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Vinheta 1

Estamos muito melhor! Não temos brigado mais! Tudo está mais cal-
mo em casa! Você também acha isso?

Sim, não temos mais brigado. Mas a questão do sexo, essa ainda não 
resolvemos.

Mas como? A gente transou outro dia e você ficou 
muito satisfeito! Você mesmo comentou isso!

Seu outro dia faz muito tempo!
Não é verdade! Foi no dia do churrasco do seu tio!

Sabe há quanto tempo foi esse churras-
co? Faz cinco semanas!

Tudo isso?
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Vinheta 2 
Minha mulher não tem o menor interesse em se vestir para me atrair. 

Adora dormir com o pijamão de moletom, exatamente como a mãe dela. Ambas 
são muito bonitas, mas não têm a menor preocupação em se fazerem atraentes 
para um homem.

Por que eu deveria dormir com algo que não acho confortável, só 
porque ele gosta? E o que ele faz para me atrair?

 E o que você gostaria que eu fizesse?
 Sei lá! Você é homem, você é quem 

deveria saber como atrair uma mulher.

 Como é a relação entre seus pais?
 Ah! Ele é apaixonado por minha mãe, acha-a o máximo, vive como 

um cachorrinho atrás dela.

sujeito suposto saber

Vinheta 3
 Fiz uma pesquisa entre minhas amigas, 

todas casadas, com filhos e profissão, assim como eu. Todas dizem que transam 
como nós transamos, de vez em quando. 

Não há energia que aguente muita transa. À noite, o que se quer 
é dormir!

 O problema é que todos esses maridos traem suas mulheres. Só falam 
nisso nos papos de homem, ficam trocando telefones de putas entre si. O caso 
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é que amo minha mulher e é com ela que quero transar! Acabo por ter que me 
masturbar várias vezes por semana.  Isso não é vida! Não 
está certo!

Vinheta 4
  

Ele está sempre insatisfeito porque não transo tanto quanto ele gostaria. Às ve-
zes, me dá desespero e penso: já terceirizo os cuidados com meus filhos, acho que 
terei que terceirizar o sexo também.

 Mas é você que eu quero! Como quando nos conhe-
cemos, transávamos bastante! E para você engravidar também! Depois que as 
crianças nasceram, tudo mudou. Você não tem mais interesse em mim. 

 Mas tenho certeza que, se for para engravidar do terceiro 
filho, ela voltará a transar como antes. E depois tudo ficará como agora. Por isso, 
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não quero mais filhos. Com dois, ela já não me enxerga, imagine com três! 
 Quero de volta a mulher com quem me casei! 
 Mas hoje eu sustento metade das nossas despesas, tra-

balho feito uma louca e ainda tenho que dar atenção às crianças. Aí tomo banho 
e desabo na cama! Você prefere sustentar a casa sozinho? Quem vai pagar a 
prestação do apartamento novo?

O que tem a ver uma coisa com a outra? Eu também trabalho feito 
louco e continuo querendo transar!

Quem acorda à noite para atender às crianças, quem as leva aos ani-
versários dos colegas e vai às reuniões de pais na escola, tudo isso enquanto você 
vai jogar futebol?

desejo de ter um 
homem desejo 
sexual por um homem

Vinheta 5
Temos brigado muito menos depois que começamos a análise. Está 

muito mais gostoso lá em casa. Mas sinto uma coisa estranha. Continuamos 
transando pouco e parece que para manter esse clima bom eu tenho que me ha-
bituar a transar muito menos do que gostaria. É o preço para ter paz em casa. 
Eu paro de cobrar sexo dela e tudo fica bem. Tenho que me contentar com meus 
filminhos pornográficos. E fico me perguntando: será assim que tem que ser? Isso 
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é certo? 

Vinheta 6
Estou com uma sensação estranha! Esta semana eu a procurei e ela 

transou comigo só por mim, não quis gozar. Eu penetrei, gozei e, em seguida, 
dormimos. Fiquei muito frustrado! Por que ela não me deseja como eu a desejo?

 Você é insaciável! Sempre tem do que reclamar! Por que 
não pode aceitar que estou me esforçando para te agradar? Não foi isso que con-
versamos, que vamos transar mais e que eu não preciso gozar sempre?

 Reconheço o seu esforço para me agradar, mas mesmo assim fico 
triste! É como não ser desejado!

Vinheta 7
 Não adianta, depois de toda a correria do dia, 

trabalho, filhos, ele chegar e querer transar! Tem que criar um clima, ser ro-
mântico! Para transar à noite, tem que ter um preparo durante o dia, um trato 
especial comigo, fazer eu me ligar nele. Não sou um brinquedo que liga e desliga 
no sexo.

Eu tento criar um clima de tesão entre nós, mas ela nem percebe, ou 
me rejeita. Diz que está muito ocupada, com qualquer coisa! Minha sensação é 
que, na realidade, nada a deixa mais irritada do que entrar na cama e ver meu 
pênis duro. É como se, além do trabalho, da casa, das crianças, chegasse a hora 
de dormir e ainda tivesse que fazer algo com meu desejo por ela. Mais uma tarefa 
exaustiva, um saco para ela. Ela não entende que meu desejo por ela é minha 
forma de mostrar que a amo.
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Vinheta 8

 Queria que ela tivesse o mesmo prazer que eu!
Ele não consegue entender que são prazeres diferentes, transar para 

gozar e transar para amá-lo.

Vinheta 9
 

 Já pensou eu andando de shortinho 
o dia inteiro? Ele me falou que com a idade fica mais difícil para ele, que eu 
preciso ajudar. Aí vesti um shortinho que ele adorou. Não tirei mais a semana 
inteira! Foi um sucesso!
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