, a maioria das relações sexuais ocorridas na infância e na 

adolescência foram heterossexuais e a maioria destas mulheres se auto-define heterossexual.  

Dezessete homens (94,4%) e onze mulheres (61,1%) afirmaram ter atingido o 

orgasmo nestas relações. 

 

   

4.3.2.   Avaliação quantitativa e qualitativa da relação  

 

Na avaliação quantitativa, solicitou-se a resposta das pessoas na forma de "sim" ou 

"não", e também por meio de pontuação, numa escala de 0 a 10, onde 10 era o fator mais 

importante e 0 o menos importante. Os resultados revelaram que as notas mais expressivas 

foram “Nota 10”,  ou “Nota 0”, sendo que as notas de meio termo são muito menos 

expressivas.    
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TABELA 15 - DETERMINANTES DA QUALIDADE DA RELAÇÃO 
 

Avaliação qualitativa da relação 

Determinante Pontuação 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tesão                 3 - 1 2 - 7 1 5 16 23 224 

Forte 

vontade/desejo 

do(a) parceiro(a) 

5 1 1 4 1 7 1 8 20 24 199 

Desejo forte seu 6 - 2 4 5 6 5 8 27 26 188 

Carinho              5 1 1 1 5 16 7 8 31 18 185 

Paixão                20 6 5 4 5 28 3 11 23 26 147 

Amor                   33 7 2 8 2 28 7 9 23 16 146 

Tesão excessivo 28 4 3 4 5 20 9 16 32 25 123 

Curiosidade       51 1 7 11 3 29 15 9 31 13 101 
 
 

Num primeiro momento, reportamos aqui as respostas que obtiveram “Nota 10”.  

No que diz respeito à relação sexual mais prazerosa, observou-se que os fatores que 

mais se destacaram, em ordem de prioridade, foram:  

- o tesão e o desejo, seja da pessoa ou do(a) parceiro(a);  

- o carinho;  

- a paixão; e 

- o amor.  

224 pessoas afirmaram que a relação mais prazerosa foi caracterizada por “tesão” e 

123 pessoas citaram o “tesão excessivo”. Ainda, 188 pessoas relataram que elas mesmas 

tiveram “desejo forte” e 199 responderam que houve “forte vontade ou desejo do parceiro”.  

O próximo fator mais importante foi o “carinho”, eleito por 185 pessoas, seguido por 

“paixão” (147), “amor” (146) e “curiosidade (101).  

Estes fatores também foram confirmados pelas respostas à pergunta do porquê da 

relação ter sido a mais prazerosa, na época em que aconteceu, sendo:  

- “paixão” (160),  

- “amor” (141),  

- “romance” (137);  

- e “algo inusitado” (109).   
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TABELA 16 - AVALIAÇÃO DA RELAÇÃO, NA ÉPOCA EM QUE ACONTECEU 
 

Avaliação qualitativa da relação 

Determinante Pontuação 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Envolvia 

paixão 

28 2 2 1 1 15 8 7 18 19 160 

Envolvia 

amor 

47 6 2 10 - 18 2 8 22 13 141 

Envolvia 

romance 

37 2 3 4 2 11 2 14 21 22 137 

Foi algo 

novo, 

inusitado 

54 4 6 6 6 21 3 10 21 10 109 

Foi uma 

aventura 

88 2 3 2 5 21 6 11 23 7 85 

Aconteceu no 

seu segundo 

casamento 

198 4 2 3 - 4 1 1 - 4 18 

Existia a 

possibilidade 

de ser 

flagrado 

159 - 4 5 1 10 1 3 7 4 50 

Foi sua 

iniciação 

sexual 

146 7 4 4 1 13 3 2 17 1 53 

Envolvia 

infidelidade 

141 2 4 4 1 10 4 4 13 10 53 

Outro         1  3 
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TABELA 17 - SIGNIFICADO DA RELAÇÃO, HOJE 
  

Avaliação qualitativa da relação 

Determinante Pontuação 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Momento de 

liberdade e 

prazer 

20 - - 3 1 14 2 7 18 13 179 

Prova de 

amor 

77 5 1 1 1 18 4 11 17 10 117 

Função 

reprodutiva 

189 7 2 4 2 4 3 - 3 1 17 

Um deslize 

de que você 

se arrepende 

188 5 4 4 3 4 4 1 2 1 21 

Prova de 

posse 

125 9 4 7 3 24 3 7 17 10 30 

Função 

fisiológica 

92 2 5 8 3 32 5 13 20 12 41 

Forma de 

comunicação 

78 7 8 4 3 24 5 11 27 14 52 

 

Já em retrospectiva, dois fatores se destacaram dos demais. A percepção hoje da 

relação é de que em primeiro lugar foi: 

- um “momento de prazer e liberdade” (179) 

- e que em segundo lugar foi uma “prova de amor” (117).  

 

"Direitos humanos e liberdade sexual são fatores e conceitos indissociáveis". (Serapião, 

1997, p. 98).   

 

Através destas respostas, pode-se perceber que os fatores que contribuíram para a 

relação sexual mais prazerosa do universo pesquisado foram essencialmente quatro. São eles:  

- o tesão/desejo/prazer;  

- o carinho;  

- o paixão e o amor;  

- a relação que se destacou marcadamente das demais relações tidas até então; 
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- a relação caracterizada por liberdade e prazer; e 

- uma aventura. 

 

Por meio da análise das perguntas abertas sobre o mesmo assunto, através dos quais 

procurou-se obter a percepção qualitativa das próprias pessoas sem que houvesse 

direcionamento de seus pensamentos, foi possível validar as constatações feitas acima. 

 

TABELA 18 - PERCEPÇÃO QUALITATIVA DA MELHOR RELAÇÃO 
 

A relação sexual mais prazerosa 

Agrupamento Temático Nº % 

Inusitado 62 26,16 

Amor 37 15,61 

Primeira vez 23 9,70 

Parceiro(a) 22 9,28 

Prazer 17 7,17 

Orgasmo 10 4,22 

Carinho 9 3,80 

Desejo 8 3,38 

Tesão 8 3,38 

Local 6 2,53 

Entrega 5 2,11 

Auto-conhecimento 5 2,11 

Libertação / Liberdade 5 2,11 

Satisfação 5 2,11 

Conhecimento mútuo / cumplicidade 4 1,69 

Confiança / segurança 3 1,27 

Gozo 2 0,84 

Paixão 2 0,84 

Realização 2 0,84 

Aventura 1 0,42 

Fantasia 1 0,42 

 237 100,00 
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Na avaliação qualitativa, destacou-se a relação no qual aconteceu algo inusitado, e 

que portanto se diferenciou das demais.   Surgem também nesta avaliação os fatores da 

"primeira vez" e do(a) "parceiro(a)".   

 Proporcionamos abaixo uma análise mais detalhada dos principais fatores citadas na 

tabela acima: 

 

Inusitado: 

 
 

A relação sexual mais prazerosa 

Agrupamento Temático Orientação 

Sexual 

Nº % 

INUSITADO  Homem bi 5  

 homem hetero 7  

 Homem homo 6  

 Mulher bi 3  

 Mulher hetero 37  

 Mulher homo 3  

 Transexual (m) 1  

 Total 62 26,16 
 

Frases:  
 

"porque foi a primeira do gênero e completamente diferente do que eu tinha feito 

antes";  

"foi a primeira vez em 6 anos de vida sexual ativa que senti algo incontrolável";  

"porque foi a primeira vez que descobrir que eu sou capaz de gozar com a penetração 

quando estou em cima do parceiro";  

"foi a primeira com a minha namorada pessoa que eu amava";  

"a primeira com mais de uma pessoa, enquanto gozava o outro me esfregava"; 

"foi a descoberta de transar com homens";  

"porque foi a que eu mais gostei, estava envolvida emocionalmente, o ambiente, ele 

que era maravilhoso, tudo contribuiu";   

"porque eu nunca tinha transado com um homem mais velho do que eu";  

"foi a primeira relação sexual onde tive meu primeiro orgasmo";  

"foi diferente com pessoa de alto nível inteligente";  

"porque foi diferente quando lembro fico toda arrepiada com vontade de fazer outras 

vezes";  

"foi uma loucura";  

"foi uma nova maneira mais solta e gostosa que fizemos amor";  

"porque houve penetração anal, uma raridade para nós";  

"por ter acontecido em uma data o qual completamos 2 anos de namoro";  

"sensações nunca antes sentidas";  
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"porque simplesmente foi mágico, toques, olhares etc... e principalmente o tempo de 

curtição maior que outras relações que tive";  

"porque foi uma coisa muito boa e infiel";  

 

 

Amor: 

 

A relação sexual mais prazerosa 

Agrupamento Temático Orientação 

Sexual 

Nº % 

AMOR homem hetero 9  

 Homem homo 9  

 Mulher hetero 15  

 Mulher homo 4  

 Total 37 15,61 
 

"foi a única esposa que realmente amei";  

"foi amor, companheirismo, paixão e vivência"; 

"foi com o homem que eu amava";  

"foi com o maior amor da minha vida";  

"foi com uma pessoa que eu amo, por ter tudo e fazer como eu gosto";  

"é o amor, a paixão, o tesão tudo junto";  

"eu o amava e fiz o que achei melhor para mim e para ele";  

"existiu carinho e desejo muito grande de ambas as partes",  

"foi com grande amor";  

"o reencontro do amor";  
 

 

Primeira vez: 

 
 

A relação sexual mais prazerosa 

Agrupamento Temático Orientação 

Sexual 

Nº % 

PRIMEIRA VEZ Homem bi 2  

 Homem hetero 5  

 Homem homo 3  

 Mulher hetero 12  

 Mulher homo 1  

 Total 23 9,70 
 

"porque foi a primeira, e esta a gente nunca esquece";  

"foi a primeira e mais prazerosa, ela era mais velha e minha patroa";  

"foi a primeira, era tudo desconhecido, aconteceu naturalmente e pela primeira vez 

senti orgasmo";  
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"porque foi a primeira, foi com amor e a realização de vários sonhos eróticos";  

"a primeira vez, achei que foi a melhor da minha vida". 
 

 

 

Parceiro(a): 

 
 

A relação sexual mais prazerosa 

Agrupamento Temático Orientação 

Sexual 

Nº % 

PARCEIRO (A) Homem hetero 7  

 Homem homo 8  

 Mulher bi 2  

 Mulher hetero 5  

 Total 22 9,28 
 

"a guria era uma baita de uma gostosa";  

"ele soube descobrir e estimular o meu ponto fraco";  

“lembro dela e minha boca enche de água” 

"porque eu era inexperiente, ela era mais experiente mais madura, linda, 

maravilhosa";  

"eu precisava muito, tinha brigado com a namorada e precisava da garota";  

"houve mais do que apenas interesse sexual e porque foi com uma pessoa do  mesmo 

sexo";  

"porque o parceiro é fisicamente bem dotado e uma pessoa admirável";  

"fica mais delicioso com alguém do mesmo sexo". 

  

Prazer: 
 

 

A relação sexual mais prazerosa 

Agrupamento Temático Orientação 

Sexual 

Nº % 

PRAZER Homem bi 3  

 Homem hetero 6  

 Homem homo 1  

 Mulher hetero 7  

 Total 17 7,17 
 

"apesar de ter sido poucos homens, este é o terceiro foi o único que proporcionou um 

verdadeiro prazer";  

"foi de madrugada, na varanda, com a casa cheia de pernilongo também e o principal, 

foi muito prazerosa";  

"foi tão prazerosa que ejaculei sem me masturbar";   

"porque me senti muito especial e valorizada pelo meu parceiro, senti muito prazer";  
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"porque não rolou só sexo, rolou prazer e sentimento. Porque mesmo com dores ela 

não  desistiu e realizou algumas fantasias."   
 

 

Orgasmo: 
 

A relação sexual mais prazerosa 

Agrupamento Temático Orientação 

Sexual 

Nº % 

ORGASMO Homem hetero 1  

 Mulher hetero 9  

 Total 10 4,22 
 

"o tempo dos orgasmos e a intensidade, muito tesão por muito tempo, não teve 

controle";  

"porque tive orgasmos múltiplos que se prolongaram por horas";  

"foi uma mescla muito deliciosa de orgasmo vaginal e clitoriano";  
 

 

Carinho: 
 

A relação sexual mais prazerosa 

Agrupamento Temático Orientação 

Sexual 

Nº % 

CARINHO Homem homo 1  

 Mulher bi 1  

 Mulher hetero 6  

 Transexual (m) 1  

 Total 9 3,80 
 

"foi a mais gostosa,  houve muitas palavras de carinho";  

"foi algo inesperado, com a pessoa inesperada, senti e dei muito carinho";  

"me realizei mais como mulher, foi muito carinhosa e sem preocupação nenhuma";  

"uma relação muito forte e marcante, com muito carinho". 

 

 

Desejo: 

 
 

A relação sexual mais prazerosa 

Agrupamento Temático Orientação 

Sexual 

Nº % 

DESEJO Homem hetero 2  

 Mulher hetero 5  

 Mulher homo 1  

 Total 8 3,38 
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"porque havia um desejo explícito, planejada e com tempo para o momento";  

"me senti muito desejada";  

"pelo desejo da respiração"  

 

 

Tesão: 

 
 

A relação sexual mais prazerosa 

Agrupamento Temático Orientação 

Sexual 

Nº % 

TESÃO homem hetero 2  

 Homem homo 1  

 Mulher hetero 5  

 Total 8 3,38 
 

"estávamos há muito tempo com tesão um pelo outro";   

"foi inusitado, eu o conheci e a partir desse momento comecei a sentir tesão por ele, e 

por este motivo rolou";  

"foi perigosa intensa de ambos os lados";  

"quando ele me penetrava, era muito cruel. Sentia as pernas tremer, contraiam os 

músculos de tanto tesão". 

 

 

 

4.3.3.   Discussão dos resultados  

 

Destacaram-se os fatores tesão/desejo/prazer e do inusitado. Assim, prossegue que foi 

dada pouca importância às funções reprodutivas ou fisiológicas: o motivo da relação sexual 

não era esta. Esta constatação é confirmada por Sussman, citado por Maria Luiza Macedo de 

Araújo (In. Andrade Silva, 1977), "a essência da cultura judaico-cristã sobre sexualidade era 

uma crença de que a procriação seria a razão básica para o intercurso sexual." (p 31, grifo 

nosso).  

Da mesma forma, as pessoas não se preocuparam com a possibilidade de serem 

flagradas ou de serem infiéis. Ao contrário, queriam vivenciar o tesão e o prazer que o 

momento proporcionou. Assim, é interessante observar o expressivo número (188) que não se 

arrependerem após a relação, e que 85 pessoas reportaram que se tratava de uma “aventura” e 

117 afirmaram que aconteceu com um parceiro eventual. Segundo Ferreira, citado por Santos 

e Serapião (1999),  "aventura, do latim aventura, coisas que estão por vir, experiência 
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arriscada, incomum, cujo fim ou decorrências são incertas" ou, com outro sentido, "ligação 

amorosa, em geral passageira e inconseqüente".  (p. 52).  

Pinheiro (1999) atribui este tipo de relação sem o sentimento do amor mais aos 

homens (p. 82).  Por outro lado, percebemos novamente que as mulheres valorizam muito o 

amor, juntamente com o homem homossexual. "O ser humano, é por excelência, um ser de 

relações, tendo necessidades de interagir, amar e ser amado. Para que possa relacionar-se de 

uma forma saudável, é necessário que tenha constituído uma auto-imagem positiva. Pois 

sentindo-se como um ser valorizado, percebe-se com direito de reivindicar, para si mesmo, a 

satisfação, a felicidade e o respeito dos demais."  (Andrade Silva, 1998, p. 15).   

A realização de fantasias também foi descrita por 26 homens e 47 mulheres, e revelou 

uma grande expressão da criatividade do ser humano : "sexo anal, cachorrinho, ela sentando 

em mim até o ânus dela me engolir inteiro", "vestir-se de super homem", "dois casais no 

mesmo quarto, eu vendo a penetração dos dois", "colarinho de chopp no órgão sexual e sexo 

oral do parceiro", "fazer amor na escada, na mesa...", "lamber o corpo dele inteirinho com 

leite condensado", "a pronúncia de palavrões", "sempre tive vontade de fazer sexo oral, mas 

nunca tive coragem, tinha medo de acharem que sou sem-vergonha",  "transar no chão da 

cozinha e se lamber com sorvete e coca-cola", "transar com mais de uma pessoa".    

Ainda, 180 pessoas (m = 79, f = 98) relataram que fizeram sexo oral no/na 

parceiro/parceira e 186   (m = 68, f = 116) que o/a parceiro/parceira fez sexo oral nelas.  

Muitas vezes as fantasias expressadas reforçam a avaliação feita pelas 179 pessoas 

que elegeram esta como sendo a melhor relação sexual porque foi um “momento de prazer e 

liberdade”. Assim, os comentários acima demonstram que um dos motivos pelos quais a 

relação se destacou foi a oportunidade de ultrapassar os limites normalmente impostos, seja 

esta imposição interna ou externa, resultando assim na realização sexual pelo fato da relação 

se diferenciar de forma marcada das tidas até então. 

Desta forma, 254 pessoas afirmaram ter atingido o orgasmo (102 homens e 150 

mulheres). 42 afirmaram que não tiveram orgasmo e 10 pessoas não responderam.  

Expressados como percentuais do número total de pessoas que responderam à pergunta (113 

homens e 183 mulheres), percebe se que é maior o percentual de homens que chegaram ao 

orgasmo (90%) do que as mulheres (82%).  
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Segundo Quintas (1986), em estudo sobre a sexualidade feminina em camadas de 

baixa renda, em relação às respostas recebidas sobre ao fato da ausência de orgasmo, a autora 

observa que "um percentual alto (80%) declaram não sentir prazer nos intercursos sexuais. 

Algumas apontaram a ligação de trompas como a principal responsável. Outras alegaram a 

idade. Enquanto outras não gozam e não externam interesse em averiguar as razões que as 

levam ao desprazer. Todas as alternativas sugerem indicar a distorção de uma realidade, 

efetivamente  não conferida". (p.163).  

Pesquisa nacional publicada na Revista Veja (Buchalla, 2001, p. 116 f.f.), realizada 

em 1999 pelo Projeto Sexualidade do Hospital das Clínicas de São Paulo,  junto a 3.000 

homens e mulheres, entre 18 e 70 anos, de todas as classes sociais, revela que 30% das 

mulheres e 10% dos homens pesquisados não têm orgasmo.   Este dado vem ao encontro das 

informações prestadas pelas pessoas pesquisadas por nós e indicadas acima. 

A mesma pesquisa, do Projeto Sexualidade, também revela os grandes medos das 

mulheres e dos homens durante o ato sexual. Em ordem de prioridade, as mulheres têm medo 

de: contaminar-se com doenças sexualmente transmissíveis; não satisfazer o parceiro; 

engravidar; não ter orgasmo; ter ejaculação precoce. Já os homens receiam: não satisfazer a 

parceira; contaminar-se com doenças sexualmente transmissíveis; perder a ereção; ter 

ejaculação precoce; não conseguir uma segunda relação logo depois da primeira.  

Para as mulheres pesquisadas, o mais importante na relação sexual, em ordem de 

significância é: afeto e carinho; respeito mútuo; atração física; experiência; estabilidade 

econômica; e beleza física.   Para os homens, a importância dos mesmos fatores é: afeto e 

carinho; atração física; respeito mútuo; beleza física; experiência; estabilidade econômica. 

Outros dados trazidos pela pesquisa informam que 47% dos pesquisados não sentem 

vontade de fazer sexo; 47% dos homens sofrem de algum grau de impotência; 57% têm ou 

tiveram ejaculação precoce; 25% dos casados traem a mulher.  

 Tendo em vista que se trata da relação sexual mais prazerosa, e que nem todas as 

pessoas atingiram o orgasmo, deve haver outros fatores que tornou a experiência notável, 

sobretudo no caso das mulheres, já que estas não reportaram um percentual de orgasmo tão 

elevado quanto os homens. Como indicado acima, destacou-se como fator qualitativo de 

importância o carinho nas respostas dadas pelas mulheres. 
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Serapião (1977) aponta para o que denomina de os mecanismos sensoriais do 

despertar sexual e elenca os fatores de Visão, Olfato, Tato e Gosto e Audição. Na nossa 

pesquisa estes quatro fatores também se revelaram.  

O senso de visão, no que diz respeito ao despertar do desejo sexual, foi manifestado 

através das descrições das características físicas dos(as) parceiros(as).  

Os homens heterossexuais se referiram a "beleza física, bundinha e peitão, morena, 

olhar meigo e boca sensual, pernas bonitas, graça, jeito de olhar e andar das mulheres".  

Os homens homossexuais elegeram "o corpo atlético; por serem negros, mulatos, 

jambos, etc.; loiro; moreno claro, olhos verdes, bonito e bem dotado; o corpo masculino 

forte; ser robusto." 

Já as mulheres heterossexuais mencionaram "a cor (negra); aparência e modo de agir 

(safado/marginal); as pernas, bunda e o nariz; beleza;  corpão; boca, olhar; forte; pernas 

bonitas; magro e peludo; o peito; o pênis; nádegas; o olhar; o sorriso; os braços; porte 

atlético, lábios carnudos, sorriso." As mulheres homossexuais deram ênfase à "beleza; o 

corpo maravilhoso que ela tem; o seu peito". 

Em relação ao olfato, 17 pessoas mencionaram "perfume" e "incenso" como fatores 

no ambiente onde aconteceu a relação sexual que contribuíram para torná-la especial. Além 

disso, as pessoas fazem menção do cheiro dos parceiros: "homem cheiroso e sedutor; cheiro 

do mato; sinto o amor no cheiro da pele; homem perfumado; banheira perfumada".  

O tato foi o sentido que mais se manifestou na pesquisa: "mãos nas nádegas, nos 

testículos e dedo no ânus; deslizar as mãos por todo o corpo; massagem; o tato; toque nos 

seios e nádegas". Como observa o autor "as sensações eróticas despertadas pelo tato não 

estão confinadas à área genital. Em certas circunstâncias, a estimulação em várias partes do 

corpo pode funcionar como estímulo erótico". (Serapião, 1977, p. 22).  

O gosto do corpo do(a) parceiro(a) e os sons emitidos pelo mesmo também surgiram 

nas resposta. Um dos principais fatores citados como sendo importantes no ambiente onde 

ocorreu a relação sexual foi a música.  40 pessoas se referiram exclusivamente ao fator 

"música", e mais 26 citaram a música como co-fator. 230 pessoas (81 homens e  148 

mulheres) afirmaram que durante o ato sexual, diziam "coisas", mais especificamente:  

palavras de carinho (162, m = 48, f = 114);  palavras eróticas (108, m = 41, f = 67);   
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palavrões / xingamentos (21, m = 11, f = 10) e principalmente que gemiam (151, m = 60, f = 

90).  

Uma análise das características do parceiro que mais despertaram desejo sexual nas 

mulheres permitiu classificar as respostas principalmente em relação ao comportamento do 

parceiro.  

Neste sentido, 36  mulheres citaram especificamente a palavra "carinho" e mais 46 

delas utilizaram outras palavras e frases referentes ao comportamento do parceiro, entre elas: 

"inexperiência; inteligência; a maneira com que me tocava; a maneira delicada e apaixonada 

como ele me conquistou; maturidade; personalidade; sedução; a simpatia, o convite; beijo, 

respiração em meu pescoço; boa conversa; docilidade; ele sabia me tocar sem que eu me 

sentisse invadida; o jeito sem-vergonha de ser; respeito; responsabilidade; romântico e 

carinhoso; sensibilidade; sensualidade; carisma; mais experiente e charmoso; segurança; 

paciência e carícia; desinibido; sincero, carinhoso, gostoso; toque."   Uma das questões que 

percebemos é de das 306 pessoas pesquisadas, o estereótipo do pênis apareceu pouquíssimas 

vezes.  

   
Além disso, 114 mulheres relataram que durante o ato sexual houve troca de palavras 

de carinho e nos comentários acima percebem-se muitas outras formas de carinho, como 

"toque" e "docilidade". Visto que as mulheres elegeram estas qualidades para descrever seus 

parceiros, sem dúvida as mesmas contribuíram para a relação ser a mais prazerosa, mesmo 

sem ter atingido o orgasmo.   

Outro fator que contribuiu para a qualidade da relação sexual foi o ambiente onde 

ocorreu, em particular o clima romântico que se criou no mesmo. Assim, 141 pessoas (m = 

47, f = 94) informaram que a relação aconteceu à meia-luz e 66 citaram música como tendo 

influenciado na experiência. Este dado posiciona-se contrário à pesquisa de Kinsey (1953) 

que observou que 76% dos homens e apenas 36% das mulheres preferem fazer sexo com a 

luz acesa.   
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TABELA 19 - PERÍODO EM QUE ACONTECEU A RELAÇÃO 
 

Período em que a relação aconteceu 

Período Nº % 

Período de Trabalho 92 34,45 

Período de Férias  98 36,70 

Outro período 77 28,85 

Total 267 100,00 

 
 
 

TABELA 20 - ESTAÇÃO DO ANO EM QUE ACONTECEU A RELAÇÃO  
 

Estação do Ano 

Estação Nº % 

Verão  134 45,73 

Inverno 80 27,30 

Outono 42 14,33 

Primavera 37 12,64 

Total 293 100,00 

 

 
 

TABELA 21 - LOCAL ONDE ACONTECEU A RELAÇÃO 
 

Local onde a relação aconteceu 

Local Nº % 

Casa própria 92 30,16 

Caso do(a) parceiro(a) 66 21,64 

Motel/hotel 63 20,66 

Praia 29 8,51 

Carro 19 6,23 

No mato 18 5,90 

Local de Trabalho 10 3,38 

Sauna 5 1,88 

Casa de prostituição 3 1,64 

Total 305 100,00 

 

 
Além do ambiente, um outro fator  relatado foi o uso de estimulantes. 57 pessoas (m = 

24, f = 33) afirmaram que usaram algum tipo de droga, em particular o álcool (22) e a 

maconha (14). "O álcool, via de regra, é inibidor sexual, provavelmente por ser supressor do 

sistema nervoso central, interferindo assim nas vias de transmissão reflexa da estimulação 
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sexual. Todavia, alguns pesquisadores sugeriram que o álcool possui um efeito "desinibidir", 

o que pode facilitar a resposta sexual. Assim, conclui-se que as expectativas do usuário e o 

contexto do uso do álcool são ambos ingredientes importantes para se definir a percepção dos 

efeitos que um indivíduo experimentará" (Canella e Nowak, 1977, p. 149).  "A maconha não 

exerce efeito sobre a função sexual. Seu efeito é na elevação da sugestionabilidade, o que 

pode facilitar o enlace sexual"  (Canella e Nowak, 1977, p. 149).  

 
 
 82 pessoas (25 masculino - 25 e 56 feminino) afirmaram que se tratava da sua 

primeira relação sexual e 23 delas acrescentaram algum tipo de comentário. Em sua 

dissertação "Qualidade das Relações Sexuais", Rui Pinheiro (1999), também identificou a 

"iniciação sexual", que pode ser um "'bom momento' que é reverenciado e recordado com 

muita saudade".   

Benetti (1988), nos traz um olhar poético sobre a iniciação sexual, citando a Bíblia, 

especificamente o Cântico dos Cânticos, que nos mostra um inesperado conjunto de poemas 

de amor cantados por adolescentes que se estão iniciando nele. A partir dos versos, o autor 

interpreta:  "se o amor é um mistério que supera toda idéia racional, só pode ser descrito pela 

poesia e por quem se deixa invadir por sua força e por seu fogo. O caminho do homem com 

uma jovem, o caminho do amor, inicia-se como uma corrida na juventude, quando tudo 

faísca como um feitiço". (p. 214).   

Um dado que surge das respostas, são as respostas dos homossexuais em particular as 

que afirmam que a melhor relação sexual foi "a descoberta"; "o assumir-se para si próprio". 

Terto (1999) faz a ligação da felicidade e a possibilidade da liberdade de expressão, seja 

sexual ou outra, do homossexual. "Tanto uma perspectiva construtivista, como essencialista, 

pode revelar a história de opressão, da clandestinidade e da discriminação vivenciada pelas 

pessoas homossexuais nos últimos anos, no Ocidente. Tal revelação leva-nos a considerar a 

dimensão ética que a pesquisa sobre a homossexualidade deve ter, que é a de contribuir para 

melhores condições de vida destas pessoas, principalmente através do reconhecimento da 

homossexualidade como uma possibilidade de ser feliz." (p. 40).    
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TABELA 22 - DURAÇÃO DA RELAÇÃO 
 

Duração da Relação  

Duração Nº 

Até 30 minutos 56 

Acima de 30 minutos até 1 hora 69 

Acima de 1 hora até 2 horas 19 

Acima de 2 horas até 3 horas 18 

Acima de 3 hora até 5 horas 6 

5 horas 6 

6 horas 3 

7 horas 1 

8 horas 1 

24 horas 1 

A noite inteira 19 

A tarde toda 5 
 

 

Artigo publicado na Revista Veja (Oyama, 2001, p. 101), informa que as relações 

sexuais dos brasileiros são as mais demoradas em comparação com as de pessoas de outras 

nacionalidades, sendo de em torno de 30 minutos. Nossa pesquisa apontou que a duração 

mais citada foi de 30 a 60 minutos. 

 
 

Voltando à avaliação quantitativa, acreditamos ser importante também analisar as 

repostas que receberam uma expressiva “Nota 0”, ou seja, o fator que menos contribuiu para 

a relação sexual mais prazerosa. 

Em ordem decrescente, deu-se Nota 0 aos seguintes fatores: segundo casamento 

(198); função reprodutiva (189); deslize de que se arrependa (188); possibilidade de ser 

flagrado (159); iniciação sexual (146); envolvia infidelidade (141); prova de posse (125); 

função fisiológica (92); aventura (88); e forma de comunicação (78). 

O alto índice de Notas 0 observado acima reforça, em parte, as constatações acerca 

dos fatores que mais contribuíram para a qualidade da relação sexual.  

Alguns dos resultados encontrados por nós, especialmente o fator do “segundo 

casamento” difere, à primeira vista, dos achados da dissertação de mestrado "Qualidade das 
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Relações Sexuais", por Rui Pinheiro dos Santos. (1999). Na dissertação, este fator forma 

parte de sete categorias dos melhores momentos sexuais dos pesquisados. Ao contrário da 

nossa pesquisa, o trabalho de Pinheiro dos Santos baseia-se em relatos e não em 

questionários. A partir da análise temática dos 83 relatos, foram identificadas as sete 

categorias acima mencionadas.  

Em nossa pesquisa, o tema de “segundo casamento”  não foi encontrado em resposta a 

perguntas abertas, o que seria o equivalente mais próximo ao relato da dissertação. Ao 

contrário, era contido em perguntas fechadas a serem avaliadas com nota 0 a 10, conforme 

explicado acima.  

Da mesma forma que Pinheiro dos Santos, procuramos categorizar as respostas de 

acordo com os temas mais prevalentes. Assim, as respostas com o maior número de "nota 10" 

vieram ao encontro das respostas narrativas às perguntas abertas, na maneira descrita acima.   

Assim, no panorama total das respostas o tema de  "segundo casamento" não foi entre 

os mais significativos, contudo, não deixou de constar. 

Por outro lado, também houve semelhanças entre as categorias identificadas nos dois 

trabalhos. Outras duas categorias definidas por Pinheiro dos Santos são "sexo sem 

penetração" e "sexo com amor". Nestes casos, há uma comparação direta como as categorias 

de "carinho" e "paixão e amor" que se destacaram em nosso questionário.   
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4.4      A CONTRIBUIÇÃO, OU NÃO, DA EDUCAÇÃO SEXUAL  

   

Para o exercício pleno da sexualidade, é fundamental que as pessoas estejam 

corretamente informadas a respeito de todos os aspectos concernentes à mesma, e não apenas 

os aspectos biológicos ou de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e Aids, como 

tem sido, em sua maioria, o enfoque das ações de educação nas escolas.    

 

Se a escola que se deseja deve ter uma visão integrada das experiências vividas pelos alunos, buscando 
desenvolver o prazer pelo conhecimento, é necessário que ela reconheça que desempenha um papel 

importante na educação para uma sexualidade ligada à vida, à saúde, ao prazer e ao bem-estar e que 

integra as diversas dimensões do ser humano envolvidas nesse aspecto (BRASIL, 1998, p.293). 

 

Seguindo a mesma metodologia de pontuação de 0 a 10 citada acima, onde 10 era o 

fator mais importante e 0 o menos importante, obtivemos um panorama das fontes de 

informações, ou falta das mesmas, que as pessoas tiveram sobre a sexualidade. 

 

TABELA 23 - FONTES DE INFORMAÇÃO SOBRE SEXUALIDADE 
      

Avaliação qualitativa das fontes de informação 

Fonte Pontuação 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Amigos 28 1 3 5 4 29 9 17 38 20 121 

Livros 45 5 3 5 4 19 9 16 49 16 93 

Revisto ou 

filme erótico 

65 2 5 9 5 24 13 15 33 16 70 

Bíblia 181 8 7 6 5 14 - 2 6 1 11 

Pai 170 3 8 12 - 13 6 5 7 2 23 

Mãe 115 11 10 11 5 35 2 2 12 7 50 

Jornais 101 8 15 10 4 35 10 12 13 9 32 

Filmes 

científicos 

83 9 6 12 7 34 11 14 23 8 42 

Revista ou 

filme 

pornográfico 

77 5 7 3 9 21 10 10 25 17 63 

Escola 70 2 14 18 8 40 12 20 14 10 55 

TV 46 2 12 11 13 33 15 16 41 7 61 

Outro - - - - - - - - - - 2 
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Assim, conforme as pontuações dadas, as pessoas aprenderam mais, em ordem de 

importância, de: amigos (121); livros (93); revista ou filme erótico (70); a televisão (61) e, 

por último, a escola (55).   

Novamente aconteceu de haver maior ênfase nas notas 10 e 0. Assim, destacam-se as 

"Notas 0" dadas às fontes de informações sobre sexualidade que deveriam ser as mais 

importantes: pai (170); mãe (115) e escola (70). Assim, observa-se claramente que os pais, de 

modo geral, têm dificuldade em abordar o assunto da sexualidade com seus filhos, preferindo 

passar a responsabilidade para a escola, que por sua vez, até agora, tem dado uma educação 

sexual "empirista, biologista, informativa e outra vez diretiva" (Nunes, 1987).  

211 pessoas (77%) afirmaram que a educação sexual que receberam na escola não as 

preparou para uma vida sexual que desse prazer. Nos comentários  a respeito desta afirmação, 

foi possível definir três categorias distintas: 1) afirmações de que não houve nenhum tipo de 

educação sexual na escola: "no meu tempo, falar sobre sexo era tabu", "não tivemos educação 

sexual na minha adolescência" ; 2) o enfoque da educação sexual foi negativo em relação à 

sexualidade:  "se preocupam mais em te culpar, mesmo antes que aconteça", "nada na escola 

me ajuda a ter uma relação prazerosa"; e 3) a educação sexual se restringia a questões 

biológicas e anatômicas: "não se comentava sobre prazer e mais no sentido da reprodução", 

"me deram um folder sobre menstruação, que eu nem conhecia". 

 
A educação, seja na escola, seja o lar, obrigam a criança, desde cedo, a desempenhar 

papéis. Sempre os papéis aprovados socialmente e quase nunca os papéis que os próprios 

indivíduos deveriam escolher para si mesmos, ao chegar na idade de escolher.  

 

O corpo e suas possibilidades de expressão são, por si, biológica e culturalmente construídos, de modo 

que as práticas sexuais jamais podem ser tratadas como alguma "coisa que se ganha de graça ou, 

simplesmente, que nos é dada pela natureza (Foucault, 1993). As conseqüências da falta de informação 

sobre temas relacionados à sexualidade traz uma série de problemas. Um dos mais graves é a pandemia 

da [...] Aids. Além disso, incluem-se também como conseqüência do panorama de sexo sem orientação: 

a prevalência da gravidez não-planejada; o abortamento provocado e suas possíveis complicações; a 

disseminação de doenças sexualmente transmissíveis. Cada vez mais elevada (Cavalcanti, 1994; 
Parker, 1994). Acrescentam-se a estas disfunções sexuais, causadoras de tanta infelicidade, problemas 

familiares diversos, podendo promover, inclusive, a separação de casais.  Todos estes problemas, que 

apresentam-se como uma conseqüência direta à carência de uma educação voltada para a sexualidade, 
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transformam-se em fatores determinantes da impossibilidade de lidar com a natureza integral, 

humanista e libertadora que envolve o tema (Schiavo e Andrade-Silva, 1997; Barroso e Bruschini, 

1992).   (Chaves, G, Jurberg, P. 1999, p. 72,).  

 

É curioso observar que, apesar das pessoas pesquisadas afirmarem que a melhor 

relação sexual foi um momento de liberdade , onde a veio à tona o tesão e a desinibição, 

quando perguntadas se são favoráveis a que pessoas que vivem juntas, casadas ou não, como 

casadas, tenham relações sexuais com outras pessoas  (outros parceiros), 169 pessoas 

responderam que não. Ou seja, por mais que desejamos ter liberdade sexual, a educação que 

tivemos nos reprime diante do socialmente inaceitável. 

Segundo Robinson (1977), Havelock Ellis, importante figura no campo da psicologia 

do sexo no final do Século 19 e nas primeiras décadas do Século 20, esperava que a 

necessidade da variação sexual viesse a ser atendida pelo "afrouxamento dos laços da 

monogamia". Assim, o ideal seria que uma pessoa pudesse se envolver ao mesmo tempo em 

múltiplos relacionamentos de certa forma eróticos, deixando de lado o exclusivismo sexual . 

Para ele, as pessoas teriam uma experiência emocional mais rica, e os casais que se 

comportavam desta forma teriam que ser mutuamente autênticos, descartando a hipocrisia da 

"monogamia com prostituição".   
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5 CONCLUSÃO  

 

 

A partir da revisão bibliográfica e a pesquisa, chegamos a algumas conclusões a 

respeito da satisfação, ou felicidade, sexual, que seria é um estado ótimo de equilíbrio entre 

as necessidades psicoemocionais e orgânicas do indivíduo e as possibilidades de satisfação 

que o meio ambiente oferece.  Assim, a pessoa que consiga exercer sua sexualidade desta 

forma equilibrada atinge a satisfação e, por conseguinte, a felicidade.  Portanto, percebemos 

que:   

- a satisfação sexual é possível com muito carinho, respeito e liberdade;   

- não é possível estabelecer normas e regras a este respeito - biologicamente somos 

todos iguais, psicologicamente somos diferentes; 

- o desenvolvimento da nossa sexualidade é dificultado por sentimentos de culpa, 

preconceitos e tabus,  sedimentados em desinformação;  

- independente de toda a repressão, omissão, culpa e preconceito,  as pessoas estão 

gozando, mal ou bem.  

 

A pesquisa revelou fatores principais da satisfação sexual e muitos outros fatores 

subjacentes e complementares, como o ambiente e as percepções sensoriais e psicológicos. 

Os principais fatores que se destacaram foram: 

- tesão/desejo/prazer;  

- carinho;  

- paixão e o amor;  

- algo inusitado; 

- liberdade; e 

- aventura. 

Tendo em vista a revisão bibliográfica e a pesquisa, observamos alguns indícios de 

que a satisfação sexual depende de a pessoa ter conhecimento de seu próprio corpo e de sua 
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habilidade de relacionamento interpessoal, com diálogo aberto e  franco com o parceiro(a), 

carinho, afeto e cumplicidade.  

Não apareceu na pesquisa a questão dos desvios sexuais e as parafilias, a não ser que 

as pessoas não se sentiram à vontade para expressá-las. Isto tende a sugerir que é muito 

simples você viver uma sexualidade satisfatória. Não é preciso um arsenal de acessórios ou o 

exercício de parafilias. A única exceção foi a pedofilia, no caso dos relatos de relações 

sexuais de jovens e adultos com crianças. 

Chama a atenção o fato de que ninguém apresentou o relato. O universo pesquisado 

incluiu várias pessoas de nível universitário e portanto não acreditamos que a falta de relatos 

se deva à incapacidade de escrever. Talvez signifique a "acomodação" das pessoas em 

preferir preencher um formulário a elaborar um texto, ou, mais provavelmente, que tinham 

vergonha ou receio de expor com um grau maior de detalhamento suas intimidades sexuais.  

A falta de informações corretas facilita a existência de crenças e mitos acerca da 

sexualidade. Assim prevalece a noção de que há de se gozar para atingir a satisfação. 

"Os homens apresentam freqüentemente o temor do desempenho, que é associado a 

um aprendizado inadequado, leva à ejaculação prematura, quando não à impotência. As 

mulheres são vítimas desesperadas da busca pelo orgasmo... que não vem. As estatísticas 

mostram que cerca da metade das mulheres desenvolvem uma disfunção sexual, e também 

ocorre em 35% dos homens adultos".  (Canella e Nowak, 1977, p. 138).   

Andrade-Silva et al. (1999) resumem de forma eloqüente este problema e também 

apontam para o fato de que se essas crenças fossem derrubadas, o relacionamento sexual 

melhoraria em muito. "As crenças estereotipadas ainda persistem, talvez em menor 

incidência que no passado, mas [...] muito ainda precisa ser refletido e esclarecido para que 

as opressões e obrigações [...] possam permitir aos homens vivências menos exigentes e 

menos fixadas em obrigações de desempenho, para que então possam usufruir de forma mais 

autêntica, tranqüila e desmistificada, de um relacionamento sexual mais espontâneo, 

harmônico, prazeroso e lúdico" (p. 101). 

As dificuldades que as pessoas enfrentam em relação à sexualidade, mesmo se em 

nível preconceito e não de desempenho, são conseqüências de uma carência de uma educação 

voltada para sexualidade. A nossa pesquisa demonstrou de maneira inquestionável que a 
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educação sexual à qual os pesquisados tiveram acesso, mesmo sendo jovens na sua maioria, 

pouco contribuiu para o exercício satisfatório da sexualidade. 

Um dos fatores que poderia deixar as pessoas melhor preparadas para o exercício de 

sua sexualidade, seria a educação sexual. Com isso, definitivamente não se quer dizer a 

continuidade do modelo de educação que se limite, por exemplo, a um estudo dos aparelhos 

reprodutores ou dos métodos anticoncepcionais, por mais que este tem um papel importante.  

É necessário que a educação seja esclarecedora, não só em termos do funcionamento 

físico do corpo, mas também em termos do contexto histórico da sexualidade, permitindo a 

compreensão da origem das atitudes prevalentes em nossa sociedade, para que o indivíduo 

tenha subsídios para examiná-las criticamente e definir com segurança a forma como quer 

exercer a sexualidade, sem se sentir que com isso estar transgredindo de alguma forma 

"normas sociais" que na verdade podem não passar de preconceitos e expressões da 

ignorância. 

Da mesma forma, a pessoa capaz de discernir a amplitude das variações do 

comportamento sexual, desvinculado de uma visão julgadora fundamentada nestes mesmos 

preconceitos e ignorância, será uma pessoa mais tolerante em relação ao "diferente", seja essa 

diferença interna ou externa, levando à auto-aceitação e à aceitação dos outros no que diz 

respeito à expressão da sexualidade. 

Segundo Kluckhohn, Murray & Schneider, citados por Serapião (1977), "a conduta 

sexual humana é uma interação entre o biológico, o sóciocultural e o psicológico. 

Biologicamente, o homem é como todos os homens, culturalmente, é como alguns outros 

homens e psicologicamente é como nenhum outro homem." (p. 12).     

Para Naumi Vasconcelos, 

 

"Educação sexual é abrir possibilidades, dar informações sobre os aspectos fisiológicos da sexualidade, 
mas principalmente informar sobre suas interpretações culturais e suas possibilidades significativas, 

permitindo uma tomada lúcida de consciência. É dar condições para o desenvolvimento contínuo de 

uma sensibilidade criativa em seu relacionamento pessoal. Uma aula de educação sexual deixaria de ser 

apenas um aglomerado de noções estabelecidas de biologia, de psicologia e moral, que não apanham a 

sexualidade naquilo que lhe pode dar significado e vivência autêntica: a procura mesmo da beleza 

interpessoal, a criação de um erotismo significativo do amor". (Vasconcelos, 1971, p. 111).   

 

Assim, o enfoque desejado da educação sexual seria muito mais abrangente, 

abordando não só o físico ou o moral, mas também questões pessoais, afetivas e existenciais, 
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com o intuito de preparar o indivíduo para embarcar na vida sexual com determinadas 

barreiras já superadas.   

Segundo Schiavo e Andrade Silva, (1977) , citando a Federação Latino-Americana de 

Sociedades de Sexologia e Educação Sexual (FLASSES), é necessário educar para a 

sexualidade porque:  

a) "o ser humano é um ser de relações, que tem necessidade de amar e ser amado, de expressar-se 

afetiva e emocionalmente, de interagir com outros seres humanos de um e de outro sexo, e ainda a 

necessidade de procriar, de forma livre, consciente e responsável; 

 

b) o ser humano tem necessidade de construir uma auto-imagem positiva e de desenvolver, 

livremente, formas próprias de relacionamentos interpessoais, potencializando sua capacidade de 

sentir e ter prazer; de dar, receber e compartilhar; de aprender a respeitar, respeitar-se a ser 

respeitado; 

 

c) o ser humano tem necessidade de preservar sua intimidade sexual, de adotar estilos de vida sadios, 
de preservar-se de enfermidades sexualmente transmissíveis e/ou de qualquer outra conseqüência 

não desejada derivada do relacionamento sexual e que possa causar impacto negativo sobre si 

mesmos, sobre a comunidade ou seu meio ambiente".   
 

A sexualidade é uma questão da própria sociedade, uma questão de cidadania. Neste 

sentido, a educação sexual escolar deve proporcionar uma reflexão voltada para as múltiplas 

formas de manifestações da sexualidade humana e o lugar que estas manifestações ocupam 

em nossa sociedade: o sexo, o desejo, o medo, o amor, o corpo biológico, o corpo social, o 

corpo cultural, a paixão, a sensibilidade, os papéis sociais/sexuais.  

A nosso ver, o educador em sexualidade precisa focalizar não só a saúde biológica, 

mas também a afetiva e a psicológica. "Um conceito importante é a transversalidade da 

educação sexual, o que significa que deve ser ministrada de maneira integrada com as demais 

disciplinas. A educação sexual abrange muito mais do que a descrição dos órgãos sexuais e 

seu funcionamento. A integração com as demais disciplinas irá suprir as lacunas nos temas 

abordados; entretanto, isto não deve justificar quanto tanto o biólogo, como os demais 

professores, não devam se aprofundar nosso conhecimentos oriundos da Biologia". (Chaves, 

G. e  Jurberg, P., 1999, p. 75).   

Para Foucault (1984), "cumpre falar do sexo como uma coisa que não se deve 

simplesmente condenar ou tolerar mas gerir, inserir em sistemas de utilidade, regular para o 

bem de todos, fazer funcionar segundo um padrão ótimo. O sexo não se julga apenas, 

administra-se". (p. 27).   
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Diferente do que pensa a maioria das pessoas, [...] o cérebro, e não ovários e 

testículos, passa a ser o principal órgão sexual de homens e mulheres. Garante-se dessa forma 

que o ser que conhece, entende. Se entende, concorda. Se concorda, aceita e segue as normas 

sexuais construídas pelo vínculo de confiança entre educador-educando-meio social. Pronto 

para a ação, o adolescente terá conhecimento, atitudes e capacidade para vivenciar sal saúde 

sexual com menor risco, tornando-se resiliente. 

A educação sexual, para que seja assim, humanizadora, deve abarcar todas as 

dimensões do humano, não podendo, portanto, resumir-se a palestras, campanhas e filmes 

(superficialidade) e nem pecar pela improvisação. O planejamento é indispensável para o 

controle e acompanhamento do processo que deve ser sistemático, contínuo e de acordo com 

o projeto político pedagógica da escola.       
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ANEXO 1 - QUESTIONÁRIO/RELATO  
 

 

 

 
 

a) Modelo de Carta 

 

Curitiba, 1º semestre de 2001  

 

Prezado(a) Colega: 

 

Gostaríamos de pedir sua colaboração através do fornecimento de informações a 

serem utilizadas na elaboração de monografia de conclusão do Curso de Especialização em 

Sexualidade Humana da Universidade Tuiuti do Paraná (2001), intitulada "SATISFAÇÃO 

SEXUAL : um caminho para a realização", podendo vir, posteriormente, a serem publicadas 

na forma de um livro.  

 

A pesquisa visa pessoas que já iniciaram sua vida sexual, sendo que serão distribuídas 

1.000 cópias do questionário em anexo a pessoas de diversas áreas de atuação na cidade de 

Curitiba. As respostas serão analisadas pelo pesquisador, e o trabalho será orientado pela Dra. 

Marise Jurberg, doutora em sexualidade humana da Universidade Gama Filho do Rio de 

Janeiro. 

 

Estamos oferecendo duas opções de colaboração, para que você possa escolher, 

conforme a disponibilidade de seu tempo: 

 

a) preenchimento do questionário em anexo (Opção 1);  
 

e/ou 
 

b) escrever um relato sobre a relação sexual mais prazerosa que você já teve (Opção 2). 

 
   

Solicitamos que prestem informações verídicas, evitando fantasias sobre o relato da 

relação sexual. 

 

 A natureza das perguntas á íntima. Se você não se sentir à vontade para responder 

alguma pergunta, deixe em branco e passe para a próxima. 

 

Todas as informações fornecidas serão tratadas de forma sigilosa e o anonimato será 

garantido. A fim de garantir o anonimato, solicitamos a devolução de seu questionário (e/ou 

relato) sem quaisquer informações que possibilitem a sua identificação (não incluir nomes 

próprios) nem das pessoas envolvidas na relação sexual. Coloque-os diretamente na caixa de 

papelão lacrada ou envelope, que se encontra em poder da pessoa que pediu sua colaboração. 

 

Sua resposta também pode ser entregue pessoalmente ou por correio: Rua Cruz 

Machado, 353, Conj. 02, 80410-170   Curitiba - PR (evitando a identificação do remetente). 

 

Maiores informações podem ser obtidas através do telefone: 9602 8906. 
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 Na certeza de contar com sua colaboração, a qual, além de fundamentar a monografia, 

também será de grande valor no desenvolvimento de um trabalho que visará subsidiar futuros 

estudos para a educação sexual nas escolas e nas práticas de orientação e terapia sexual, de 

modo a permitir que as pessoas possam estar melhor preparadas para o exercício de uma 

sexualidade mais prazerosa e, portanto, terem uma melhor qualidade de vida melhor. 

 

 Atenciosamente 

 

 

 ANTONIO LUIZ MARTINS DOS REIS  
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OPÇÃO 1 

Questionário  
 
Antes de começar a responder o questionário, concentre-se naquela relação sexual que se 
diferenciou das demais por ser a mais prazerosa. Procure limitar-se a responder pensando 
apenas naquela relação sexual.  
 
No caso de perguntas com opção de múltipla escolha, sempre que possível responda apenas a 
opção mais apropriada. 
 
A data limite para a devolução das respostas é 15 de maio de 2001, sendo que a devolução de 
sua resposta pode ser feita através da pessoa que pediu sua colaboração, colocando-a na urna 
e/ou envelope lacrada para garantir o anonimato e o sigilo. Também poderá ser entregue 
pessoalmente ou por correio para o endereço que consta ao final dos formulários. 
 
Informações sobre você: 
 
1) Sexo:  masculino (    )  feminino   (    ) 
 
2) Orientação Sexual:  Transa com o sexo oposto (heterossexual) (    ) 

Transa com o mesmo sexo (homossexual  (    ) 
Transa com pessoas de ambos os sexos (bissexual)   (    ) 
Outra  (    ) – especifique: ____________________________ 

 
3) Sua idade atual : ______ anos 
 
4) Profissão / ocupação que exerce atualmente: ____________________________________ 
 
5) Escolaridade: 1º grau    (    )  2º grau    (    )  Graduação (    ) 
   Pós graduação/mestrado/doutorado (   ) 
 
6) Sua renda atual:  ______ salários mínimos 
 
7) Religião:  católica      (    )  judaica (    )  espírita (    )     

evangélica  (    ) qual denominação ? _______________________ 
não tenho religião  (    ) 
outra          (    )  especifique: _____________________________ 

 
8) Estado Civil:  casado    (    )   solteiro  (    )  divorciado  (    ) 

separado (    )  vivendo juntos sem casar (    ) 
outro      (     )   especifique _______________________ 

 
9) Sua idade quando aconteceu a relação sexual mais prazerosa:   _____ anos 
 
 
Demais informações:  
 
10) Indique a idade aproximada do(a) parceiro(a) sexual, quando esta relação aconteceu:      _____ anos 
 
11) O nível sócio-econômico / cultural do(da) parceiro(a) era: 
 
 Parecido com o seu      _____ 
 Mais baixo que o seu   _____ 
 Mais alto que o seu      _____ 

 Não sei    _____  
 



70 

 

NAS PERGUNTAS A SEGUIR, DÊ NOTA DE 0 A 10 PARA CADA ITEM, ONDE 10 
É O FATOR MAIS IMPORTANTE, E ZERO (0) O MENOS IMPORTANTE: 
 
12) Na relação houve ?:    

 (dê nota de 0 a 10 para cada item) 
  

Amor                (    )       
Tesão                (    ) 
Paixão               (    ) 
Carinho             (    ) 
Curiosidade       (    ) 
Desejo forte seu   (    ) 
Tesão excessivo   (    ) 
Forte vontade/desejo do(a) parceiro(a) (    ) 
 
Outro  (    )     (Especifique) ____________________________ 

 
13) Na época em que aconteceu, a relação se tornou a mais prazerosa porque: 
 

        (dê nota de 0 a 10 para cada item) 
 

    Foi uma aventura                (    ) 
    Foi sua iniciação sexual      (    ) 
    Foi algo novo, inusitado      (    ) 
    Aconteceu no seu segundo casamento      (    ) 

Existia a possibilidade de ser flagrado      (    ) 
    Envolvia infidelidade      (    ) 
    Envolvia amor                (    ) 
    Envolvia romance        (    ) 
    Envolvia paixão         (    ) 
 
    Outro (   )      (especifique) ___________________________ 
   
14) HOJE, o que significa esta relação na sua vida? 

       (dê nota de 0 a 10 para cada item) 
 Prova de amor             (    ) 
 Prova de posse             (   ) 
 Forma de comunicação (   )   

Função fisiológica        (   ) 
Momento de liberdade e prazer (   ) 
Um deslize de que você se arrepende (   ) 

 Função reprodutiva    (   )   
 
Outra (explique) _________________________ 

 
15) Quais foram as fontes de informação que você teve sobre sexualidade? 
 

       (dê nota de 0 a 10 para cada item) 
amigos    (    )         
mãe         (    )   
pai          (    )   
escola     (    )   
livros      (    ) 
bíblia      (    ) 
jornais      (    ) 
filmes científicos (    ) 
TV                       (    )  
Revista ou filme erótico (    )  
Revista ou filme pornográfico (    )  
Outro (    )    Descrever qual: __________________________________________ 
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16) Indique, em ordem de prioridade, as fases da vida em que você adquiriu a maioria de seu 
conhecimento sobre sexualidade: 

     (dê nota de 1 a 3, onde 1 é o mais importante) 
 Na infância          (    ) 
 Na adolescência   (    ) 
 Quando adulto     (    ) 
 
17) Quem / o quê mais contribuiu para este conhecimento em cada fase da vida? 
 
 Na Infância - quem / o quê mais contribuiu? (especifique) ______________________ 
 
 

 Na Adolescência - quem / o quê mais contribuiu? (especifique) __________________ 
 

 Na Vida adulta - quem / o quê mais contribuiu? (especifique) ___________________ 
  
NAS DEMAIS PERGUNTAS A SEGUIR, MARQUE COM X OU RESPONDER ÀS 
PERGUNTAS CONFORME APROPRIADO. NÃO SE DEVE DAR NOTA. 
 
18) A educação sexual que você teve na escola preparou você para ter uma vida sexual que 
desse prazer? 

(    ) Sim (    ) Não 
 

Comentários: _________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________ 
 
19) Qual foi a característica do(da) parceiro(a) (ou dos(as) parceiros(as) que mais despertou 
desejo sexual em você? 
         __________________________________________________________________ 
 
20) Se aconteceu com parente, indique o grau de parentesco: __________________________ 
 
21) A relação foi:  

 planejada   sim(    ) não(    ) 
imprevista   sim(    ) não(    ) 

 
22) Você pagou (em dinheiro) para ter a relação sexual ?   sim(    ) não(    ) 
 
23) A relação ocorreu com:   seu parceiro / sua parceira fixo(a)?   (    ) 

com parceiro(a) eventual?    (    )  
 
No caso de parceiro(a) eventual, a pessoa já era conhecida? sim(    ) não(    ) 

 
24) Foi com pessoa(s) do sexo oposto ?    sim(    ) não(    )  
 
25) Quando ocorreu, você estava solteiro(a):         sim(    ) não(    ) 
 
26) Foi a sua primeira relação sexual?  sim(    ) não(    ) 
 
27) Nesta relação havia apenas um(a) único(a) parceiro(a)? sim(    ) não(    ) 
 
 Caso tenha respondido "não", quantas pessoas participaram? _____ 
 
28) Nesta relação, quem tomou a iniciativa? 
 

Você     sim(    ) não(    ) 
O(a) parceiro(a)   sim(    ) não(    ) 
Ambos    sim(    ) não(    ) 
Outras pessoas não presentes na relação    sim(    )    não(    ) 
Outras pessoas que estavam presentes (no caso de sexo grupal)  sim(    ) não(    ) 
A(s) outra(s) pessoas  sim(    ) não(    ) 
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29) A relação aconteceu em período de:    trabalho      sim(    ) não(    ) 
férias          sim(    ) não(    ) 
Outro (      ) Qual _____________________ 

 
30) Em que estação do ano a relação aconteceu ?    Verão  ___ Inverno ___ 

            Primavera ___ Outono ___ 
 
31) Onde ocorreu? Casa própria (   ) Casa do(da) parceira (   ) Praia (    ) 

Motel/hotel   (   ) Casa de prostituição (    ) Sauna (    ) 
 Carro (    )  No mato (    )  No local de trabalho (    ) 

Outro (especifique) _______________________________________ 
 
32) A relação aconteceu:   no claro  ____  no escuro ____ à meia-luz ____ 
 
33) Houve algum fator no ambiente que contribuiu para a qualidade da relação (ex. música, 
perfume, o sol, etc) ?   
 

Indique como o ambiente ajudou ________________________________________ 
 
34) Antes ou durante a relação você usou algum tipo de droga?  sim(    ) não(    ) 
 
 Caso tenha respondido "sim", indique o tipo de droga (incluir álcool e cigarro) _____ 
 
35) Houve violência física ou dor ?  sim(    ) não(    ) 
 
  Caso tenha respondido "sim", descreva sucintamente o tipo de violência/dor:  
 
  _______________________________________________________________ 
 
36) Você chegou ao orgasmo?  sim(    ) não(    ) 
 

Caso tenha respondido "sim", quantos orgasmos você teve? ____ 
 
37) Houve penetração vaginal?  sim(    ) não(    ) 
 
38) Houve penetração anal?   sim(    ) não(    ) 
 
39) Você fez sexo oral no/na parceiro/parceira?  sim(    ) não(    ) 
 
40) O/a parceiro/parceira fez sexo oral em você?  sim(    ) não(    ) 
 
41) A relação envolveu o uso de brinquedos ou aparelhos eletrônicos (ex. consolo, 
vibradores, etc.)    sim(    ) não(    ) 
 

Caso tenha respondido "sim", descreva o brinquedo ______________________ ,  
 
quem o usou (você ou o(a) parceiro(a) / ambos) ______________ e o que fez com ele  
 
_____________________________________________________________________ 

 
42) A relação envolveu o uso erótico de uma (ou de algumas) das substâncias abaixo (marque 
com X as substâncias usadas):  

frutas    ____  chantilly ____ 
chocolate ____ creme de leite ____ 
óleos _____  óleos aromáticos _____ 
suor ____  fezes ____ 
urina ____  cuspe ____ 
 
outros ____ (especifique) _______________ 
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43) Você teve medo?   sim(    ) não(    ) 
 
 Caso tenha respondido "sim", você teve medo do quê?: 
     
   Do(da) parceiro(a)?   sim(    ) não(    ) 
   Que alguém visse?  sim(    ) não(    ) 
   De não controlar a situação  sim(    ) não(    ) 
   De não poder se controlar  sim(    ) não(    ) 
 

   Outro ____________________________________________________ 
    
44) A relação sexual envolveu a participação de: 
 

outras pessoas      (    ) 
estranhos      (    ) 
filmes pornográficos      (    ) 
voyeur (alguém assistindo vocês)      (    ) 
animais      (    ) 
algo inusitado  (    )     (especifique) ____________________ 
 

  _______________________________________________________________ 
 

45) Quanto tempo demorou o ato sexual? _________________________________________ 
 
46) Foi usada camisinha   sim(    ) não(    ) 
 
47) (Pergunta para as mulheres) Caso você se lembre, em que período do ciclo de 
menstruação você estava ? 

fértil       (   )   não fértil (  )  
 
48) Na hora da relação, você teve sentimentos de culpa ?  sim (    )   não (    ) 
 
49) A relação envolveu a realização de alguma fantasia sua ou do(a) parceiro(a). 
 
 sim(    ) não(    ) 
 
 Caso tenha respondido sim, descreva as fantasias que foram realizadas:  
 
 _____________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________ 
 
50) Quais foram as suas zonas erógenas, ou partes do corpo, que o(a) parceiro(a) mais deu 
tesão? 
 Coxas   (   )  Orelhas(   )  Nádegas    (   ) 
 Costas   (   )  Nuca (   )  Seios     (   ) 
 Genitais (   )  Peito (   )  Ventre (barriga) (   ) 
 Cabelos (   )  Boca (   )  Outros               (   )Quais? ___________ 
  
51) Durante o ato sexual, vocês permaneceram calados ou diziam coisas? 
 
 Calados (   ) 
 Diziam coisas  (   )  O quê?:  palavras de carinho        (   ) 

  palavras eróticas            (    ) 
  palavrões / xingamentos (   ) 
gemiam       (   ) 
outros – quais ? __________________________ 
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52) Em que situações você se lembra desta relação sexual especial? (Marque apenas 01 opção) 
 

Sempre   (   ) 
Às vezes  (   ) 
Quando tem relações sexuais (   ) 
Quando se masturba (   ) 
Outras  (   )   (especifique) ________________________________________ 

 
53) Resuma sucintamente porque você elege esta relação sexual em particular como a mais 
prazerosa. 
 _____________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________ 
 
54) Além desta relação especial, você teve outras experiências sexuais prazerosas excepcionais? 
   

Sim  (    )  Não (    ) 
 
55) Você considera boa sua vida sexual atual? Sim  (    )  Não (    ) 
 

 A que fatores você atribui o sucesso ou o fracasso dela? Especifique ______________ 
 
 _____________________________________________________________________ 
    
56) Você é favorável a que pessoas que vivem juntas, casadas ou não, como casadas, tenham 
relações sexuais com outras pessoas  (outros parceiros)?  
 

Sim         (   )  Sim, só para mulheres  (   ) 
Sim, só para homens    (   )   Não  (    ) 
Sim, em algumas circunstâncias (   ) Quais __________________________________ 

 
57) As carícias que me dão mais prazer são _______________________________________ 
 
58) Para envolver-me sexualmente com alguém é preciso que _________________________ 
 
59) Na sua vida, sua atitude ou comportamento em relação à sexualidade, mudou? 
 

Sim (    )  Não (    ) 
 

Caso tenha respondido "sim", cite especificamente a mudança mais importante 
 
 _____________________________________________________________________ 
 

Que fatores ou pessoas provocaram esta mudança?  ___________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 

 
60) Outros comentários que você considere importantes para a definição da sua melhor 
relação sexual:  
 
 _____________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________ 
 
61) Complete a frase: "Eu me sinto satisfeito(a) no final de uma relação sexual quando..... 
 

 _____________________________________________________________________ 
 

Agora, coloque o questionário NA URNA / ENVELOPE LACRADA, que encontra-se 
com o responsável pela pesquisa. 

Sua resposta também pode ser entregue pessoalmente ou por correio: Rua Cruz 
Machado, 353, Conj. 02, 80410-170   Curitiba - PR (evitando a identificação do remetente). 

 

OBRIGADO PELA COLABORAÇÃO 
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OPÇÃO 2 

 
Relato da relação sexual mais prazerosa 
 
Descreva em separado e com o máximo de detalhes possíveis como aconteceu a relação 
sexual mais prazerosa que você já teve. Solicita-se que se troquem os nomes das pessoas 
envolvidas, ou outros fatores que podem permitir sua identificação, a fim de garantir o 
anonimato. Pode-se começar nesta folha, continuar no verso e se necessário acrescentar 
folhas adicionais, grampeando-as ao questionário para evitar o extravio.  
 
Antes de começar a responder, concentra-se naquela relação sexual que se diferenciou das 
demais por ser a mais prazerosa. Procure limitar-se a responder pensando apenas naquela 
relação sexual.  
 
A data limite para a devolução das respostas é 15 de maio de 2001, sendo que a devolução de 
sua resposta pode ser feita através da pessoa que pediu sua colaboração, colocando-a na urna 
e/ou envelope lacrada para garantir o anonimato e o sigilo. Também poderá ser entregue 
pessoalmente ou por correio para o endereço que consta ao final dos formulários. 
 
Para ajudar a caracterizar as informações e permitir a sua comparação com as demais, 
solicitamos a gentileza de completar os seguintes dados. 
  
 
1) Sexo:  masculino (    )  feminino   (    ) 
 
2) Orientação Sexual:  Transa com o sexo oposto (heterossexual) (    ) 

Transa com o mesmo sexo (homossexual  (    ) 
Transa com pessoas de ambos os sexos (bissexual(   (    ) 
Outra  (    ) – especifique: ____________________________ 

 
3) Sua idade atual : ______ anos 
 
4) Profissão / ocupação que exerce atualmente: ____________________________________ 
 
5) Escolaridade: 1º grau    (    )  2º grau    (    )  Graduação (    ) 
   Pós graduação/mestrado/doutorado (   ) 
 
6) Sua renda atual:  ______ salários mínimos 
 
7) Religião:  católica      (    )  judaica (    )  espírita (    )     

evangélica  (    ) qual denominação ? _______________________ 
não tenho religião  (    ) 
outra          (    )  especifique: _____________________________ 

 
8) Estado Civil:  casado    (    )   solteiro  (    )  divorciado  (    ) 

separado (    )  vivendo juntos sem casar (    ) 
outro      (     )   especifique _______________________ 
 
 
 
 

Agora, coloque o questionário NA URNA / ENVELOPE LACRADA, que encontra-se 
com o responsável pela pesquisa 

Sua resposta também pode ser entregue pessoalmente ou por correio: Rua Cruz 
Machado, 353, Conj. 02, 80410-170   Curitiba - PR (evitando a identificação do remetente). 
 

OBRIGADO PELA COLABORAÇÃO 
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