
Bate-papo sobre sexoBate-papo sobre sexo
UM GUIA PARE TE AJUDAR A QUEBRAR O GELO NA HORA DE
CONVERSAR SOBRE SEXUALIDADE COM O(A) PARCEIRO(A)



VOCÊS
CONVERSAM

SOBRE A
SEXUALIDADE

DO CASAL?

A  I M P O R T Â N C I A  D O  D I Á L O G O  

Todas as relações humanas
são baseadas no diálogo, que
é fundamental para uma boa

convivência.

FALAR SOBRE SEXO NÃO É
DIFERENTE!

É extremamente importante
que o casal converse sobre

sexualidade nas diversas fases
da vida... sobre as barreiras,

as possibilidades, as fantasias,
os medos, as inseguranças...

Tudo! 

Tudo que diz respeito à
sexualidade do casal é

importante! 2



É pelo diálogo que a
intimidade do casal cresce.
A maioria dos casais fazem sexo...  Tiram a roupa...
Literalmente se tornam uma só carne, mas ainda assim, não
conseguem conversar sobre o assunto. 

E você? Quais são suas dificuldades em falar sobre o
tema com o(a) parceiro(a)?  É algo relacionado

diretamente ao parceiro(a), ou à questões do passado,
da infância, de outros relacionamentos... ? Já perguntou

pra ele(a)  quais as dificuldades que ele(a) tem? 
Comece perguntando sobre como ele(a) se sente ao

conversar sobre sexualidade e os motivos. Entender as
dificuldades um do outro é importantíssimo. 

Muitos têm coragem de fazer sexo, mas não têm coragem de
conversar sobre o que fazem, muito menos sobre o que
gostariam de fazer, ou sobre o que não gostam na relação
com o(a) parceiro(a). 

Fomos ensinados a não falar sobre o assunto, a não
expressar descontentamento... a não falar o que realmente
sentimos... Crescemos achando que sexo é algo feio, sujo,

pecaminoso... Crescemos reprimidos de todos os lados.

Mas precisamos entender que sexo é natural, é biológico, é
instintivo e pode (e deve) ser prazeroso e que podemos sim,
conversar a respeito com nossa parceria.
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DICAS  

IMPORTANTES

01 COMECE AOS POUCOS

É importante desenvolver um bom diálogo no dia a dia
do casal, para que a conversa sobre sexo não seja tão
constrangedora. Muitos casais passam uma vida inteira
sem conversar sobre a vida, sobre si mesmos, sobre o
que sente... Então, desenvolva o hábito de conversar.

02 TENHAM O DIA DO CASAL

Casais que não têm tempo à sós, dificilmente
conseguirão desenvolver o hábito do diálogo saudável. 
Comece conversando com o (a) parceiro (a) sobre o
quanto você gostaria de investir na relação de vocês,
começando por estabelecer o dia do casal juntos.
Encontre formas de tornar esse dia possível, superando
as barreiras com criatividade e boa vontade.
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03 SAIBA OUVIR

Por vários motivos, muitos casais
vão deixando de conversar e

cada dia têm menos paciência
para ouvir o que o outro tem a

dizer. 

Normalmente, não se ouve.

Enquanto um fala, o outro
está pensando no que irá

responder pra "sair por cima"
na situação... para "ganhar". 

Pare! Dê atenção! Olhe nos
olhos. Mostre ao outro que você

está realmente ouvindo e se
importando com o que ele tem a
dizer. Vocês são parceiros, não

rivais. Realinhem a forma de
conversar um com o outro. 
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04 NÃO JULGUE

Muitas pessoas têm medo de falar sobre sexo,
por medo da crítica. 

"O que ele (a) vai pensar de mim?"
 

O mundo feminino é totalmente diferente do
masculino e é conversando e falando sobre os
diferentes universos, que o casal conseguirá
entender como satisfazer um ao outro. 

Não julgue. Ouça. Reflita. 
Busque entender os motivos do outro e não reaja
com espanto, rispidez ou críticas. E isto vale para
todas as conversas, não só sobre sexo.

SE O CASAL TEM O HÁBITO DE CRITICAR UM AO
OUTRO EM PEQUENAS COISAS, SERÁ MAIS DIFÍCIL
CONVERSAR SOBRE SEXUALIDADE, PELO MEDO DE

EXPOR ALGO  QUE É TÃO ÍNTIMO. COMECE A FOCAR
NOS PONTOS POSITIVOS E A ELOGIAR, PARA

CRIAREM  OU RECONQUISTAREM A CONFIANÇA 
UM NO OUTRO. 6



PERGUNTAS PARA PUXAR CONVERSA
SOBRE SEXUALIDADE E SEXO

V A M O S  F A L A R
S O B R E  S E X O



ESQUENTANDO

Quais são os pontos fortes e fracos da nossa
relação?

O que você lembra da nossa relação no início
que era bom e que gostaria de reviver?

O que nós fazíamos no namoro que você
gostaria de voltar a fazer? Como podemos

adaptar isto à nossa realidade hoje?

O que você diria para um casal que gostaria
de reacender a paixão? 

Você gostaria de viver isto comigo?

Como está nossa vida sexual?
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QUAL FOI A MELHOR VIAGEM QUE JÁ
REALIZAMOS JUNTOS?

SE VOCÊ PUDESSE, PARA ONDE GOSTARIA
DE IR NESSE MOMENTO COMIGO?

ONDE GOSTARIA DE FICAR?

O QUE GOSTARIA DE FAZER LÁ?

QUAIS LUGARES GOSTARIA DE CONHECER?

E SE PUDÉSSEMOS FICAR À SÓS NESSE
LUGAR, O QUE VOCÊ GOSTARIA QUE NÓS

DOIS FIZÉSSEMOS? 

QUEBRA-GELO
Comece aos poucos falando sobre a relação, 
sobre a vida a dois... Os sonhos e projetos em
comum... Vá criando um clima de cumplicidade

e confiança um no outro.

Nesse momento, deixe a imaginação fluir. 
Entre na "fantasia" um do outro. Dê asas a

imaginação. E se rolar a vontade de fazer sexo,
não perca a oportunidade! 9



C O N V E R S A N D O
A B E R T A M E N T E

Dica: Você pode imprimir as perguntas e fazer
um jogo sensual, sorteando as perguntas para

conversarem no dia do casal ou em outros
momentos. Sexo também pode ser divertido!



CONVERSANDO ABERTAMENTE

Qual foi nosso melhor momento juntos?

Como você se sente quando percebe que estou a fim?

O que eu posso / podemos fazer para melhorar nossa
relação?

Qual seria um lugar onde gostaria que fizéssemos
amor?

Qual sua hora/dia preferido para transar?

Qual carícia mais te excita?

Qual posição mais te dá prazer?

Você gostaria de fazer mais sexo? Qual seria a
frequência sexual ideal pra você? Por que?

O que você pensa sobre sexo oral e sexo anal?

O que mais te agrada na nossa relação sexual? O que
gostaria que melhorasse?
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O que você gostaria de falar / ouvir/ ver / sentir durante
o sexo? 



O que você pensa sobre masturbação?

Quais fantasias você ainda gostaria de realizar
comigo?

O que você acharia de usarmos produtos sensuais
juntos para incrementar nossa relação sexual?
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O que você acharia de irmos a um sex shop juntos,
ou comprarmos produtos sensuais pela internet?

Quais brinquedos ou produtos sensuais você
gostaria de experimentar?

Como podemos fazer sexo sem penetração?

Quais músicas eu posso incluir no repertório que
iremos ouvir durante a relação sexual?

O que podemos beber e comer antes da relação para
relaxar?

Você gostaria que usássemos um espelho na hora do
sexo? 

Qualidade ou quantidade? E os dois? Como tornar
possível?

Vamos tomar um banho sensual juntos?

Você faria ou gostaria que eu fizesse uma dança
sensual pra você?



Escreva suas próprias
perguntas: 
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Agora peça para ele(a)
escrever perguntas: 
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FANTASIA 

SENSUAL

DESAFIO PARA APIMENTAR A
RELAÇÃO DO CASAL



O desafio é o casal escrever juntos um conto sensual. 
Um começa, e o outro continua, até que este história

um dia chegue ao fim.
Mas nada de pressa!

Tudo pode começar com apenas uma frase ou um
capítulo inteiro desse "livro" que vocês escreverão

juntos...  ou mesmo pequenos contos com ideias
cada dia diferentes.

Isto ajuda os mais tímidos a começarem a se soltar,
ou pode ser usado como mais uma tarefa no

repertório sexual do casal. 

Vocês também podem escrever contos um para o
outro, fantasiando situações, lugares, contextos, que

os dois poderiam viver. 
Faça a "caça ao tesouro" escondendo em um lugar

onde o outro possa encontrar... e por aí vai. 
DEIXE A IMAGINAÇÃO FLUIR!

Tenham o cuidado de manter esta história em lugar seguro, e
muita cautela ao compartilhá-la com seu amor por aplicativos e
redes sociais. Certifiquem-se que os filhos nunca terão acesso a

este material. Para quem tem mais facilidade, uma ótima 
opção é compartilhar essa fantasia  falando um pro outro.
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IMPORTANTE



REINVENTEM-SE!
SUPEREM O BLOQUEIO E

SE ABRAM UM AO OUTRO. 
DESENVOLVAM O HÁBITO
DO DIÁLOGO SAUDÁVEL E
USUFRUAM DE TODOS OS

BENEFÍCIOS DE UMA
SEXUALDIADE PLENA, LEVE,

DIVERTIDA E VIVA!



CONVERSAR SOBRE SEXO É
MAIS ÍNTIMO DO QUE

FAZER SEXO!

NÃO TENHA MEDO DA
INTIMIDADE!

Espero que este material possa contribuir com
você e sua relação! Até a próxima.
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