
R$ 21,00 

História
Como o mito da Medusa se 
relaciona com a cultura do estupro?

Saúde
Quebrando os tabus do sexo na 
terceira idade

volúpia
+18

No. 01
Julho 2020

O impacto das redes 

sociais na autoimagem 

das mulheres

Do outro lado da tela





volúpia
experimentando o toque feminino

edição 01         julho 2020 

ilustração: Jonywheels 
diretor de redação: Cristina Barbosa

editor-chefe:  Henrique Efigênio
direção de arte: Bruna Goularte

designer: Bruna Goularte
repórteres: Bárbara Moreira, 

Bruna Goularte, 
Geovana Martins, 

Henrique Efigênio 
e Mariana Vince

staff

+18

A fim de desmistificar o sexo e apresentá-lo como 
ponto inerente à vida feminina, nasceu a Volúpia. Somos 
uma revista pautada pela cultura e  pelo comportamento 

sexual das mulheres, assim como acreditamos que a 
história deve ser contada. Conosco você pode entender, 
desenvolver e expandir a discussão sobre esse tema que 

vai muito além de uma relação a dois. 
Para nós não existem tabus.  

Se sua pergunta é sobre sexo, a resposta está na volúpia

manifesto
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Idade 
dessexualiza

Sexo na 3ª idade é sinônimo de saúde; dificuldades com o corpo podem ser 
superadas com exercícios e medicações

Quando nos deparamos com o termo “idoso”, 
é muito comum que imagens de senhoras 
fazendo tricô e senhores lendo jornal sejam as 
primeiras coisas a vir em nossa mente. Porém, 
devemos ter a noção de que esse estereótipo 
não é a realidade de todos os casais mais velhos, 
e que há muita coisa por trás da personalidade 
dessas pessoas que não são tão óbvias.

Atualmente, no qual muitos pensamentos e 
atitudes mudaram, é besteira achar que os  casais 
da 3ª idade não transam ou que não tenham 
desejos. É claro que algumas coisas mudam, 
mas a idade não tem o poder de dessexualizar.

Assim como acontece com os jovens, a procura 
por novas experiências continua entre os mais 
velhos. De acordo com a psicanalista Diene 
Gimenes, essa falta está ligada diretamente com 
a expectativa sobre o outro. “O interesse sexual 
tem relação com o desejo, e em psicanálise 
falamos que o desejo é falta, falta de algo, mas 
não algo que possa ser suprido, é mais próximo 
da ideia de expectativa. Então, como você lida 
com sua expectativa e com sua falta, tem relação 
direta com o seu desejo”, afirma.

Fato é que o sexo faz bem para pessoas de 
todas as idades. Além de ser benéfica para o 
corpo, a sexualidade faz bem também para a 
mente. É claro que com o avanço da idade alguns 
fatores no corpo humano sofrem alterações, 
mas isso não impede o desejo e o ato sexual 
entre pessoas da 3ª idade e nem a descoberta 
de novos prazeres. A idade avançada pode 
ser uma oportunidade para a descoberta de 
novos interesses. “Atualmente, há perfis muito 
distintos de idosos, com graus de autonomia 
e interesses muito diversos, incluindo 
pessoas que ressignificam e (re)descobrem a 
sexualidade na maturidade, podendo acessar 
novos interesses e desejos que não estiveram 
presentes na juventude ou não tiveram espaço 
para acontecer”, diz a psicanalista. 

Mudanças no corpo podem afetar a vida 
sexual

Porém, com a chegada da 3ª idade e o 
envelhecimento do corpo, chegam também 
algumas dificuldades que atrapalham o 
desempenho sexual entre o casal. Nas mulheres, 
as mudanças são sentidas principalmente com 
a chegada da menopausa, fase que encerra o 
período reprodutor, - mas não sua vida sexual - 
diferente do que muitos pensam. A lubrificação 
vaginal fica mais escassa e a própria vagina 
também sofre alterações, podendo tornar o 
canal mais curto e estreito, dificultando – mas 
não impossibilitando – a penetração do pênis. 
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Por Mariana Vince



A musculatura da região pélvica 
se torna mais flácida e dolorida pelo 
atrofiamento que vem com a idade, 
tornando desconfortável o ato sexual. 
Como as paredes da bexiga e o do 
útero ficam mais finas, a dor na hora do 
sexo é mais evidente. A junção desses 
fatores, que causam desconforto ou 
até a impossibilidade do ato sexual são 
conhecidos como dispareunia.

O envelhecimento do corpo também 
é sentido pelos homens. Com a 
diminuição da testosterona, os idosos 
não conseguem segurar a ereção por 
muito tempo, e consequentemente, 
a transa dura menos.. O período de 
latência, aquele entre uma relação e 
outra, se torna mais longo. A ejaculação 
fica mais escassa, e a vontade por sexo 
fica menos constante. Além disso, o 
pênis pode demorar mais ou até não 
ficar ereto por inteiro. A sensibilidade 
do órgão se torna mais acentuada e pode 
ocorrer dor durante o ato sexual.

Mas como tudo na vida tem uma 
solução, para isso não seria diferente. 
Hoje em dia existem no mercado 
diversos tipos de medicamentos e 
tratamentos para aliviar esses sintomas 
e aperfeiçoar o sexo na 3ª idade.

A reposição hormonal para as 
mulheres é um dos caminhos mais 
procurados, já que é capaz de resolver 
muitos dos problemas femininos e 
aumentar o desejo sexual. Lubrificantes 
industriais também devem entrar na 
lista de cuidados delas. Para os homens, 
medicamentos como o famoso Viagra, 
que aumenta a circulação de sangue 
no pênis e o deixa enrijecido por mais 
tempo, também propõe efeitos positivos.

De acordo com a terapeuta sexual 
Glícia Neves, autora do livro “Terapia 
Sexual – A vida com mais prazer”, 
a melhor fórmula para chegar à 3ª 

idade com bom desempenho sexual 
é a prevenção. As mulheres que têm 
interesse por sexo e mantêm um ritmo 
de exercícios com o corpo certamente 
chegará à melhor idade com o mesmo 
pique de antes. “Temos que trabalhar 
no sentido de prevenir as pessoas. Fazer 
esse trabalho para que elas percebam 
o sexo de uma maneira mais livre, e aí 
sim ela entrar na 3ª idade com todo 
o gás. Quando a mulher já tem esse 
desejo natural, em outras fases da vida, 
ela entra também na velhice com esse 
desejo”, afirma.

Profissionais da saúde sexual afirmam 
que a musculatura da região íntima é 
o principal fator do prazer feminino. 
Então, eles recomendam que as 
mulheres trabalhem essa região através 
de alongamentos, caminhadas, práticas 
como o pompoarismo – que consiste 
em exercitar a musculatura pélvica com 
exercícios - e o uso de produtos eróticos.

Essas técnicas promovem também o 
autoconhecimento da mulher, que é tão 
importante nessa fase. Porém, à mesma 
altura, a mente da idosa deve também 
estar em sintonia com seus desejos. Se 
a mulher se reprime e não pense – ou 
não queria – sexo em sua vida, não há 
medicação ou técnica que resolva seu 
problema. “É mente, porque o corpo é 
só um reflexo da mente, então se essa 
mulher, na 3ª idade, se fechou realmente 
e não quer mais saber sobre o assunto, 
não há nada que a ciência possa fazer 
para melhorar”, diz Neves.

Ao contrário do que muitos pensam, o 
sexo na 3ª idade é muito recomendado 
e não há limites rigorosos para isso. 
Respeitando seus corpos, o casal pode 
tirar grande proveito e satisfação da 
transa. “O sexo não é um grande impacto, 
pelo contrário, é um momento de carinho, 

Índice de HIV em idosos vem 
aumentando; uso de aplicativos de 
namoro também

Mas, não é só porque o casal já passou 
da fase da fertilidade que os cuidados 
devem ser deixados de lado. Estudos 
recentes mostram que o índice de HIV 
aumentou na população idosa brasileira 
Segundo especialistas, o crescimento 
de idosos contaminados pelo HIV não 
se deve somente pelo envelhecimento 
das pessoas que já haviam contraído 
a doença na juventude. Dessa forma, 
os idosos devem se atentar ao uso 
de preservativos e zelar pela própria 
saúde. De acordo com o Boletim 
Epidemiológico do Ministério da 
Saúde, em 2007, o número de pacientes 
diagnosticados com mais de 60 anos era 
de 168. Em 2018, o número passou de 
627 diagnósticos.

Fato é que o avanço da tecnologia não 
veio para beneficiar apenas os jovens. 
Aplicativos de relacionamento caíram 
no gosto também dos mais velhos, que 
começaram a utilizar esses recursos 
para arranjar um novo par.

Foi o caso de Maria Luiza Ribeiro, 
63 anos, que descobriu o aplicativo 
enquanto conversava com sua sobrinha. 
Viúva há doze anos, a senhora já 
vivenciou dois encontros amorosos, 
e guarda boas recordações deles. “Eu 
moro sozinha, meus três filhos moram 
com suas famílias. Há muito tempo eu 
me sentia sozinha. Minha sobrinha me 

mostrou o aplicativo e me incentivou a 
criar um perfil. Depois de quase um mês 
experimentando, marquei o primeiro 
encontro e, depois de muita conversa, 
fomos para um motel.”

Situação parecida aconteceu com 
Roberta Aparecida dos Santos, de 
65 anos, também viúva e sem filhos.
Quando soube do aplicativo, a senhora 
se sentiu apreensiva e duvidosa de sua 
eficácia. Porém, o resultado da tentativa 
não poderia ter sido melhor. “Depois 
de pesquisar muito sobre o aplicativo, 
eu resolvi instalar no meu celular 
para testá-lo. Eu sempre fui muito 
desconfiada e tive um pouco de medo. 
Apanhei no começo para aprender a 
usar, mas depois peguei o jeito.”.

Após cerca de cinco meses, Roberta 
começou a conversar com um rapaz, 
sete anos mais jovem, e marcou o 
primeiro encontro. Desde então 
ambos continuam se encontrando com 
frequência, e ela está satisfeita com isso. 
“Era o que eu queria, hoje em dia eu não 
quero alguém para morar junto, dividir 
minhas coisas. Nós nos falamos sempre 
e nos encontramos, mas cada um no seu 
canto. É melhor assim”, completa.

Em 2007, o número de 
pacientes  diagnosticados 
com mais de 60 anos era 
de 168. Em 2018, o número 
passou de 627.
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intimidade, um momento que vai gerar 
no outro muitos neurotransmissores 
do bem. Inclusive, nessa idade, até a 
endorfina, que serve para aliviar a dor... 
Então sexo é muito bem vindo sempre”, 
completa a terapeuta sexual. 



Por Bruna Goularte

Des
petrificando 

a cultura 
do estupro

A história da mulher que transforma 
as pessoas em pedra é conhecida 
mundialmente. Mas a sua percepção 

sobre ela pode mudar 
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Metamorfoses,  escrito entre os anos 2 e 8 d.C, a trajetória da 
górgona é contada de outra forma.

A jovem possuía uma beleza descomunal e cabelos 
cacheados. Era desejada pelos homens e invejada pelas 
mulheres. A sacerdotisa fiel de Atena, deusa da força e da 
guerra. Assim, era Medusa. A história da virgem que foi 
punida por um crime hediondo e pagou com sua vida o pecado 
de ser mulher.

Nessa versão, Medusa era uma mortal de três irmãs. E 
muito antes de ser conhecida por ser um monstro com cabeça 
aureolada de serpentes enfurecidas, presas de javali saindo 
dos lábios, mãos de bronze e asas de ouro, que vivia isolada 
em uma caverna rodeada de estátuas, ela era muito vaidosa. E, 
assim como Atena, mantinha categoricamente sua virgindade 
para seguir os passos da deusa.

O que a Górgona não esperava era que sua beleza seria 
usada por outro deus do Olimpo. Poseidon, deus dos mares, 
desejava a todo custo tirar a virgindade de sua irmã Atena e 
se autoafirmar como o poderoso. Irracional, sem nenhum 
pudor, decidiu abusar sexualmente dela. O seu alvo acabou 
sendo Medusa. Ele a atacou de costas, pegando-a de 
surpresa. “Ele não aceita a negação da Atena. A Medusa era 
a mais semelhante, era o simulacro da deusa”, relembra Ana 
Cristina Nadruz, artista plástica, historiadora e pós-graduada 
em História da Arte e Arquitetura no Brasil, pela PUC Rio. O 
palco do crime? O próprio templo de Atena. 

Fofocas e boatos não são invenções da contemporaneidade, 
na Grécia Antiga isso já acontecia. Após o estupro, os rumores 
do envolvimento dos dois se espalharam pela cidade.

Uma característica que não mudou em mais de 2000 anos 
foi a vítima levar a culpa do abuso sexual. A história chegou 
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aos ouvidos de Atena, que foi tirar satisfação com a garota. Medusa se defendeu e contou que 
havia sido vítima de um abuso sexual. De nada adiantou. Se fosse qualquer outra serva, Atena 
teria acreditado. Mas era Medusa e havia sido no seu templo.“Se fosse fora do Templo, tudo 
bem. Mas como foi no templo, ela foi punida por causa disso. Independentemente dela ter 
sido estuprada, a deusa se sentiu ofendida por ter sido no altar dela”, diz Martinho.

A maldição foi lançada, qualquer pessoa que olhasse para ela seria transformada em pedra. 
A partir desse momento, Medusa virou o monstro conhecido popularmente. Os cachos se 
transformaram em cobras e o seu poder foi instaurado. “Atena não suporta. Ela lança um 
olhar definitivo e partir desse momento cada mecha do cabelo de Medusa se transforma 
em serpente. Essa cena (abuso de Poseidon) configura um estupro e a Medusa não tem 
responsabilidade nenhuma.”, comenta Nadruz.

A mitologia grega tem um traço interessante. Ela buscava contemplar os anseios, 
pensamentos e vontades humanas. Ovídio queria retratar uma caricatura das divindades e 
da maneira arbitrária que elas agiam. “Se os deuses são superiores, eles não podem fazer o 
que fazem. Essa violência gratuita contra os seres humanos.”, diz Marco. Medusa foi  punida 
pelos atos de um homem. Um poder incisivo que culpabiliza quem sofreu está presente 
em sua história. Não é coincidência observar características semelhantes entre o mito e as 
vivências de outras mulheres. “Não aparece o termo estupro, mas quando é descrita a cena 
sabemos que é um estupro”, ressalta.

O que simbolicamente significa?

 O estupro em si e, posteriormente, a transformação de Medusa podem ainda ter 
outras explicações segundo Cristina. “Não se pode misturar o instinto (Poseidon) e a razão 
(Atena). Ele é o deus dos mares, terremotos. Ou seja, estamos falando do subconsciente. É o 
instinto que aflora. Não há como impedir. Freud explica.”, afirma. Com isso, suas serpentes 
ganham outra conotação. “Elas são, na verdade, a loucura. É a hora que o instinto toma conta 
da razão”, analisa a historiadora. Para ela, a diferenciação entre racionalidade e instinto é um 
ponto determinante no mito. 

“Eu imagino as serpentes na cabeça dela. Elas fazem um barulho [Imitando o som]. Como 
a cabeça dela ficou depois dessa situação? Penso também nas mulheres e homens que são 
estuprados e como fica essa Medusa depois. Como essa loucura pode ser tratada? No caso 
dela, só foi ao cortar sua cabeça”, relembra.

Olhar paralisante e corpo 
petrificado. Em poucos segundos os 
movimentos se perdem e o que resta é 
uma estátua na frente de um dos seres 
mais terríveis da mitologia grega. O 
monstro é conhecido. Basta pedir para 
descrevê-la que as características 
aparecem: uma mulher com serpentes 
na cabeça, horrenda e um olhar 
poderoso. O nome nem foi falado, mas 
você já sabe de quem estamos falando. 
A história da Medusa é conhecida, 
mas a versão escondida tem muito 
mais a ver com a sociedade atual do 
que se imagina.

Antes de começar a contar outra 
versão da mulher que transforma 
pessoas em estátuas  que ousam 
cruzar seu olhar é preciso reconhecer 
o que é um mito grego. São as 
histórias fantásticas narradas por 
grandes poetas épicos, que tem 
com  personagens heróis, deuses, 
titãs, centauros e ninfas. Neste caso, 
ela é uma górgona. Uma criatura 
monstruosa no corpo de uma mulher 
em estado de putrificação. 

“Não existe mito, existem versões 
autorais do mito. O mito da Medusa é 
como qualquer outro: encenações de 
sua história.”, afirma o Professor da 
Universidade de São Paulo, Marcos 
Martinho dos Santos. Segundo 
Ovídio, poeta romano, em seu livro 



A história da górgona e seus cabelos provocam interpretações profundas e variadas. “A 
serpente tem como representação traição, pecado e vulgaridades. Quando falamos de 
uma mulher que foi violentada, a gente tende a ter a ideia de uma mulher que perdeu a 
sua pureza e seu encanto”, diz Lara Perasso, psicóloga, sexóloga e psicoterapeuta.

A profissional associa a petrificação do olhar de Medusa com a forma que as pessoas 
acabam não olhando para os casos de abusos contra as mulheres e deixam de compreender 
a dor das vítimas. “A sexualidade é algo que paralisa as pessoas. É um tabu. Elas chegam 
ao consultório paralisadas, tem dificuldade de explicar o que acontece com elas. ”, afirma 
ela.

Afinal, o que é cultura do estupro? 
Se entende como cultura do estupro, justamente, os comportamentos que acabam 

normatizando os abusos sexuais na sociedade. Perasso enumera tais atitudes. A primeiro 
delas é o assédio sexual, seja ele verbal ou físico. “Gerando uma sensação de invasão e 
desrespeito. O segundo comportamento é o desrespeito ao ‘não’. Antigamente o não 
era romantizado em situações artísticas. O não significava que ela estava querendo. 
Atualmente a ideia do ‘Não é não’ é muito forte. E isso acaba ferindo o ego de muitas 
pessoas que não compreendem o significado da palavra.”, esclareceu  Lara.  

A psicóloga, ainda,  identifica como outro comportamento condicionador a objetificação 
da mulher. Situação que reduz a mulher puramente ao objeto de prazer do outro e, 
segundo ela “diminui a complexidade do que é ser mulher”. Por fim, é a relativização da 
violência contra o sexo feminino. “Mas quando você vai à delegacia denunciar algum 
tipo de violência contra a mulher. Essa mulher vai ter que ser julgada juntamente com 
o criminoso. Não existe uma validação e acolhimento na hora que essa queixa é feita”, 
ressalta. 

Quando falamos de cultura do estupro é, justamente, os comportamentos  que acabam 
normatizando os abusos sexuais na sociedade. Nadruz, associa o abuso de Poseidon 
contra Medusa citando o ego do deus em desvirginar Atena: “Estupro é uma questão de 
poder. Aquilo não é tesão. ‘Eu domino. Eu quero’ [pensamento do abusador]”.
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“Cada caso é um caso. Há medo de não ser 
ouvida. Medo de ser invalidada. Uma mulher 
que sofre violência acaba se sentindo na 
obrigatoriedade aguentar”, avalia a psicóloga. 

Como acolher a vítima
As vítimas possuem particularidades em 

como internalizam seus sentimentos perante 
as situações vividas. Mas elas possuem uma 
característica em comum sobre como devem ser 
tratadas: acolhimento, vontade de ouvir e respeito 

pelo seu tempo, tanto do 
inconsciente para lidar 
com a situação, quanto do 
tempo particular.

A visão maniqueísta 
de filmes e livros transformou a Medusa no Mal 
contra o Bem para o público.  “Vilão não tem 
história. Ninguém sabe como ela chegou ali. As 
pessoas não sabem da história dela. Não sabem 
por que ela chegou nesse ponto de ser uma figura 
tão perigosa e temida”, fala Cristina. 

Lara salienta sobre a importância de um 
ambiente de amparo para as vítimas de estupro 
e conclui sobre como o tratamento adequado: 
“Respeitar as escolhas dessa mulher para que 
ela repense o que ela espera sobre as pessoas 
ao redor dela. Trazer para uma realidade de 
muito amor e carinho. Para que assim a gente vá 
ressignificando esse trauma”. 

Os números não mentem
O Brasil contabilizou mais de 66 mil casos de 

violência sexual em 2018, o que significa mais de 
180 estupros em 24 horas. Entre as vítimas, 54% 
tinham até 13 anos. Os dados foram coletados 
pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e 
divulgados em setembro de 2019, no 13º Anuário 
de Segurança Pública. É o número mais alto desde 
2009, quando houve a mudança na tipificação do 
crime de estupro no Código Penal Brasileiro.

“Essa fantasia de que 
não existe feminicídio, 
cultura do estupro e 
desvalorização da mulher 
acaba atrasando uma 
evolução que a sociedade 
teria. A influência da cultura do estupro faz 
com que as pessoas achem que isso é exagero”, 
comenta Lara. E não é.

82% dos casos  de violentação sexual são 
contra mulheres. Contudo, os números são 
subnotificados. Historicamente, o crime de 
estupro tem baixa notificação, devido ao medo 
de retaliação por parte do agressor, receio das 
vítimas do julgamento e constrangimento, e 
falta de confiança nas instituições responsáveis 
por tratar dos casos. Levantando em conta que 
apenas 8% das cidades brasileiras possuem 
Delegacias da Mulher, de acordo com o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

“A influência da cultura do 
estupro faz com que as pessoas 

achem que isso é exagero”.



Por Goevana Martins

Hoje em dia, o desejo de capturar um momento 
e postar instantaneamente é involuntário. Existem 
fotos perfeitas, e a ascensão criada por essas fotos 
também cria a ideia de que a perfeição existe, de fato, 
na realidade. Por isso, as mulheres são protagonistas 
desse espetáculo gerado pela sociedade.

Tirar uma selfie, editar, postar e aguardar, 
ansiosamente, os likes chegarem na tela do 
smartphone, essa é a sequência seguida. Já que a 
imersão no mundo virtual é praticamente inevitável, 
a distinção do que é componente do mundo real 
é que deve ser parte remediável dentro dessa 
espetacularização feminina.

 
Selfie e sua popularização

O termo inglês, que significa registrar fotos de si 
mesmo, é um dos mais usados atualmente. Mas o ato 
de tirar várias selfies e postar nas redes sociais pode 
ser caracterizado como distúrbio mental, segundo 
pesquisadores da Universidade de Nottingham 
Trent, no Reino Unido. Isso parece exagero, mas ao 

entrar no campo psicológico e fazer uma reflexão 
sobre a relação humana com a tecnologia, é possível 
compreender quais os influenciadores para esse 
posicionamento da massa feminina nas mídias.

Viver é compartilhar, e os momentos só são 
vividos se forem registrados através de fotos e posts. 
Mas você só estará bem se receber likes dos seus 
amigos virtuais. É, praticamente, uma vida baseada 
em visibilidade. 

“É difícil, para mim, que vivo 24 horas por 
dia conectada, refletir e admitir que sou um 
exemplo puro de exibicionismo digital”, relata a 
influenciadora e produtora de conteúdo digital 
Dora Figueiredo. “Mas eu tento fazer um bom uso 
das redes sociais e do meu conhecimento, desejo que 
as mulheres parem de seguir um padrão perfeito de 
sexualização e exibição da sua intimidade”, defende 
a blogueira, que possui mais de meio milhão de 
seguidores no Instagram - 610 mil no total - onde 
conduz pautas sobre empoderamento feminino, 

As redes sociais viraram palco para o espetáculo da imagem 
feminina, mas será que a “chuva de likes” pode ser confundida 

com abundância de afeto?
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amor próprio, saúde mental, relacionamento 
com o corpo  e vida sexual.

A mulher espetáculo
Para Maria Antônia Guimarães, 19 anos, que 

conta com 18 mil seguidores no Instagram, onde 
faz posts diários dos seus treinos de academia, 
exibe seu corpo torneado e seu estilo de vida, há 
uma dúvida se o uso dessas ferramentas é apenas 
por existirem ou se é, de fato, um objetivo de vida. 
A realidade é que muitas meninas gostariam de 
ser influenciadoras digital, já que é uma profissão 
em ascensão neste cenário. 

“Crio conteúdo e uso as redes sociais como 
meio de trabalho, mas confesso que meu uso 
inicial era único e exclusivamente para postar 
fotos mostrando meu corpo e me sentir bem com 
os elogios que recebia”, conta a jovem Maria 
Antônia. 

O maior problema não é a exibição em si, mas a 
perfeição inexistente por trás dela. As mulheres 
sofrem demais para alcançar um padrão visto 
nas redes sociais. “Tudo é lindo, corpos sarados, 
viagens e ostentação” exclama a influenciadora 
digital.

Mari diz que, por muito tempo, relutou para 
admitir como o uso da imagem do seu corpo no 
ambiente virtual lhe promoveu frutos, e não foram 

apenas bons. “A compulsão por foto é gigantesca, 
a necessidade de fazer posts interativos é muito 
grande também. Mas eu já errei muito, já me 
senti muito mal”, conta.

O narcisismo 
“Ser é ser percebido”, essa frase do filósofo 

George Berkeley se encaixa perfeitamente no 
cenário vivido por gerações que cresceram 
imersas nas fotos e redes sociais. Há, hoje, 
uma necessidade de conexão, de provação e da 
presença de personalidade de “celebridade”. O 
desejo é de ser visto e aclamado.

A supervalorização do “eu” - o Narciso de Freud 
- compõe uma explicação para a construção dessa 
personalidade, que corre atrás de visibilidade. 
Mesmo que as reações psicológicas enfrentadas 
tenham sintomas de ansiedade e frustração.

A mulher perfeita existe - no Instagram - e a 
busca por ela também. As formas de tirar fotos 
estão cada vez mais diversas, graças ao enorme e 
veloz avanço tecnológico. “Acredito que seja uma 
necessidade que as mulheres têm de promover, 
exibir e cultuar a sua imagem”, explica a psicóloga 
Thais Cunha.

Thais, que é especialista em terapia 
comporamental, relata que é como se a identidade 
digital criada por essas mulheres fosse diferente 

“Você constrói 
um personagem, 
com base no que 

gostaria de ser, 
e vive atrás dele 

nas redes sociais”
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da identidade social vivenciada por elas.  Isso com base em suas pacientes, 
independente de idade, que são adeptas às redes.

Essa construção de personalidade nas redes que é o perigo, segundo a psicóloga 
“você constrói um personagem, com base no que gostaria de ser, e vive atrás dele 
nas redes sociais”. É como se fosse um mundo paralelo onde tudo é perfeito e 
todos são felizes. Esse personagem interfere negativamente na vida da pessoa 
quando ela enfrenta problemas que não podem ser postados nas redes sociais. 

A realidade
“Nenhuma amiga minha posta uma foto desarrumada, triste ou com problemas 

pessoais. Elas só postam fotos bem arrumadas, editadas e bem posicionadas” 
relata a influenciadora digital Maria Antônia. Essa era a tendência, mas hoje, 
quem mostra a vida de forma mais natural é mais aceito pelo público. Talvez por 
uma sensação de aproximação, de que são iguais.  

Essa espetacularização da imagem feminina nas redes sociais não é 
reproduzida constantemente apenas pelo pensamento machista, segundo a 
produtora de conteúdo digital Dora Figueiredo “uma foto de corpo bonito é 
espetáculo para homens que vêem, mas é um espetáculo maior ainda para as 
próprias mulheres”. A necessidade da exposição em grupos virtuais é ainda mais 
presente no mundo feminino quando se leva em consideração que as mulheres 
criam fantasias do que gostariam de ser. E na internet todos têm esse poder, de 
ser, mesmo sem ter. De mostrar, mesmo sem viver. E de receber afeto, mesmo 
sem receber carinho. 

Like não produz afeto 
A divulgação detalhada da sua intimidade nas redes sociais é consequência 

de uma onda egocêntrica que quase ninguém escapou.  “Posto, logo existo!”, é o 
que diz o historiador Leandro Karnal em palestras disponíveis no YouTube. Ele 

“Uma foto de 
corpo bonito 
é espetáculo 
para homens 
que vêem, 
mas é um 
espetáculo 
maior ainda 
para as 
próprias 
mulheres”

explica que as pessoas se apegaram à necessidade 
de exibição e conexão virtual. Porém, a aceitação 
pública de maneira virtual não é a mesma coisa 
que de forma real. E as curtidas em fotos não 
substituem um elogio presencial, um carinho, um 
afeto - ao pé da letra.

O resultado dessa tentativa de substituição 
é uma população, em grande parte, ansiosa. A 
psicóloga Thais Cunha resume que uma das 
causas pode ser o uso abundante do smartphone 
e suas ferramentas. Afinal, toda experiência, hoje 
em dia, é mediada por aparelhos tecnológicos e 
pelas redes sociais, através desse exibicionismo 
digital.  “As mulheres são pautas em diversos 
contextos, porém, nas redes sociais é tudo 
tão naturalizado que nem percebem”, diz a 
profissional da área da saúde, que aposta que as 
mulheres são mais apegadas aos likes. 

É necessário cuidar da sua saúde mental 
e limitar o uso das redes sociais, além de 
ressignificar a essência de uma foto, de um 
momento e de uma postagem. Colocar em uma 
balança a devida importância de cada coisa, de 
como se vive e como se faz uso.  A internet não 
tem espaço para tudo o que é tangível. Uma selfie 
não é capaz de retratar tudo o que se vê a olho nú. 
E um sentimento não cabe dentro de uma uma 
curtida na rede social.
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Quarto preto

Técnica milenar capaz 
de melhorar a vida 
sexual e a saúde íntima 
das mulheres

Por Geovana Martins

Pompoarismo

Criado na Índia e aperfeiçoada no Japão e na Tailândia, o Pompoarismo ganhou força no Ocidente 
nos anos 50, graças ao médico norte-americano Arnold Kegel. Mas a prática vem ganhando espaço 
recentemente através de inúmeros portais de comunicação que ensinam e incentivam mulheres. 

Nany Maravilha aborda o tema em seu blog, canal no YouTube e perfil no Instagram. Ela é educadora 
sexual, especializada em relacionamento, sexualidade, sensualidade e saúde da mulher e do homem, 
além de possuir cursos de extensão como Fisioterapia em Uroginecologia e Terapia Sexual Sistêmica.

Qual o objetivo do Pompoarismo?
É a saúde íntima e sexual. O Pompoarismo é 

uma técnica que serve para melhorar e aumentar 
o prazer sexual durante o contato íntimo, através 
da contração e relaxamento dos músculos do 
assoalho pélvico, no homem ou na mulher.

Qual a diferença entre Pompoarismo e 
Fisioterapia íntima/pélvica?

A fisioterapia pélvica é mais voltada para a 
saúde em geral, enquanto que o pompoarismo 
é saúde íntima e sexual. As duas práticas 
permitem exercitar o assoalho pélvico. 
Algumas fisioterapeutas utilizam exercícios 
de pompoarismo durante o tratamento, mas a 
fisioterapia olha mais para a musculatura como um 
todo e, por isso, elas são práticas independentes, 
mesmo que uma colabore com a outra. 

Qual a importância na saúde feminina?
Toda mulher precisa trabalhar a musculatura 

vaginal, seja para prevenção ou tratamento. 
Alguns problemas que podem ser tratados com 
pompoarismo, também conhecido como ginástica 
íntima, são: incontinência urinária, queda da 
bexiga por fraqueza da musculatura e tensão que 
causa dor na hora do sexo, fazendo com que a 
mulher não consiga ter relações sexuais.

Quais os benefícios para o sexo?
O trabalho corporal que é realizado na prática 

do pompoarismo aumenta a libido, evita a queda 
do útero (causada pela flacidez do assoalho 
pélvico) e facilita o parto normal. Além, de 

realizar movimentos diferenciados no sexo. A 
prática do pompoarismo aumenta também a 
lubrificação, realizando contrações vaginais e 
relaxando por meio dos exercícios, aumentam o 
grau de excitação. Com isso, a mulher fica mais 
lubrificada e sente mais prazer.

Quais são as principais áreas de atuação das 
técnicas do Pompoarismo? 

Atua contra flacidez vaginal, falta de lubrificação, 
baixa libido, etc… Os benefícios são inúmeros.

Qual a principal queixa das mulheres que 
procuram pelo Pompoarismo?

Uma das principais queixas  na vidas das 
mulheres é flacidez vaginal, seguida de falta de 
lubrificação e incontinência urinária.

Em quanto tempo começam a surgir os 
primeiros  resultados?

Cada mulher é única, mas a cada semana percebe 
os resultados. Para ter resultados significativos 
precisa praticar. Resultados significativos 
aparecem em um mês de prática. Lembrando que 
cada organismo é diferente. Essa é uma média.

É possível praticar os exercícios de casa? 
Sim, com toda certeza. Eu ensino o passo a 

passo para a aluna identificar a musculatura e 
como exercitá-la da forma correta, e acompanho 
pelo WhatsApp (caso tenham dúvidas), além 
de ensinar as melhores posições para ter ainda 
mais prazer e os cuidados que deve ter com seus 
acessórios durante a prática.

volúpia 25

Entrevista



Quais os acessórios utilizados nos  exercícios? 
Personal, ben-wa e o kit com os 5 cones. Nunca 

utilizar materiais com fios de nylon. São possíveis 
encontrar em sex-shops ou em lojas que vendam 
produtos eróticos.

Há efeitos colaterais ao fazer Pompoarismo? 
Quais cuidados devem ser tomados?

Mulheres de todas as idades podem praticar, 
mas alguns cuidados são necessários em 
situações específicas, como grávidas - é altamente 
recomendado que mulheres com até a décima 
terceira semana de gestação não pratiquem 
pompoarismo. Os movimentos podem provocar 
contrações no útero e o aborto. E, claro nem 
gestantes, nem virgens podem utilizar os 
acessórios. 

Mulheres com inflamações e infecções - é 
necessário tratar o problema antes de continuar 
o treino, seja uma infecção na vulva, útero ou 
urinária, pois ao realizar os movimentos a infecção 
fica mais interna.

Mulheres com Endometriose - como os 
exercícios provocam um aumento de fluxo 
sanguíneo na região pélvica, é possível que quem 
tem endometriose tenha algum desconforto. 
Pergunte ao seu ginecologista quando pode 
começar a realizar os exercícios de pompoarismo.

Mulheres com Mioma - caso o mioma esteja em 
fase de crescimento não é recomendada a prática, 
porém, depois que ele para de crescer, não há 
problema nenhum.

Durante a menstruação - é ideal fazer os 
exercícios sem os acessórios por conta de higiene 
e prevenção de infecções.

Mulheres que possuem DIU - a prática do 
pompoar nada interfere no DIU, isso porque o 

dispositivo intra-uterino é colocado no útero e 
os exercícios da ginástica utilizam a musculatura 
da vagina. Minha recomendação é que espere 
o tempo correto após o procedimento e tenha a 
autorização da sua ginecologista para praticar.

Homens podem fazer Pompoarismo?
Podem e devem. Nos preocupamos em fortalecer 
vários músculos do nosso corpo. E quando se trata 
da musculatura sexual? Passo todos os exercícios 
através de uma técnica milenar e simples 
onde eles tonificam e fortalecem uma região 
denominada Musculatura Pubococcígeo, que faz 
parte do assoalho pélvico e é não só responsável 
pela qualidade de ereção do pênis, como também 
pela continência urinária e fecal.

Como são as sessões? 
Tanto a prática feminina, quanto masculina, giram 
em torna de 10 a 30 minutos diários, dependendo 
da dedicação e preparo.

Quanto tempo dura o “tratamento”? Ou deve 
haver acompanhamento para o resto da vida?
É como atividade física. É para sempre. Se você 
deixa de praticar a musculatura volta a ficar fraca 
e flácida ao longo do tempo.

Você notou uma crescente busca das mulheres 
pelo Pompoarismo ultimamente? 
Sim. Só aumenta. Principalmente, as mulheres 
que fazem exercícios de alto impacto e começam a 
sofrer de incontinência urinária antes dos 20 anos 
de idade. A  bucas pela praíticas vem ganhando 
cada vez mais adeptas.

Como incentivar as mulheres a conhecerem e 
a praticar o Pompoariasmo?
Acredito que mostrando todos os benefícios que o 
pompoarismo acrescenta na vida sexual e íntima 
da mulher. É de extrema importância que todas 
conheçam e pratiquem.



os separe
De onde vêm e para onde vai o vento que 

apaga a chama da cama de casal?
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Por Henrique Efigênio

Até que a
 falta de tesão



“Não acontece mais. Às vezes eu quero, mas 
ele não. Às vezes ele quer, mas eu não tenho a 
mínima vontade. E há as vezes que ninguém 
quer”. Sentir que a cama esfriou depois de 
um tempo de casado não é exclusividade do 
quarto da empresária Tatiana Santos, 41 anos.O 
distanciamento sexual entre as partes do 
relacionamento se torna algo comum depois de 
um tempo de união.

Para a psicanalista e escritora Regina Navarro 
Lins, o sexo é o maior problema vivido em 
uma relação estável: “Alguns casais se amam, 
manifestam carinho entre eles, mas vivem juntos 
como se fossem irmãos. Não é raro a escassez 
de sexo progredir até a ausência total”. Ela, 
que é comentarista no programa Amor e Sexo 
da Rede Globo e no Estúdio I do GloboNews, 
identificou em seu livro best seller “A cama 
na varanda: Arejando nossas ideias a respeito 
de amor e sexo”, que “a maioria das mulheres, 
depois de algum tempo de casamento, faz sexo 
sem nenhuma vontade”.

As duas caras da intimidade
O porquê a excitação vai para longe, causa 

contradição. Segundo a sexóloga Juliana Gil 
Guerreiro, que atua na divisão de sexualidade 
do Hospital Pérola Byington, existe uma frieza 
e uma automatização das relações: “As pessoas 
vão se comunicando menos, vão diminuindo a 
intimidade, vão tendo outras prioridades e vão 
se afastando - isso aparece na cama, acredito 
que esse é o problema”. Ela acredita que há 
uma sobrecarga de afazeres e obrigações que 
cobram sucesso, deixando o entusiasmo para 
o erotismo de lado: “Hoje em dia, têm muitos 

casais que transam uma ou duas vezes por mês. 
Isso vai diminuindo sim, porque as prioridades 
são outras”. Já Lins, defende o contrário:  que é 
a familiaridade em demasia que pode espantar a 
atração: “Quando os dois se fecham na relação, 
não é a falta, mas o excesso de proximidade que 
impede o desejo”.

No livro Sexo no Cativeiro, Esther Perel, 
psicoterapeuta belga, destaca esse paradoxo 
entre intimidade e espaçamento, onde: “muitos 
casais confundem amor com absorção. Essa 
confusão é um mau presságio para o sexo. 
Para ser mantido, o impulso para o outro 
precisaatravessar uma sinapse. O erotismo 
exige distância. Em outras palavras, o erotismo 
viceja no espaço entre o eu e o outro nos 
relacioamentos. Para entrar em comunhão 
com a pessoa amada, precisamos ser capazes de 
tolerar esse vazio e seu véu de incertezas”.

Corroborando com essa ideia, a psicóloga 
e sexóloga Imacolada Marino, Diretora 
Acadêmica do Instituto de Ensino Pesquisa 
e Orientação em Saúde, IEPOS, centro de 
especialização em saúde e sexualidade humana, 
aponta que existem estudos recentes que 
apresentam uma corrente de pensamento 
para a sexualidade feminina. Dentre esses 
estudos, ela destaca o da psiquiatra canadense 
Rosemary Basson. “Ela traz uma nova proposta 
para o desejo sexual feminino. Ela aborda a 
questão de que a mulher, quando está em um 
relacionamento de longa duração ela perde 
o desejo. Trazendo assim, um novo entender 
da resposta sexual feminina, que é chamado 
modelo circular”, explica ela.

Mas afinal, 
onde é que 
os casais se 

perdem?
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As metades da laranja
Independentemente da consideração sob a intimidade, 

ter seu espaço é defendido em consenso pelos especialistas. 
Navarro Lins diz ser fundamental o respeito à própria 
individualidade e à liberdade do outro. Ela acredita que 
uma relação a dois pode ser ótima, mas “para isso as pessoas 
precisam reformular as expectativas que alimentam a respeito 
da vida a dois, como, por exemplo, a ideia de que os dois vão 
se transformar num só e a crença de que um terá todas as suas 
necessidades atendidas pelo outro”, aponta a psicanalista.

A expectativa e a idealização que um outro ser pode 
preencher nossas lacunas, é algo incentivado desde a infância 
- com os contos dos príncipes que salvam as princesas de todo 
o mal, por exemplo. Porém, Guerreiro não acredita na ideia 
que diz que: “O outro pode preencher nossas lacunas, como se 
[fossemos] a metade da laranja: eu sou a metade da laranja e o 
outro é a metade da laranja. Eu não acredito nisso, eu acredito 
que nós dois podemos ser uma laranja inteira e nós podemos 
rodar juntos”. Para ela, existe um entendimento do próprio 
prazer quando a mulher começa a olhar para ela mesma.

Ao passo que entregar nas mãos de outro ser a possibilidade 
de contentamento é nocivo para ambos os parceiros. Como 
argumenta Marino: “Se eu deposito o tempo todo expectativas 
no outro, eu estou numa dependência afetiva e deixando 
de ser agente da situação. Esperando que o outro me nutra 
através de um cordão umbilical. Cada um é responsável por 
fazer a relação se tornar como os dois idealizaram. Ambos são 
responsáveis por 50% da parceria”.

Mas para Lins, esse controle na divisão é um processo 
laborioso. “Equilíbrio entre autonomia e dependência não é 
nada simples de alcançar. A busca de autonomia não significa 
incapacidade de permanecer numa relação a dois, mas sim a 
recusa de pagar qualquer preço por ela”.

A um pulo da cerca
Se há uma frustração nesse embate entre autonomia e intimidade sexual, 

pode parecer mais fácil uma solução fora do casamento, configurando uma 
traição em relacionamentos monogâmicos. Navarro Lins não concorda 
com a palavra traição para se referir a uma relação extraconjugal.  “A 
palavra traição já vem com uma carga negativa, pejorativa”, afirma.

A psicanalista discute qual é o peso da construção da monogamia 
enquanto teoria e prática nos relacionamentos afetivos: “Desde cedo 
somos estimulados a investir nossa energia sexual em uma única pessoa. 
Mas não é o que acontece na prática. A exclusividade é como um valor 
agregado ao amor porque, supostamente, quem ama só se relaciona 
sexualmente com a pessoa amada”. E finaliza com uma provocação para 
os casados: “Acredito que já esteja na hora de se pensar se fidelidade tem a 
ver com sexualidade”.

Gil Guerreiro acredita que nessa situação existem dois aprisionamentos. 
Um auto aprisionamento de você em uma relação insatisfatória e também 
do parceiro que fica acorrentado a uma situação em que não houve 
consentimento ou escolha. Ela afirma que o questionamento que deve ser 
feito é: “Por que você está fazendo isso com você mesmo, se ninguém está 
te segurando nessa relação?

Os sentimentos remanescentes dessas relações são: a mágoa, a sensação 
de ter sido enganado e a quebra de expectativa. Essa situação pesada, 
para a Dra. Imacolada Marino, tem causa e solução: “Quando esse 
acordo é rompido, é porque alguma coisa neste contrato não estava mais 
funcionando. Essa quebra precisa ser revista e precisa ser feito outro 
contrato”.

A doutora acredita que é tangível a fala da, já citada, autora Esther Perel 
que aconselha: “Quando um casal recorre a mim depois de uma traição 
amorosa revelada, com frequência eu digo: hoje em dia, no Ocidente, 
muita gente terá dois ou três relacionamentos ou casamentos,e alguns 
vão tê-los com a mesma pessoa. Seu primeiro casamento acabou. Vocês 
querem criar um segundo casamento juntos?”.
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Por Bárbara Moreira

A verdade que ainda é um tabu; 
orientação e paciência são o caminho 

para a retomada da vida sexual 
 no pós-parto
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Nasce o filho, 
morre a libido?



“Eu fiz cesárea, duas vezes, em ambas, a primeira relação após o 
parto foi dolorida. Parecia que eu tinha ficado virgem de novo ou 
até mesmo frígida”. A sensação apontada por Damiana Rodrigues, 
mãe de um menino de quatro anos e uma bebê de oito meses, é 
comum. Segundo o artigo “Sexualidade e puerpério: uma revisão 
da literatura”, de autoria de Janete Vettorazzi, entre outros 
pesquisadores, até 86% das mulheres apresentam queixas sexuais 
durante o puerpério, as mais comuns são a diminuição do desejo, 
em 83% a 86% dos casos, e a dor durante a penetração, que atinge 
de 22% a 41% das puérperas. Cerca de 45% a 55% delas ainda se 
referem a dor no terceiro mês após o parto. No sexto mês, 18% a 
30% das mulheres seguem com problemas sexuais.  

O puerpério tem início quando o bebê nasce e se estende de 45 
a 60 dias após o parto. Nessa fase, o leite começa a descer no peito 
da mulher para a amamentação e o corpo entra em um processo de 
retorno ao estado pré-gravídico. Para além da parte física, questões 
emocionais são muito fortes nesse período e, mesmo com a liberação 
médica, que costuma ser de 30 a 40 dias para cesárea e 15 para o 
parto vaginal, - com exceção de episódios que incluam episiotomia 
(corte no períneo para facilitar a saída do bebê) -, a mulher pode 
não estar pronta psicologicamente para essa retomada.

 
“É uma fase em que predomina a progesterona, responsável 

pelo aleitamento materno, então além das questões psicológicas, 
da labilidade emocional, da insegurança para cuidar do bebê, 
essa é uma mulher que está cansada e com sono. Se foi um parto 
traumático, tem o estresse pós-traumático, então essa mulher 
geralmente tem uma diminuição de libido e de lubrificação. Em 
geral ela está cansada fisicamente, mentalmente, então não existe, 
de maneira fisiológica, uma aptidão para a sexualidade nesse 
momento da vida dela”, afirma a ginecologista e sexóloga Glene 
Rodrigues.

 
É importante que o casal passe pela gravidez com a consciência 

de que suas vidas vão mudar radicalmente, mas que a turbulência 
é apenas um período. A psicóloga Julia Bittencourt, especialista 
em saúde da mulher e psicologia perinatal, explica: “Cada um tinha 
mais tempo para si ou para curtir a vida a dois e quando chega 

um filho muda tudo porque os dois se viram 
para o bebê, é difícil ter tempo para o casal, 
tem a mudança de humor dos dois, porque não 
dormem, estão preocupados em dar conta de 
um bebê, tudo isso afeta o humor e a relação”. 
Para conseguir lidar com a crise sem prejuízos 
ao relacionamento, é essencial que o casal se 
organize quanto às tarefas e mantenha um 
convívio que inclua diálogo aberto e troca de 
opiniões como forma de entender a situação e 
manter o cuidado de um pelo outro. 

 
Muitas mulheres têm receio em deixar o filho 

aos cuidados alheios e esse é outro fator que 
pode atrapalhar a vida sexual. Mães precisam 
desse tempo para si, e o casal também. Portanto, 
é essencial que elas tenham e aceitem ajuda. 
Para desfrutar de uma relação sexual mais 
proveitosa, é importante que o casal vá para 
um ambiente onde a mulher possa se sentir 
tranquila. “Dentro de casa o bebê solicita muito, 
ele acorda várias vezes à noite ou às vezes está 
dentro do quarto e tudo isso inibe a sexualidade 
feminina”, afirma a ginecologista e sexóloga.

“Mães precisam desse tempo para si. 
E o casal também” 
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Para enfrentar o segundo puerpério, Damiana 
recebeu apoio de familiares. Ela relata: “Quando 
tem esse momento você e ele, nesse período 
turbulento que é o puerpério, você se reconecta 
com o seu marido, volta a ter carinho por ele, 
porque quando o neném nasce, o carinho e a 
atenção passam a ser exclusivos. O seu marido 
passa a ser alguém que está ali só para te dar 
um copo da água e olhe lá, então gera um 
desinteresse sexual muito grande”. 

Além das alterações de humor, cansaço e 
transformações na rotina, há ainda a baixa 
autoestima desencadeada por mudanças 
corporais. Surgimento de estrias, inchaço, 
escurecimento das mamas, diástase (separação 
dos músculos abdominais que pode deixar a 
barriga protuberante) e queda de cabelo são 
realidades comuns neste período. Glene afirma 
que algumas pacientes apresentam queixa 
de vagina larga e o chamado “garrulitas”, que 
consiste no barulho de ar que saí pela vagina 
na hora da relação sexual. Todos esses fatores 
inibem a mulher e geram consequências.



Sentir dor no ato sexual após a gravidez é 
comum, mas não deve ser considerado normal. 
A fisioterapeuta especializada em saúde da 
mulher Tatiana Ciardella Rodarte explica que 
a sensação pode ser ocasionada por trauma 
perineal; cansaço que leva à redução do desejo 
e da lubrificação; tensão muscular causada 
pelo estresse da nova rotina, medo do retorno 
às relações sexuais, e também por influência 
da amamentação, que causa a diminuição 
de andrógenos e estrógenos e liberação de 
ocitocina, fatores que reduzem a libido e a 
lubrificação vaginal.

O desconforto na relação sexual pode cessar 
com o tempo e sem tratamento se estiver 
relacionado com um período de estresse, tensão 
muscular associada a uma situação específica ou 
desequilíbrio da flora. Caso persista, a mulher 
deve buscar ajuda profissional para evitar que 
os sintomas se tornem quadros crônicos.

A fisioterapia contribui para a recuperação e 
o fortalecimento da musculatura relacionada 
a função sexual, além de estar interligada 

também a fatores como a continência urinária. 
Os exercícios pélvicos ajudam ainda no alívio 
da dor causada por lesões durante o parto e 
auxiliam na autoconfiança e no autocontrole 
após o parto.

Para atingir os resultados e possibilitar que a 
mulher conheça o próprio corpo, fisioterapeutas 
podem utilizar técnicas como exercícios de 
auto-observação com espelho, estímulo de 
toque e massagem pela própria mulher na 
região da vulva ou em outras partes do corpo. 
De acordo com Rodarte, “um processo de 
namoro consigo mesma é fundamental durante 
a recuperação de desejo e autoestima. Como 
mulheres, somos ensinadas a nos dedicar ao 
relacionamento a dois e para reconexão com 
a sexualidade, costumo estimular as mulheres 
a dedicarem a criatividade e a energia a elas 
mesmas, antes de tudo”. 

Na retomada, o casal precisa ser criativo, 
já que atos comuns, como o contato com os 
seios, podem não ser uma boa opção, explica a 
ginecologista, “durante a amamentação, esse 
peito está produzindo leite, então é um órgão 
que vai ser destinado ao bebê e não ao marido. 
Carícia sim, mas quanto à questão do estímulo 
do bico, essa mulher vai fazer produção de leite”.

Porém, essa é uma chance para o casal se 
redescobrir. Sexo não se resume em penetração. 

“Um processo de 
namoro consigo mesma 
é fundamental durante a 
recuperação de desejo e 
autoestima”

A fisioterapeuta dá uma dica: “A massagem 
em movimentos circulares na região da vulva 
estimula a circulação sanguínea e de glândulas 
responsáveis pela lubrificação vaginal, incitando 
o desejo e a excitação”. Há ainda a massagem 
perineal, que é eficaz contra a tensão muscular 
no canal vaginal e pode ser realizada no sexo 
pela mulher ou pelo parceiro após orientações 
profissionais de saúde.

“A massagem perineal, a massagem na região 
da vulva e mesmo a masturbação são indicadas 
para o período gestacional. Enquanto a 
masturbação e massagem na região da vulva são 
encorajados em toda a gestação, a massagem 
perineal pode ser iniciada na 30ª semana, tanto 
pela fisioterapeuta como pela própria mulher. 
Durante a gestação, a mulher é encorajada a 
manter as práticas sexuais consigo mesma ou 
com parceiro(s)/parceira(s), esclarecendo os 
mitos que impedem a vivência da sexualidade 
na gestação”, afirma Rodarte.  

A fase complexa do pós-parto costuma 
durar em média seis meses, “enquanto ela 
amamentar, ela vai ter a produção hormonal 
com progesterona e a diminuição de estrógeno, 
então existe esse desequilíbrio hormonal, mas é 
importante a mulher entender que, na medida 
que vai passando o tempo, ela vai se adequando 
e o marido também”, esclarece a ginecologista. 

O sexo oral é liberado durante o resguardo, 
o mesmo não vale para o sexo anal. Quanto 
às posições, a mulher deve escolher a que se 

sentir melhor, seja por exigir menos esforço 
físico ou por permitir que ela tenha controle 
da profundidade da penetração.  O casal 
pode fazer uso de lubrificantes neutros, a 
base de água e sem corantes, para amenizar o 
desconforto. Géis que proporcionam a sensação 
de resfrio ou aquecimento durante a relação são 
contraindicados devido a amamentação. Para 
se prevenir de uma nova gravidez, os métodos 
devem ser de barreira, como camisinha, DIU, 
ou contraceptivos a base de progesterona. 
“Durante a fase da amamentação todos a base 
de estrógeno estão contraindicados”, pontua 
Glene Rodrigues.

Cada mulher tem um tempo de preparo 
psicológico para o retorno às atividades sexuais 
e deve haver respeito quanto a isso. É consenso 
entre as três especialistas o fato de que a 
conscientização previa é importante para que o 
casal esteja mais seguro quando esse momento 
chegar. Vale lembrar que o acompanhamento 
psicológico não deve ser exclusivo da mãe. Os 
pais também passam por alterações ocasionadas 
pelo nascimento da criança e devem estar tão 
preparados quanto às mulheres.

Cada mulher tem um 
tempo de preparo 
psicológico para o retorno 
às atividades sexuais 
e deve haver respeito 
quanto a isso. 
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Like a 
Virgin? 

Madonna e a 
liberdade sexual

Por Henrique Efigênio

Como uma virgem ou como uma oração? Erótica 
ou Anjo? Garota materialista ou garota má? Qual 
delas é Madonna? Definitivamente todas as opções. 
As mulheres simbolizadas pela artista carregam em 
seu dna o sexy appeal, apresentado como atitude e 
posicionamento. Mas o que a loira ambiciosa trouxe 
para a cultura pop que realmente impactou a vida 
sexual feminina?

Madonna estreou em 1982 com seu álbum 
homônimo, que era resultado da cultura club somada 
a uma imagem punk e incorporando a contracultura 
que emanava na cidade de Nova Iorque daquele 
momento. Seus primeiros sucessos estavam centrados 
na força da dança.

O segundo álbum, Like a Virgin, de 1984 tem 
como primeira faixa a animada Material Girl, onde 
a artista se materializara em Marilyn Monroe na sua 
emblemática performance de Diamonds Are A Girl’s 
Best Friend do filme Os Homens Preferem as Loiras. 
Já na faixa-título ela cantava: “Você me fez sentir nova 
e brilhante como uma virgem”. A cantora apresentou 
a música no MTV Video Music Awards vestida de 
noiva em cima de um bolo de casamento.

A capa foi pensada para mostrar sagacidade com uma 
Madonna de branco deitada sob a cama, esboçando 
uma pureza irônica, quase como um convite para a 
primeira vez. Todas essas provocações eram feitas 
em meio ao governo conservador de Ronald Reagan 
nos Estados Unidos e de Margaret Thatcher na Grã 
Bretanha. O clima não era dos mais amenos para 
afrontes à moral, mas isso não intimidou a loira.

Em junho de 1986, Madonna lançou seu terceiro 
álbum de estúdio, True Blue, que teve um grande 
sucesso mundial e rendeu à ela três canções em 
número um nos Estados Unidos. São elas: Live to Tell, 
uma balada sobre mentiras e verdades no amor; Papa 
Don’t Preach, onde a canção exibe as confissões de 
uma garota católica que está quebrando as amarras e 
sendo desobediente, enquanto o videoclipe apresenta 
uma narrativa com a artista se apaixonando pelo bad 
boy mecânico; e Open Your Heart, que fala sobre 
intimidade, no vídeo ela interpreta uma dançarina 
de um show voyeurístico provocando os personagens 
que à assistem através de um vidro.

Só que em 87 veio a crise. O índice Dow Jones 
caiu 508 pontos. A bonança havia cessado e cantar 
sobre luxo e trivialidades não era compatível nem 
com o momento, nem com uma Madonna que agora 
completava 30 anos. Era a hora de se reconectar com 
sua “memória católica”. O disco Like a Prayer foi 
lançado em março de 89 e fez um estardalhaço.

O clipe da faixa-título foi uma declaração clara 
sobre sexo, raça e religião.Mostrando um assassinato 
por brutalidade policial, Madonna beijando um 
Cristo negro, chorando sangue e dançando em meio 
à várias cruzes pegando fogo. Ela não queria apenas 
publicidade, queria levar uma mensagem, que foi 
descrita como a superação do “medo de falar a 
verdade”. Com essa “era” ela conquistou um outro 
público, outro status e também novos opositores.

O Papa João Paulo II defendeu um boicote ao 
vídeo e aos shows da turnê Blond Ambition World 
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Tour, quando ela passou pela Itália. Isso porque 
Madonna dançava simulando um “exorcismo” em 
um “altar” durante a música Like a Prayer e encenava 
movimentos masturbatórios durante Like a Virgin. 
Utilizando inclusive um espartilho com busto em 
formato de cone desenhado por Jean-Paul Gaultier - 
um dos itens mais marcantes da história da cantora. O 
concerto foi anunciado pela Igreja Católica como um 
“circo do diabo”.

O que poderia vir depois disso? Qual seria o próximo 
passo? Até onde iria a audácia de Madonna? A canção 
Justify My Love foi a aposta madura. Lançada com um 
vídeo que tinha como cenário um corredor de hotel 
onde cada quarto representava uma fantasia sexual. 
Mostrando erotismo, fetichismo e uma estética do 
cinema europeu. O clipe foi considerado provocativo 
demais e foi banido de diversos canais de música, 
inclusive a MTV. 

A ação foi apoiada inclusive por feministas “pró-
sexo”, como Camille Paglia. Em uma artigo publicado 
no The New York Times em dezembro de 1990, com o 
título “Finalmente, uma feminista real”, ela defendeu 
que Madonna representava o futuro, mas que o vídeo 
não deveria ser veiculado nos canais da grande mídia. 
Para ela: “Madonna tropeçou, divagou e acabou 
parecendo muito menos inteligente do que realmente 
é. Madonna, confesse. O vídeo é pornográfico”.

Enquanto classificavam sua arte como 
experimentalismo ou imoral, Madonna  alterava 
os limites. Desse modo, veio SEX - um livro com 
conceito erótico idealizado, produzido e que mostra 

a artista em cenas sadomasoquistas, homosexuais 
e experimentando diversas fantasias. A obra vinha 
selada e para conseguir entrar em contato com o 
material era preciso violá-la. E só então, você poderia 
visualizar o mundo estimulante do alter-ego lascivo.

O livro foi lançado juntamente com o disco Erotica, 
que traz a mesma energia de conflito da publicação. 
A produção era diferente do que Madonna havia 
apresentado até então, nesta existe uma intimidade 
que traz com ela quase uma “sujeira” sonora para 
compor a sensualidade.

A jogada foi arriscada e para alguns ela tinha ido 
longe demais. Comparado aos seus projetos musicais 
anteriores aquele foi o de menor sucesso comercial. 
O livro, que vendeu 150.000 no dia do lançamento e 
encabeçou a lista dos mais vendidos do The New York 
Times reduziu a magnitude do CD.

Madonna ousou em escancarar o sexo, o fetiche, a 
dor, o prazer e o pecado. Ao desafiar os limites do que 
é permitido ou não, de qual desejo está autorizado 
ou não para uma mulher sentir, a cantora coloca nos 
rádios, na televisão, nas revistas, nas propagandas 
e na cultura o carimbo da escolha. A subversão 
dela é impor seu próprio limite, rezar sua própria 
imagem, determinar suas próprias fantasias eróticas 
e ao invés de guardá-las em sete chaves, incorporá-
las explicitamente em sua arte. Não existem meias 
imagens ou falsas interpretalções, elas estão à altura 
dos olhos do público. Mas como em SEX, o público 
vira testemunha, vira voyeur e precisa rasgar seu 
próprio lacre e confessar toda a sua volúpia.

“Eu te ensinarei como foder” em tradução literal. Reprodução livre de um trecho do livro SEX, da Madonna.



Gozar é coletivo
(ou deveria ser)
Por Bárbara Moreira e Mariana Vince

Eu sempre tive curiosidade nele. Aquele jeito rebelde, soberbo e 
por vezes até arrogante me excitava. Ele se gabava pela quantidade 
de mulheres com quem já havia transado, e não tinha nenhum pudor 
em contar os mínimos detalhes a seus amigos, mesmo no ambiente do 
trabalho, onde o conheci. Já eu havia transado com alguns homens, 
mas sem sair do convencional. Diante dele, me sentia uma iniciante. 
Porém, sempre gostei de provocar.

Certa vez eu ouvi uma conversa dele com os amigos, onde mais uma 
vez expunha tudo o que tinha feito com a garota da noite anterior – da 
qual ele mal se lembrava o nome. Contou que a fez gozar duas vezes 
apenas nas preliminares e que seu pênis mal cabia na boca dela. Essas 
foram as partes mais leves de toda a história. 

Cansada de estar curiosa, resolvi conversar com ele. Não demorou 
muito tempo para começar a se insinuar para mim, pedir fotos pelo 
celular. Trocamos mensagens e, no vai e vêm das conversas, ele 
mandou: “eu vou fazer você sentir o que nunca sentiu antes, gostosa!”. 
E eu? Fiquei quente, me arrepiei. Confesso, aquele ego inflado me 
instigava. Queria prová-lo, ver se tudo aquilo que contava era verdade, 
e se fosse, queria sentir tanto prazer quanto aquelas garotas de sorte. 
Não aguentava mais esperar. Enquanto não acontecia, me restavam 
os sonhos eróticos durante as noites.

Na primeira oportunidade nos encontramos. Foi em uma festa. Ele 
já me cumprimentou com um beijo. Eu comecei a dançar e ele ficou 
louco. Eu gostava daquela sensação de estar no comando. Nico não 
aguentou esperar, quis sair mais cedo do baile. Não precisou de muito 
para estarmos na cama. 

Fiquei um pouco apreensiva no começo, mas a minha vontade de 
prová-lo era maior. Enquanto nos beijávamos, já senti seu membro 
ereto roçando em mim. Apesar de ter desejado muito esse momento, eu 
ainda estava começando a me sentir mais à vontade e queria continuar 
nas preliminares durante um tempo. Também queria provocá-lo.
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Tiramos nossas roupas em meio aos beijos, 
ele me apalpava e, sem falar nada, indicou que 
queria minha boca em seu corpo. Eu obedeci. 
Com poucos movimentos ele estava quase lá. Sem 
pronunciar uma palavra sequer, percebi que ele 
já estava dentro de mim, com movimentos fortes 
e desesperados. Tudo estava muito bom, talvez 
fosse meu desejo se concretizando. Nunca havia 
sentido aquele prazer. 

Mas, em poucas sentadas ele estava ofegante, 
deitado ao meu lado, e eu querendo continuar, 
porque para mim ainda não tinha acabado. Pior, 
era só o começo. Ele não conseguiu. Desapontada, 
fui ao banheiro terminar o trabalho sozinha. 

Nico não mentiu na mensagem em que me 
enviou, pois realmente eu nunca havia sentido 
aquilo durante outras relações: o prazer se tornou 
raiva. Ele continuou acreditando que tinha tido 
uma ótima performance na cama, sem se importar 
sequer se eu havia gozado. Pois, para homens 
assim, o prazer pessoal é o único que importa e o 
da mulher é deixado em segundo plano.

Percebi, naquele momento, que todas aquelas 
histórias que contava sobre as garotas eram pura 
mentira. Ele gozou duas vezes em poucos minutos 
enquanto eu ainda começava a sentir prazer. Sua 
fama de bom de cama era feita de hipocrisia e 
inverdades. Prática típica dos homens héteros 
com ego inflado. 

E agora posso afirmar, quanto maior o nível de 
autoconfiança do homem, mais perto de te deixar 
desapontada na cama ele está. Espero que mais 
garotas consigam perceber isso, assim como eu. 
Embora lindo, às vezes é muito mais satisfatório 
um brinquedo de plástico, já que quando a transa 
é em dupla, trio ou mais, gozar deve ser uma 
atividade coletiva. Se o sexo for para satisfazer 
apenas o homem, é melhor brincar sozinha, afinal 
temos dez dedos e mais algumas opções.
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