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RESUMEN:  

Nas sociedades contemporâneas, a sexualidade assume-se como uma dimensão basilar da 

realização pessoal e de manutenção do edifício conjugal, o que não significa que os membros 

do casal expressem da mesma forma os afetos, os desejos, as condutas sexuais ou os usos do 

corpo. Adotando uma perspetiva construtivista da sexualidade, neste artigo, pretende-se 

debater as representações que subjazem à vida de casais heterossexuais estáveis e que estão 
na origem de determinadas práticas sexuais e lógicas discursivas acerca do sexo conjugal. 

Discute-se em que medida, na modernidade, a vida em comum se transforma num contexto 

privilegiado de concretização de práticas sexuais diversificadas e traduz a presença da 

igualdade de género. Os resultados revelam que, apesar da aproximação das trajetórias sexuais 

de homens e mulheres e do desenvolvimento dos valores de reciprocidade e prazer mútuos, as 

desigualdades de género persistem. 

PALABRAS CLAVE: representações, sexualidade, género, práticas sexuais, intimidade 

conjugal, heterossexualidade. 

 

1. Introdução  

No contexto da modernidade, em que a sexualidade é encarada como uma forma de 
expressão e realização pessoal e conjugal (Giddens, 1992), as dinâmicas do jogo 
sexual revelam representações particulares da sexualidade e do género, condicionadas 
por instâncias de poder e por desigualdades estruturais mais vastas, que moldam a 
vida em comum. Vivemos num contexto marcado por uma sexualização da cultura 
(Pinto, Nogueira & Oliveira, 2010), visível na importância crescente que a sexualidade 
tem assumido nos domínios político e científico, na mediatização de imagens sobre os 
usos do corpo, mas também nos discursos da cultura popular. Em muitas pesquisas 
científicas sobre comportamentos sexuais, coloca-se a tónica na ideia de que os 
membros de casais heterossexuais são, hoje, mais iguais e íntimos e sugere-se que o 
reportório sexual se tem diversificado, refletindo uma sexualidade mais liberta de 
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constrangimentos, ou seja, aquilo que Giddens (1992) designa “sexualidade plástica”. 
Outros estudos reafirmam os limites da igualdade de género, revelando a permanência 
de uma visão falocêntrica do sexo heterossexual, sendo a não negociação do prazer 
mútuo e a não articulação entre sexo e intimidade emocional ilustrativas da 
persistência dessa atitude (Holland et al., 1998).  

Conhecer as formas de viver a intimidade sexual no contexto da heteronorma, bem 
como as limitações que se impõem a uma vivência livre da sexualidade implica ter em 
conta as representações de género e de sexualidade alocadas à vida em comum e que 
estão na origem da adoção de determinadas práticas sexuais. Os discursos e 
representações sobre a sexualidade e as práticas sexuais são inerentemente discursos 
sobre o género, as relações de poder e as atribuições simbólicas (Foucault, 1999). A 
sexualidade conjugal é sensível a uma contínua decifração de códigos e gestos de 
conduta sexual e requer a compreensão das intenções e desejos de cada um e uma 
negociação de significados (Berger & Kellner, 1964). Essa relação complexa e dialética 
entre sexualidade e comunicação mostra que tanto o silenciamento, como a 
verbalização e o modo como esta é levada a cabo traduzem vivências conjugais e 
sexuais que não deixam de ser condicionadas por interditos sociais e morais.  

Este artigo, produto de um estudo de casos qualitativo realizado entre 2015 e 2016 na 
região Norte de Portugal, pretende dar conta dos modos como os sistemas de valores, 
disposições e normas de moralidade sexual se tornam visíveis na decisão de adoção, 
ou não, de determinadas práticas sexuais. Ao mesmo tempo, pretende contribuir para 
a discussão pública sobre a diversidade sexual e a (des)igualdade de género e para 
uma maior compreensão de como esta opera nos domínios afetivo e conjugal. Num 
quadro em que a proliferação e a mediatização de imagens e mensagens sobre 
práticas sexuais e usos do corpo coexistem com o silenciamento de assuntos 
relacionados com a vida íntima e sexual, procurou-se saber até que ponto as 
experiências sexuais espelham, por um lado, uma maior igualdade de género (Giddens, 
1992) e, por outro, a permanência de fraturas e desigualdades efetivas nos 
relacionamentos amorosos e íntimos (Bozon, 2004; Jamieson, 1999; Morgan, 1996). 
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2. A sexualidade conjugal num contexto de transformações: hipóteses 
de trabalho iniciais  

Na viragem do século XIX para o século XX, e ao longo deste, deu-se uma mudança 
decisiva relações amorosas e, em particular, na sexualidade: se antes o amor não 
constituía a base fundamental para a união de duas pessoas, na atualidade, a vida 
conjugal funda-se nele (Aboim, 2011; Bozon, 2004; Torres, 2004). Abordar as 
manifestações afetivas e íntimas de casais heterossexuais é um excelente revelador 
das formas de organização das sociedades em que vivemos, das suas contradições 
múltiplas, na medida em que os discursos sobre a sexualidade são discursos que não 
se circunscrevem a esta, tocando dimensões como o género, as relações de poder, as 
atribuições simbólicas, a identidade, entre outros. Ainda que a sexualidade esteja 
presente em todos os tempos, encará-la como forma de realização pessoal e conjugal 
não é um traço transversal a todas as sociedades e épocas históricas (Giddens, 1992).  

Uma reflexão sobre os processos histórico-sociais que contribuíram para as 
transformações nas relações entre casais e, especificamente, na sexualidade dos 
homens e das mulheres, é fundamental para elaborar um retrato plurifacetado do que 
é considerado “normal” no contexto da vida em comum e de quais são as 
representações de género e de sexualidade alocadas a esse domínio. Os séculos XVIII 
e XIX têm sido apontados como aqueles que veem emergir, no Ocidente europeu, o 
movimento de laicização e privatização da família conjugal, aos quais surge associada 
a diluição de imposições baseadas nos valores da Igreja, nos olhares da vizinhança e 
nos interesses da rede de parentesco, que contribuíram para a valorização da 
autonomia e a realização individuais e para a dissociação entre prazer sexual e pecado 
(Almeida, 2004; Giddens, 1992). O processo multisecular de introdução dos afetos nas 
relações conjugais fez surgir o ideal do casamento por amor. A par da importância do 
sentimento amoroso, a união contemporânea carateriza-se pela importância dos 
interesses e características individuais dos que se unem e pela importância da 
sexualidade na constituição e manutenção da relação conjugal (Bozon, 2004). Este 
processo é reforçado pelo surgimento do que Giddens (1992) designa “amor 
confluente” como modelo dominante de relacionamento, no qual as relações 
presumem a troca emocional e sexual e a entrega igual dos parceiros. Esta nova visão, 
enquadrada por ideais de géneros mais igualitários, privilegia os valores da 
reciprocidade, do envolvimento e do prazer mútuos. 
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 Paralelamente, assiste-se a uma nova configuração da sexualidade conjugal, que é 
vivida para além dos aspetos relacionados com a procriação (Aboim, 2011; Bozon, 
2004; Giddens, 1992). É aquilo que Giddens (1992) designa “sexualidade plástica”, que 
se constitui como um aspeto muito relevante de libertação da sexualidade da 
dominação do falo, ou seja, de libertação face à experiência sexual masculina. O 
desenvolvimento da sexualidade plástica é coadjuvado por transformações sociais mais 
amplas, como sejam (i) uma alteração no estatuto social da mulher acompanhada de 
uma maior igualdade de género; (ii) o incremento da individualização e da 
reflexividade nas relações (Beck, 1992; Beck & Beck-Gernsheim, 1995; Giddens, 1992); 
e, ainda, (iii) a emergência de novas tecnologias reprodutivas que possibilitam a 
dissociação da procriação do ato sexual, com destaque para a introdução e 
popularização dos métodos contracetivos no pós-I Guerra Mundial (Giddens, 1992).  

Apesar de persistir a ideia de que a interligação família-sexo-procriação é “normal” e 
“natural” (Seidman, Fischer & Meeks, 2006), a sexualidade tornou-se mais maleável e 
moldável aos objetivos de cada pessoa. Ela possibilita a autossatisfação e 
autorrealização pessoais, tendo, portanto, como fito o prazer (Bozon, 2004; Giddens, 
1992), traduzindo a passagem de um modelo sexual reprodutivo para um modelo 
sexual recreativo (Gomes, 1985). De forma interrelacionada, surge uma tendência para 
a sexualização da cultura e a democratização do desejo (McNair, 2002 cit. por 
Machado, 2015), que remete para uma maior permissividade e diversidades das 
formas de expressão sexual. À proliferação do “amor confluente” e da “sexualidade 
plástica” associou-se um conjunto de transformações nas relações sociais de género e, 
portanto, nas relações entre os membros do casal: se, por um lado, contribuíram para 
uma visão mais hedonista e erotizada da sexualidade, consubstanciada num reportório 
sexual mais alargado e numa maior liberdade individual, com atenuação das diferenças 
de género, por outro, a sexualidade continua a ser condicionada por interditos sociais e 
morais e persiste um duplo padrão moral, em que a sexualidade feminina tem menos 
legitimidade do que a masculina. Parece que estes processos de transformação social 
se tornaram paradoxalmente visíveis, na medida em que a maior diversidade de 
expressão sexual impulsionou o aumento do espectro de dispositivos simbólicos 
reguladores da sexualidade e das demonstrações íntimas consideradas adequadas 
(Machado, 2015). As práticas sexuais e a expressão dos afetos dos casais 
heterossexuais estão envoltas em contradições das relações de género e da 
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sexualidade, pelo que importa questionar em que medida, nos dias de hoje, o casal 
heterossexual surge, efetivamente, como íntimo e igual. 

Sabendo que todas as sociedades assentam na diferenciação dos géneros e instituem 
mecanismos de reprodução dessa diferença, qualquer sistema de género define “o que 
é a expressão sexual adequada, isto é, o conjunto de normas relativas ao exercício da 
sexualidade que distinguem o erotismo permitido, ou normativo, do proscrito” 
(Cucchiari, 1994 cit. por Brandão, 2007, p. 26). Neste sentido, a atividade sexual é 
investida de significados políticos através do qual os homens e as mulheres são 
(heteros)sexualizados/as com o intuito de servir o propósito da procriação (Wittig, 
1982). Apesar da maior democratização da sexualidade, apontada por estudos 
relativos a jovens portugueses/as (Almeida, 2004; Pais, 1998), ao nível da vivência da 
sexualidade e das práticas sexuais, persiste uma diferenciação de género que impõe 
maiores constrangimentos às mulheres (Bozon, 2004). Como alerta Kaufmann (2003, 
p. 3), “se os homens e as mulheres não falam da mesma maneira, é porque não 
ocupam o mesmo lugar dentro do casal”.  

As questões inerentes à desigualdade de género são, ainda, documentadas em 
trabalhos de teóricas feministas que desafiaram a ideia da sexualidade, do sexo e do 
género como fenómenos “naturais”, no âmbito da qual se entendia que “a sexualidade 
dos homens é naturalmente centrada no genital orientada para o prazer e agressiva 
em termos que exprimem a identidade do género masculino (…) e a feminina 
orientada para a intimidade e para a construção da relação difusamente erótica e 
passiva ou dirigida em termos que refletiam a identidade do género feminino” 
(Seidman, Fischer & Meeks, 2006, p.X). Existem mesmo estudos que, aludindo ao 
patriarcado, afirmam que “pode ser que a família e a heterossexualidade não sejam os 
lugares para começar a tentar mudar as relações de género” (Delphy & Leonard, 1992, 
p.266).  

Assim, o foco teórico no caráter relacional dos casais heterossexuais pode encobrir 
desigualdades de género estruturais e institucionalizadas (Morgan, 1996), pelo que não 
será profícuo negligenciar o modo como essas desigualdades moldam a vida em 
comum. Como elucida Jamieson (1999, p.482), “não é claro (…) que uma alteração na 
qualidade das relações heterossexuais fosse quebrar a interligação de mercados de 
trabalho, distribuição de rendimento e riqueza e divisão do trabalho doméstico 
baseados no género”. Reconhece-se a permanência, no discurso público, de 



 

224 
 

argumentos que reafirmam os limites da igualdade entre género, na medida que os 
incitamentos a uma sexualidade feminina ativa não eliminaram a visão dominante de 
que a “verdadeira” prática sexual se dá com o coito que termina com a ejaculação 
masculina (Jamieson, 1999). Do mesmo modo, “as mulheres são posicionadas como 
cuidadoras sexuais que fazem o trabalho emocional e policiam as suas próprias 
emoções para garantir que elas não vão colocar exigências excessivas sobre os 
homens” (Jackson & Scott, 1997, p.567). Estes discursos socialmente construídos 
sugerem que, no ato sexual, as práticas e as representações dos dois sexos não são 
simétricas.  

Esta investigação teve na sua base um conjunto de ideias de trabalho, aquilo que 
Blumer (1969) designa por “conceitos sensibilizadores”. A partir do cruzamento das 
leituras efetuadas, surge a questão de partida: como é que, na modernidade tardia, a 
vida em comum se transforma num contexto privilegiado de concretização de práticas 
sexuais diversificadas? Mais precisamente, esta questão organizou-se em torno das 
seguintes hipóteses de trabalho: (i) os casais com representações mais tradicionais da 
sexualidade têm menor predisposição para adotar práticas sexuais diversas e 
frequentes; (ii) as representações da sexualidade e as práticas sexuais são distintas e 
explicáveis em função do género; (iii) as representações da sexualidade e as práticas 
sexuais adotadas não são indiferentes às diferenças nos posicionamentos sociais 
relativos dos indivíduos, como sejam os meios sociais, territoriais e profissionais; e (iv) 
a sexualidade do casal passa por diversas fases ao longo da vida em comum.  

3. Metodologia 

Adotou-se, neste estudo, uma metodologia qualitativa e de cariz eminentemente 
indutivo, construtivista e interpretativo, com o intuito de aceder aos discursos 
subjetivos e estruturalmente influenciados dos dois membros do casal. O método 
utilizado foi o estudo de casos, que permite conhecer de forma intensiva e em 
profundidade um objeto devido à sua flexibilidade metodológica e grande amplitude na 
observação e descrição de uma certa realidade (Greenwood, 1965). A partir de 
diferentes planos teórico-analíticos, e com base num trabalho realizado entre 2015 e 
2016 na região Norte de Portugal34, pretendeu-se dar conta dos modos como os 
sistemas de valores, disposições e noções de moralidade sexual se tornam visíveis na 
                                                      
34 FONTAINHAS, Iolanda Maciel (2016). O diálogo mudo dos corpos: Representações de casais heterossexuais 
acerca da sexualidade e das práticas sexuais (Dissertação de mestrado). Faculdade de Letras da Universidade do 
Porto, Porto.  
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decisão de adoção, ou não, de determinadas práticas sexuais e traduzem a presença 
de igualdade de género. O objetivo geral da investigação foi o de perceber qual o 
argumento mobilizado para justificar a adoção (ou não) de diferentes experiências e 
práticas sexuais entre os casais. O objeto teórico da investigação foram, portanto, as 
representações da sexualidade e das práticas sexuais subjacentes à vida de casais 
heterossexuais estáveis e a sua relação com práticas sexuais e lógicas discursivas 
particulares acerca do sexo conjugal.  

Os resultados apresentados têm por base o material empírico proveniente de vinte 
entrevistas semidiretivas realizadas a dez casais heterossexuais em situação de 
coabitação estável há, pelo menos, dois anos, com e sem filhos, residentes nos 
Concelhos do Porto e Viana do Castelo. Os/as entrevistados/as tinham entre 30 e 46 
anos e escolaridade situada entre o 12.º ano e o mestrado. O guião de entrevista 
explorou cinco grandes eixos teórico-concetuais: história da vida do casal; 
representações da sexualidade e das práticas sexuais; situação atual da vida sexual do 
casal; práticas sexuais do casal; expectativas relativamente à vida sexual futura. Neste 
artigo, são apenas explorados o segundo e quarto eixos temáticos. O acesso aos casais 
foi feito com recurso combinado a informantes privilegiados e a um procedimento em 
bola de neve, procurando diversificar o mais possível os seus pontos de início.  

Para além da entrevista semidiretiva como técnica principal de recolha de dados, 
apostou-se no recurso a outras técnicas complementares, nomeadamente: (i) 
observação direta no decorrer da entrevista; (ii) análise documental clássica e análise 
de conteúdo; e, ainda, conversas informais com indivíduos que, devido à sua atividade 
profissional, estão mais próximos das questões da sexualidade e interações conjugais. 
Este cruzamento de técnicas tinha como objetivo aprofundar o conhecimento sobre 
estes temas. 

As entrevistas foram gravadas em formato áudio, garantindo liberdade de pensamento 
e de discurso dos e das entrevistadas, tendo em conta o seu quadro de valores e a sua 
linguagem (Ghiglione & Matalon, 1992), com o propósito de recolher as suas 
representações e vivências. Após a transcrição, os discursos foram sujeitos a uma 
análise de conteúdo no quadro da grounded theory e grounded analysis (Strauss & 
Corbin, 1990). Através de um processo sequencial de análise e codificação do 
conteúdo das entrevistas linha a linha (microanálise), foi elaborado um esquema final 
de categorias e subcategorias de análise (Fernandes & Almeida, 2001).  
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4. Resultados: a construção da harmonia conjugal e sexual 

Na vida amorosa, cada casal apresenta as suas formas de organização e de interação 
que vão alimentando o amor e que, ao longo do tempo e do ciclo conjugal, podem 
assumir diferentes configurações, influenciadas pelas características do casal, pela 
importância atribuída à sexualidade e à comunicação, bem como à intimidade e à 
reciprocidade. Neste artigo, são explorados dois aspetos das entrevistas realizadas: o 
papel da comunicação e da atividade sexual na vida em comum e as práticas sexuais 
dos casais entrevistados.   

4.1. À procura do diálogo perfeito: o papel da comunicação e da atividade 
sexual  
A intimidade, entendida como a capacidade de conhecer e compreender o outro e 
assente na possibilidade de negociação dos laços pessoais em pé de igualdade 
(Giddens, 1992), é particularmente valorizada. Transparece, nos discursos dos/as 
entrevistados/as, a ideia de que a sua relação funciona como um “refúgio, lugar de 
procura e estabilidade, de diálogo interpessoal, procura de reconhecimento e 
gratificação” (Torres, 2004, p. 33). Como refere Miguel (40 anos), “da intimidade para 
fora nasce tudo o resto: o sexo, para depois se compreender, se amar, se sentir 
querido, satisfeito ou completo. E isso traz segurança para tudo o resto na vida a dois. 
Confio no outro, confiança e autoconfiança”. Paralelamente, revelam uma 
monitorização da relação conjugal e sexual e a reflexividade em torno da mesma 
(Giddens, 1992). 

Em todos os casais, as representações da sexualidade e, especificamente, da relação 
sexual vão no sentido da sua centralidade e, até, imprescindibilidade para a 
manutenção da relação conjugal (Bozon, 2004). Esta visão é expressa por António (45 
anos) quando afirma que “é um bocado lírico falar que não é preciso. Se não estiver 
bem essa parte, poderá acontecer as relações extraconjugais. O que não se tem em 
casa, vai-se procurar fora, tanto para ele, como para ela”. Assistimos, portanto, uma 
indelével valorização da vida sexual, verificando-se um movimento de “erotização do 
casal” (Aboim, 2011), naturalizando-o, não questionando a sua presença. O ato sexual 
é retratado de forma muito positiva, como “um momento muito bom e importante”, 
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“uma coisa muito gratificante” e “algo muito íntimo em que somos quase como almas 
gémeas”, proporcionando bem-estar individual e conjugal. 

Quanto às dimensões mais valorizadas da sexualidade, se, para uns, a centralidade do 
coito é enfatizada, para outros, ela transcende o ato sexual em si e os estímulos 
erógenos, englobando aspetos como a troca de afetos, as conversas e o 
companheirismo, dirigidos à satisfação das necessidades afetivas. Ainda assim, a 
globalidade dos casais experiencia a sexualidade para além da procura objetiva da 
relação genital. Predomina uma visão hedonista da sexualidade, ou seja, esta, 
ultrapassando os aspetos ligados à procriação, é encarada como meio de satisfação 
pessoal e conjugal que tem como finalidade o prazer. Alguns sujeitos, essencialmente 
homens, chegam mesmo a afirmar que se o sexo não for bom, a relação conjugal 
acaba por não funcionar: “é o que faz sentido para uma pessoa estar junta com outra. 
Pode-se viver com outras pessoas, mas estar junto, intimamente e o carago, tem que 
ter. Eu acho que tem que haver sexo. E tem que ser bom!” (João, 39 anos). Tendo por 
base este pensamento, arriscamos dizer que já não é o casamento que funda e 
legitima a sexualidade, mas antes o inverso: sem a dimensão sexual, não existe casal 
(Aboim, 2011; Bozon, 2004). 

Registou-se, ainda, a coexistência de visões diferentes sobre o significado da relação 
sexual: (i) uns relacionam-na com os aspetos biológicos e naturais, requerendo a 
penetração entre duas pessoas de sexo oposto; (ii) para outros, é algo que, apesar de 
envolver a penetração vaginal, pressupõe a intimidade e o amor. A análise das 
entrevistas sugere a persistência de um duplo padrão moral visível no facto de a 
maioria das mulheres considerar que o sexo só faz sentido se existir sentimento, ao 
passo que os homens, mais do que as mulheres, situam a relação sexual num cenário 
de necessidades humanas básicas, algo necessário e natural à vida. Paralelamente, as 
entrevistadas valorizam mais os aspetos simbólicos da sexualidade – o envolvimento, o 
desejo e a troca afetiva – do que a frequência das mesmas, traduzindo uma identidade 
feminina socialmente construída em torno dos afetos (Pais, 1998).  

A sexualidade conjugal é sensível a uma contínua decifração de códigos e gestos de 
conduta sexual e requer a compreensão das intenções e desejos de cada um/a e uma 
negociação dos significados (Berger & Kellner, 1964) para que a prática sexual ocorra. 
A este nível, as entrevistas revelam a permanência de representações da sexualidade 
que atribuem aos homens maiores predisposição, apetite e iniciativa sexuais, 
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frequentemente promovendo a reprodução dos papéis normativos de género na 
relação sexual: os homens são descritos como “garanhões”, “mais ativos sexualmente” 
e com “mais libido”, ao passo que as mulheres são consideradas mais passivas e com 
menor apetite sexual. Trata-se de um posicionamento, partilhado por homens e 
mulheres, que põe em causa a ideia de que o universo simbólico do casal moderno se 
apoia no “princípio da igualdade, que rejeita qualquer diferença estatutária entre os 
géneros” (Heilborn, 1993, p.15). Quando pensa nas formas de começar uma relação 
sexual com o cônjuge, Ana (29 anos), por exemplo, declara que “ele, normalmente, é 
que me procura mais. Eu faço sempre aquele papel da mulher que é sempre um 
bocadinho mais submissa e gosta de ser procurada e conquistada e, normalmente, 
esse papel cabe-lhe mais a ele”.  

Na prática, a visão hedonista da sexualidade reflete-se na importância que homens e 
mulheres atribuem à partilha de uma vida sexual mais rica e diversificada, cuja tónica 
é a satisfação sexual e o prazer mútuos. Neste cenário, a comunicação é equacionada, 
por todos os casais, como uma forma de enriquecer a vida conjugal e sexual. A sua 
centralidade assenta no argumento de que conhecer a outra pessoa proporciona um 
ajustamento das expectativas e desejos de cada um, refletindo-se num maior 
entendimento afetivo e sexual (Bozon, 2004). João (39 anos), que ponderou terminar 
a sua relação conjugal, sublinha que a comunicação com a parceira foi crucial para a 
resolução do conflito interior entre a certeza dos sentimentos e a incerteza em manter 
o casamento: “isto falhou um bocado, num certo período da nossa vida, quando falhou 
a comunicação. Quando houve a comunicação, tudo mudou. Fez toda a diferença. Tem 
de haver comunicação!”. Como defendem Berger e Kellner (cit. por Jamieson, 2005), 
os casais, através do diálogo, podem construir um sentimento estável em relação a si 
próprios e ao seu mundo. As palavras de duas entrevistadas demonstram, também, 
essa importância da comunicação: “Se não comunicamos, não vamos conhecer o 
outro. Se não conhecemos o outro, o ato não vai ser bom ou não vai ser tão bom. Eu 
acho que é extremamente importante” (Esperança, 31 anos); “Ele não é adivinho para 
saber de que é que eu gosto, nem eu a ele. A gente tem de comunicar e vai fazendo e 
vai vendo o resultado” (Antónia, 46 anos).  

Regista-se, também, que a fidelidade sexual, a confiança e o envolvimento sexual 
mútuo são princípios prevalecentes entre os casais. Isto vai ao encontro da ideia de 
que, nas novas realidades conjugais, se valoriza o vínculo amoroso exclusivo 
acompanhado por uma intensificação das trocas afetivas entre cônjuges (Bozon, 2004; 
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Carvalho, 1999; Giddens, 1992). Este é o quadro de valores dominante, no qual a “não 
partilha sexual” é assumida pelos cônjuges: “a partir do momento em que assumes um 
relacionamento com uma pessoa, tens de ter o máximo de respeito por essa pessoa” 
(Manuel, 35 anos); “se nós gostamos de uma pessoa, não vamos procurar noutras o 
que não temos. Se não gostamos, não estamos com ela pura e simplesmente” (Óscar, 
27 anos). Assim, a fidelidade sexual é uma norma que regula e legitima os limites da 
relação amorosa (Heilborn et al., 2006).  

Não obstante, também existe um certo silenciar de dúvidas e questionamentos, 
decorrentes de uma resignação face à rotina conjugal e ao medo da reação da outra 
pessoa: “é importante, mas ao mesmo tempo também não é importante. Eu acho que, 
às vezes, se tu não disseres as coisas da melhor forma, pode ser mal interpretado e 
magoar demasiado a outra pessoa!” (Carla, 36 anos). Esta afirmação deixa 
transparecer uma preocupação com a forma como a interação conjugal flui, exigindo 
esquemas partilhados e a sua adequada aplicação (Goffman, 1974). Paralelamente, os 
discursos das entrevistadas denunciam a falta de entendimento e compreensão das 
suas (delas) necessidades sexuais por parte dos parceiros: “quando eu não estou num 
bom dia, já lhe disse a ele que eu não sou um homem. Que isto não é chegar aqui e 
há um botão onde tocas e ‘eiii, estou tão excitada’. Não! É preciso excitar. É preciso 
haver preliminares. Acho que aí, é um campo ainda a trabalhar para os dois lados” 
(Carla, 36 anos). Este discurso é ilustrativo da persistência de uma visão androcêntrica 
da sexualidade à qual ainda se espera que a sexualidade feminina se submeta 
(Bourdieu, 2002). Há, de facto, indícios de que a sexualidade feminina é, muitas vezes, 
apreendida e compreendida como estando subordinada a outros – ao homem, à 
família, ao amor –, sendo vista como parte integrante do envolvimento afetivo e não 
apenas para simples usufruto do prazer físico (Gagnon & Simon, 1977). 

4.2. Das representações da sexualidade à concretização de práticas sexuais 
diversificadas  
Em termos gerais, as representações das práticas sexuais e a moral sexual dos casais 
parece assumir traços mais modernos, no sentido de uma maior adesão a práticas que 
outrora eram consideradas “desviantes” e de uma maior diversidade. Foi possível 
identificar diversas formas de contacto corporal com o intuito de obter/dar prazer que 
não se restringem ao coito. Não obstante, há uma pluralidade de experiências e 
discursos entre os casais, incluindo visões mais normativas, com acentuação das 
diferenças de género e um reportório sexual mais restrito (a visão tradicional e 
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familista da sexualidade), e visões mais hedonistas e erotizadas consubstanciadas em 
reportórios sexuais mais alargados e numa maior exploração de várias estratégias de 
inovação sexual. É, ainda, de notar que os casais que não têm qualquer prática 
religiosa são os que referem maior quantidade e diversidade de práticas sexuais, ou 
seja, a adesão à prática religiosa traduz-se numa atitude mais restritiva em relação às 
relações sexuais. 

Ao nível das práticas sexuais, a penetração vaginal é a prática mais usual entre todos 
os casais entrevistados, significando a relação sexual completa e finalizada quer para 
homens, quer para mulheres. Este resultado revela a importância do sexo vaginal 
como prática definidora da heterossexualidade e aspeto central dos roteiros sexuais 
normativos (Gagnon & Simon, 1977). Assim, a sexualidade sem penetração continua a 
ser, não raramente, “uma realidade esquecida do repertório sexual” (Andro & Bajos, 
2008 cit. por Policarpo, 2011, p.215). Já o sexo oral é uma prática que tem vindo a 
conquistar a aceitação e adoção por parte dos casais, encontrando-se naturalizada no 
seio da vida em comum. Existem indivíduos – essencialmente, homens – que deixam 
transparecer o desejo de uma maior exploração a este nível: “a minha esposa tem 
muito pouca disponibilidade, dispõe-se pouco ao sexo oral e isso eu mudava, sim” 
(Luís, 32 anos). A penetração anal é a prática menos comum entre os casais e alguns 
elaboram justificações em seu redor, articuladas, nomeadamente, em torno do receio 
de experimentar coisas “diferentes” e de um maior conservadorismo. 

Transversal a todos os casais heterossexuais é a rejeição das práticas 
sadomasoquistas, tendo todos imagens negativas das mesmas: se uns a justificam por 
assumirem que não têm necessidade de, nem curiosidade por experiências sexuais 
associadas à dor, outros defendem que tais práticas não lhes trariam prazer: 
“pessoalmente, faz-me um bocado confusão. […] Aquele tipo de práticas em que as 
pessoas vêm, muitas das vezes, com chicotes e com aquelas coisas todas… Se calhar, 
para mim, já era um bocado de exagero” (Esperança, 31 anos).  

Um traço comum a todos os casais é a diminuição da atividade sexual ao longo do ciclo 
conjugal e a rotinização da prática sexual. Como defende Policarpo (2011), “o sexo 
deixa de ser necessário para construir a relação e passa a constituir principalmente um 
‘ritual de confirmação’ de que a mesma existe”. Isto é visível no discurso de Luís (32 
anos) quando declara que “Acho que já não esperamos nada um do outro. Acontece 
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com muita naturalidade. Já passámos aquela fase da aprendizagem, de esperar 
novidade. Portanto, é tudo muito natural”. 

Cada interação sexual pode ser comparada a um jogo no qual cada um tem as suas 
próprias regras, valores e representações e quem “joga” procura “jogar” da forma mais 
adequada, evocando, assim, a presença de “guiões sexuais”, que, “influenciados pelos 
cenários culturais, representam o entendimento que uma pessoa tem do que se espera 
dela em situações definidas como sexuais, ou o leque de identidades e papéis à 
disposição de si próprio e dos outros enquanto actores sexuais” (Troiden, 1988, p. 
389).  

5. Conclusão 

Nas sociedades contemporâneas, a sexualidade é uma dimensão da vida basilar para a 
realização pessoal e a manutenção do edifício conjugal, com interligações sociais, 
culturais, físicas e morais. As práticas sexuais e os aspetos que a envolvem – desejo, 
prazer e normas de conduta sexual –, bem como as representações e os significados 
que lhes são atribuídos são fenómenos sociais, produto das mudanças que ocorrem na 
vida quotidiana. Isto acaba por ter consequências na formação de disposições 
sexualmente diferenciadas (Bourdieu, 2002) por parte dos membros do casal. Através 
da análise das interações conjugais e sexuais de casais heterossexuais, procurou-se 
saber até que ponto, na modernidade tardia, a vida em comum se tornou num 
contexto privilegiado de experiências sexuais diversificadas e traduz a presença da 
igualdade de género.  

As entrevistas realizadas refletem a presença de valores, disposições e de normas de 
moralidade sexual na decisão de adoção, ou não, de determinadas práticas sexuais. 
Nas interações conjugais, constata-se o predomínio de uma visão hedonista e 
erotizada da sexualidade e um alargamento das práticas sexuais, que privilegiam os 
valores da reciprocidade, do envolvimento e do prazer mútuos, enquadrados por ideais 
de género mais igualitários. Não obstante, determinadas práticas sexuais adotadas 
pelos casais continuam a ser reguladas pela situação conjugal, por valores morais e 
religiosos e por representações sociais da sexualidade e do género enraizadas na 
sociedade portuguesa, que sugerem a permanência de uma visão androcêntrica e 
fálica da sexualidade.  
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Esta investigação abriu espaço para novos olhares sobre as formas de viver a 
intimidade sexual no contexto da heteronorma e dar conta do modo como as relações 
afetivas e íntimas dos casais sustentam e mantêm, ou não, relações desiguais de 
género. Sugere, também, pistas de investigação futura acerca do exercício da 
sexualidade e sua relação com o género e do modo como os afetos podem sustentar 
(e manter), nos relacionamentos íntimos, relações de poder desiguais entre homens e 
mulheres. De facto, se, por um lado, se assiste à emergência do direito mútuo ao 
prazer e do hedonismo sexual, por outro lado, permanecem normas e representações 
tradicionais da sexualidade que, enquadradas nos princípios socializadores do habitus 
do género, continuam a regular as relações de intimidade, as práticas sexuais e os 
significados que os casais atribuem à vida sexual. 
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