
A chama da 
paixão

Sexualidade

relacionamentos

Porque é o sexo é tão 
importante para os casais? 

Porque será que nas 
relações ao longo do tempo 
esta é uma das dimensões 

mais afetadas?
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diárias’ e já não o príncipe ou princesa 
encantado(a) dos primeiros tempos.

O desejo decai com a rotina
O desejo decai com a rotina, com a falta 

de novidade e, acima de tudo, com a falta 
de fantasia. Os casais olham-se tão de perto 
que deixam de se ver completamente… 
Vêem um pai, uma mãe, um profissional, 
um companheiro, mas deixam-se de ver 
como homens e mulheres, pois perderam o 
distanciamento, em prol de uma intimidade 
funcional. Para haver novidade e quebra 
de rotinas, é preciso um espaço suficiente-
mente amplo para que se possam ver como 

indivíduos diferenciados, com admiração 
e orgulho pelo casal que formam. Ou seja, 
para que o desejo sexual desperte numa 
relação a longo prazo é necessário cada 
um ter o seu espaço individual, os seus 
momentos e as suas conquistas, de forma 
a ser apreciado e desejado pelo outro. Os 
casais cometem o erro de querer fazer tudo 
em conjunto, de abdicarem da sua própria 
individualidade e, com isso, abdicam do 
sexo, sem ter consciência. A diferenciação 
mútua é a chave para o desejo, mas que seja 
equilibrada, possibilitando o regressar ao 
outro e vê-lo como é realmente e, simulta-
neamente, aceitá-lo e desejá-lo.

No início das relações, a paixão 
é intensa e os casais demons-
tram uma grande necessidade 
de fusão e proximidade, em 

que o sexo tem um papel primordial de 
conexão, conhecimento mútuo e entrega. 
Contudo, ao longo do tempo, a paixão e 
o sexo frequentemente diminuem, perma-
necendo uma intimidade e proximidade, 
em que se partilham rotinas, filhos, o filme 
no sofá, o pijama e até a mesma cama, mas 
com muito pouco sexo… Parece que a 
chama da paixão se desvanece e o outro é 
visto como um companheiro de ‘batalhas 
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A fantasia e a criatividade têm aqui 
um papel fundamental, pois quando 
abrimos espaço para nós e para olhar o 
outro, abrimos também espaço para dar 
asas às nossas fantasias, que numa relação 
de apoio e aceitação já estabelecida serão 
mais fáceis de explorar e aprofundar. Neste 
sentido, o sexo pode ser visto como uma 
expressão e comunicação dos nossos desejos 
mais profundos, das nossas inseguranças, 
emoções e necessidades psicológicas e 
fisiológicas. O sexo numa relação, quan-
do os membros do casal estão atentos, 
pode ser uma ‘ferramenta’ fundamental de 
exploração mútua, ao nível da expressão 
humana mais elementar e essencial, que 
poderá dar dicas importantíssimas para a 
construção de uma relação de casal mais 
forte e sustentada.

Reacenda a paixão
E como parar o ‘piloto-automático’, 

abrindo espaço para a sexualidade?
Em primeiro plano, os membros do 

casal precisam de estar juntos sem nada 
a separá-los. Simplesmente estarem longe 
da azáfama diária. Aqui talvez resida um 
dos segredos da sexualidade nos casais 
que revelam maior satisfação sexual. Mais 
do que muito tempo juntos, os membros 
do casal precisam de partilhar tempo de 
qualidade em que se apreciam mutuamente 
sem pressões, telemóveis e outros gadjets 
ou horários apertados. Não nos podemos 
esquecer que a sexualidade é um processo 
natural, que ocorre espontaneamente. Quan-
do o casal não encontra estes ‘momentos’, 
é como se se fosse afastando fisicamente e 
‘esquecendo’ a natural satisfação e libertação 
que o sexo propicia. A imagiologia ligada à 
análise do funcionamento cerebral confirma 
estes dados: quanto mais o sexo acontece, 
maior vontade existe para continuar essa 
sexualidade. Uma outra estratégia útil é, 
como referido em cima, a possibilidade 
do casal comunicar abertamente sobre o 
que precisa, do que sente falta e que dese-
jos por concretizar apresenta. Partilhar o 
que queremos, sem filtros, aproxima-nos 
da pessoa de quem gostamos e ajuda-a, 
também, a sentir-se parte integrante da 
satisfação sexual do parceiro. Como vimos, 
existe uma tendência para irmos deixando 
de reparar naquilo que nos atraiu tanto na 
outra pessoa e que, no início da relação, 
era algo tão natural e intenso. Ainda dentro 
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do capítulo da comunicação conjugal, cada 
membro do casal deve, também, partilhar 
as suas preocupações, anseios e dificul-
dades. Com o tempo, cada parceiro vai 
‘acumulando’ uma grande quantidade de 
frustrações e preocupações do dia a dia, o 
que vai minando a sexualidade. Um casal 
está junto para os bons e maus momentos 
e deve ser sentido como um ‘refúgio’, um 
porto de abrigo para as tensões diárias. Criar 
jantares ‘surpresa’, combinar saídas diferen-
tes do que habitualmente fazemos, recuperar 
atividades que o casal valorizava no início 
e estar aberto à novidade na sexualidade 
do casal podem fazer a diferença.

É que com o tempo, vamos dando como 
adquirida a relação. Deixamos de reparar 
no outro, de o elogiar, de o fazer sentir-
se desejado. Acabamos por nos dedicar 
tanto a tarefas exteriores que deixamos de 
cuidar de nós mesmos. E é tão importante 
‘reconquistar’ o parceiro ao mesmo tempo 
que a nossa autoestima aumenta de cada 
vez que nos sentimos atraentes e desejados. 
Cuidar do nosso corpo contribui, também, 

para uma diferenciação equilibrada. Fazer 
exercício regular, ter uma alimentação 
cuidada e cuidar da nossa imagem é, 
também, uma boa forma de reacender 
a paixão. 

Como afirma John Gottman, um psi-
cólogo e professor de grande importância 
no estudo do casal, tudo o que fazemos 
de positivo pela relação é um preliminar. 
Lembre-se disso.


