
Módulo 01: Introdução e 
História da Sexualidade



SEXO NA PRÉ-HISTÓRIA



Aula 01 - Sexo na Pré-história 

Estudos feitos por arqueólogos 
em objetos e pinturas rupestres 
indicam que os seres humanos na 
Pré-História já distinguiam sexo 
de reprodução, usavam 
cosméticos naturais para 
incrementar a paquera, faziam 
sexo em posições diferentes e 
usavam até mesmo métodos 
anticoncepcionais.

Sexo e prazer



Aula 01 - Sexo na Pré-história 

As posições sexuais variavam. 
Uma imagem encontrada em Ur, 
na Mesopotâmia, datada de 3200 
a.C., mostra a mulher por cima, 
posição também encontrada em 
obras de arte da Grécia, do Peru, 
da China e da Índia. Uma outra 
imagem mostra a mulher sentada 
com as pernas levantadas para 
facilitar a penetração.

Posições



Aula 01 - Sexo na Pré-história 

No Paleolítico, os machos 
dominantes se casavam com 
várias mulheres, seguindo o 
comportamento de animais 
polígamos, como bisão e veado. Já 
no Neolítico, a monogamia passa 
a ser predominante. Observando 
o estilo de vida dos animais 
domesticados, os homens 
passaram à monogamia.

Monogamia e Poligamia



Aula 01 - Sexo na Pré-história 

Mulheres pré-históricas eram promíscuas, a noção de 
propriedade no sexo só surgiu com o desenvolvimento 
da agricultura, quando homens começaram a se 
preocupar em deixar terra e animais para seus filhos 
biológicos. Antes disso, o sexo não tinha muitas regras 
as mulheres eram programadas para ter múltiplos 
parceiros. Ao invés de teoria popular de que os 
homens agrediam mulheres com pedaços de pau para 
forçá-las ao sexo, é provável que eles ficavam 
esperando a sua vez de poder fazer sexo, enquanto as 
mulheres faziam rodízio de parceiros.



Aula 01 - Sexo na Pré-história 

Não faltam exemplos da prática 
da masturbação na Pré-História: 
há de estátuas a bastões fálicos 
talhados em madeira ou em 
pedra. Uma das estátuas, de 
Malta, mostra uma mulher se 
masturbando de pernas abertas 
por volta de 4000 a.C. Outra 
retrata um homem no ato em 
5000 a.C.

Masturbação



Aula 01 - Sexo na Pré-história 

Os homens usam plantas 
medicinais há pelo menos 40 mil 
anos. Arqueólogos desconfiam 
que plantas do gênero Aneilema
eram usadas para evitar a 
gravidez, enquanto a borragem
provavelmente já era usada para 
amenizar os sintomas da tensão 
pré-menstrual nas mulheres e 
como afrodisíaco para os homens.

Cosmético pré-histórico



Aula 01 - Sexo na Pré-história 

Na hora da paquera, o homem 
pré-histórico já tinha à disposição 
cosméticos feitos de plantas, 
como a hena, usada nos cabelos. 

Sabe-se que extratos de beladona 
eram usados para dilatar as 
pupilas e, assim, chamar mais a 
atenção. Havia ainda pigmentos 
avermelhados, que destacavam 
partes da pele.

Cosmético pré-histórico



Aula 01 - Sexo na Pré-história 

Os homens faziam estátuas 
eróticas que podem ser 
consideradas ancestrais da 
pornografia. A mais famosa é 
conhecida como Vênus de 
Willendorf: uma mulher de 
nádegas e peitos grandes com 
traços de corante vermelho, 
encontrada em uma região 
ocupada há 40 mil anos atrás.

Pornografia pré-hstórica



Aula 01 - Sexo na Pré-história 

Mesmo a 30 mil anos atrás, os primeiros 
seres humanos já usavam suas 
habilidades para confeccionar brinquedos 
sexuais. A ciência não pode dizer com 
total certeza que os objetos fálicos 
encontrados em sítios arqueológicos 
eram utilizados para masturbação, mas o 
arqueólogo Timothy Taylor defende que 
considerando "tamanho, forma e - em 
alguns casos - o simbolismo explícito, 
seria ingênuo fugir da interpretação mais 
óbvia e direta".

Próteses Pré-Histórica



Aula 01 - Sexo na Pré-história 

Quando o homem virou bípede, o 
corpo passou a ter novos focos de 
atração sexual. Os peitos das 
mulheres, únicas fêmeas entre os 
primatas que têm seios 
permanentemente grandes, 
passaram a ser tão atrativos 
quanto a bunda. O ser humano 
passou a ser um dos poucos 
animais que fazem sexo cara a 
cara.

Sexo Cara a Cara



SEXO NA ANTIGUIDADE



Aula 01 - Sexo na Antiguidade 

Na Antiguidade, a prostituição era 
regulamentada, o divórcio 
começou a existir e havia até 
deuses do sexo! Os romanos, por 
exemplo, prezavam tanto o sexo 
que havia uma lei para 
desincentivar o celibato: a 
solteirice e a falta de filhos eram 
punidos, e as pessoas cheias de 
herdeiros tinham privilégios.

Sexo é vida



Aula 01 - Sexo na Antiguidade 

Os gregos e romanos eram 
monogâmicos – no império de 
Diocleciano, em Roma, a bigamia 
foi declarada ofensa civil. 
Mas os greco-romanos 
descobriram que o amor nem 
sempre é eterno: foi nessa época 
que surgiu o divórcio. As mulheres 
adúlteras podiam ser condenadas 
à morte.

Divórcio



Aula 01 - Sexo na Antiguidade 

Os conhecimentos sobre a 
atividade sexual começaram a se 
aprimorar com Hipócrates, 
considerado o pai da medicina. Os 
romanos também estudavam o 
corpo humano e já conheciam 
algumas doenças venéreas, como 
a gonorreia, termo cunhado por 
Galeno no século 2.

Estudo do Sexo



Aula 01 - Sexo na Antiguidade 

Em Roma, as posições sexuais 
apareciam em pinturas, mosaicos 
e objetos de uso cotidiano, como 
lamparinas, taças e até moedas. 
Em uma face, ficava a posição 
sexual, e, na outra, um número. 
Para alguns historiadores, as 
moedas eram fichas de bordel, e 
as posições com penetração 
tinham números maiores.

Pornografia 



Aula 01 - Sexo na Antiguidade 

Na Grécia e na Roma antigas, a 
masturbação era vista como 
natural. No Egito, a masturbação 
era até parte do mito da criação. 
Um dos ditos piramidais afirma 
que Aton, o deus do Sol, teria 
criado o deus Shu e a deusa 
Tefnut através do sêmen de sua 
masturbação!

Masturbação



Aula 01 - Sexo na Antiguidade 

O grego Hipócrates achava que o 
útero poderia deslocar-se pelo 
corpo da mulher em busca de 
umidade e poderia chegar até o 
fígado! Mas ele também deu 
bolas dentro: calculou a duração 
da gravidez em 10 meses lunares 
(cerca de 290 dias do nosso 
calendário), tempo parecido com 
os 9 meses atuais.

Gravidez



Aula 01 - Sexo na Antiguidade 

Em Roma, as prostitutas eram 
registradas e pagadoras de 
impostos, se vestiam com tecidos 
floridos ou transparentes, e, por 
lei, não podiam usar a estola, 
veste das mulheres livres, nem a 
cor violeta. Os cabelos deviam ser 
amarelos ou vermelhos.

Prostituição



SEXO NA IDADE MÉDIA



Aula 01 - Sexo na Idade Média

PROIBIDÃO

Sexo era pecado e deveria ser 
evitado a todo custo



Aula 01 - Sexo na Idade Média

Na Idade Média, o orgasmo não 
tinha nada a ver com um prazer 
racional; era considerado uma 
força incontrolável. O corpo 
feminino era considerado mais 
suscetível ao pecado e à 
corrupção, necessitando da 
vigilância maculina. Não se 
costumava ficar completamente 
nu, nem para fazer sexo.

Sexo é pecado



Aula 01 - Sexo na Idade Média

Só uma posição era consentida pela Igreja: a 
missionária (atual papai-e-mamãe). Ela tem esse 
nome porque os missionários cristãos queriam 
difundir seu uso em sociedades onde 
predominavam outras práticas. Para os cristãos, 
ela é a única posição apropriada porque, 
segundo são Paulo, a mulher deve sujeitar-se ao 
marido. O recato entre quatro paredes era 
tamanho que, em alguns lares mais tradicionais, 
o casal transava com um lençol com um furo no 
meio!.

Posições



Aula 01 - Sexo na Idade Média

Prostituição

Como os homens não podiam ter prazer com as 
esposas, com quem só transavam para 
procriação, a procura por prostituas era grande. 
Ao mesmo tempo em que eram malvistas pela 
sociedade e pela Igreja, as profissionais do sexo 
tinham que doar metade de seus lucros ao clero 
– foi o que instituiu o papa Clemente II (1046-
1047)

Prostituição



Aula 01 - Sexo na Idade Média

O centro de uma casa nobre era 
um casal procriador, cercado de 
filhos solteiros, parentes e 
agregados. Porém, o adultério era 
comum nas famílias nobres e a 
poligamia era praticada e até 
admitida. Segundo a literatura, 
numa casa repletas de irmãs, 
sogras, tias, primas e cunhadas, só 
podia rolar incesto.

Poligamia e Incesto



Aula 01 - Sexo na Idade Média

A noite de núpcias poderia 
acontecer antes da cerimônia 
oficial do casamento, porque os 
noivos já estavam comprometidos 
pelo desponsatio, a partir do qual 
a noiva se tornava 
responsabilidade do marido e se 
mudava para o novo lar.

Sexo antes do casamento



Aula 01 - Sexo na Idade Média

Por volta do século 12, surgiu o chamado 
amor cortês. Na corte, o cavaleiro levava o 
lenço da mulher amada. Mas era uma amor 
platônico e infeliz – como os casamentos 
eram arranjados por interesses econômicos, 
o cavaleiro e a dama quase nunca ficavam 
juntos. Os noivos arranjados muitas vezes só 
se conheciam por meio de retratos pintados 
a óleo

Paquera



Aula 01 - Sexo na Idade Média

O rapto de mulheres era 
corriqueiro até o século XII. 
Frequentemente, era feito com a 
concordância da mulher ou 
instigado por ela. Tratava-se de 
um modo de fazer valer a vontade 
dos pombinhos contra um 
casamento arranjado ou um meio 
de uma mulher se livrar de um 
mau marido.

Fuga do Casamento



Aula 01 - Sexo na Idade Média

Os cabelos longos eram 
obrigatórios para as mulheres. 
Porém, como as longas madeixas 
tinham grande poder erótico, 
deveriam sempre ser trançadas. 
Todas as mulheres que não 
fossem prostitutas ou meninas, 
bem como as casadas quando 
saíam do quarto, deveriam cobrir 
as tranças com touca.

Cabelos Longos



Aula 01 - Sexo na Idade Média

Os costumes medievais recatados 
continuaram na Idade Moderna, 
mas a Reforma Protestante 
ajudou a tornar alguns deles 
menos rígidos. O divórcio, por 
exemplo, que era proibido pelo 
catolicismo, passou a ser aceito na 
Igreja Anglicana.

Divórcio 



Aula 01 - Sexo na Idade Média

Masturbação, Para desincentivar o prazer 
sexual solitário, surgiram nessa época os 
mitos de que os meninos ficavam com 
espinhas ou calos nas mãos caso se 
masturbassem. Se uma menina se tocasse, 
ou estava tendo um encontro com Satã ou 
havia sido enfeitiçada por bruxas. A paranoia 
era tão grande que muitos tomavam banho 
vestidos – até o banho era considerado um 
ato libidinoso

Masturbação



Aula 01 - Sexo na Idade Média

A partir deste período, mudaram 
os padrões de beleza – mulheres 
com cinturas fina e seios fartos 
passaram a ser as mais desejadas. 
No século XVI, surgiu o espartilho, 
peça de roupa que projetava o 
peito da mulherada para cima e 
afinava suas cinturas.

Novos padrões de Beleza



Aula 01 - Sexo na Idade Média

De 1545 a 1563, o Concílio de 
Trento tornou a Igreja a 
responsável pelo casamento –
antes, os casamentos eram só 
civis, e aconteciam em casa 
mesmo. A partir daí, passaram a 
acontecer diante de um membro 
da igreja.

Igreja e Casamento



Aula 01 - Sexo na Idade Média

No século XVI, o pintor italiano 
Giulio Romano pintou uma série 
de 16 desenhos para um livro de 
sonetos obscenos de Pietro 
Arentino, retratando várias 
posições sexuais. Em um dos 
quadros, um homem de joelhos 
segura uma mulher, que está na 
diagonal e com uma das pernas 
sobre seu pescoço.

Pornografia 



Aula 01 - Sexo na Idade Média

As pinturas de Giulio Romano são 
fichinha comparadas ao Kama 
Sutra, que foi escrito 
provavelmente entre os séculos 3 
e 4, mas só foi popularizado no 
Ocidente a partir de 1883, quando 
ganhou uma tradução em inglês. 
O livro contém a descrição de 529 
posições sexuais.

Pornografia



Aula 01 - Sexo na Idade Média

Na escola, todos já ouviram falar 
de Rousseau e Voltaire. Esses 
intelectuais do Iluminismo 
também escreviam pornografia. 
Na era moderna, tornaram-se 
comuns livros de contos eróticos. 
Voltaire escreveu o livro Candide, 
que tem alguns textos eróticos, 
enquanto Diderot fala de sexo em 
Les Bijoux Indiscrets.

Pornografia



Aula 01 - Sexo na Idade Média

As leis mais humilhavam que 
puniam. O adultério, por exemplo, 
era punido na França com um 
desfile dos maridos traídos e das 
mulheres traidoras. Os homens 
eram obrigados a montar um asno 
e passear pela cidade usando 
chifres, enquanto as mulheres 
adúlteras tinham que montar em 
um asno, cobertas de penas.

Adultério



Aula 01 - Sexo na Idade Média

Em 1495, os soldados franceses 
em Nápoles dão sinais de tumores 
genitais. É o início da sífilis na 
Europa, uma das piores doenças 
sexuais modernas. Só em 1527,  é 
empregada pela primeira vez a 
expressão doença venérea, por 
Jacques Bethercourt.

Doenças sexuais



Aula 01 - Sexo na Idade Média

Por volta de 1550, o médico 
italiano Gabriel Fallopius
descreveu os órgãos reprodutivos 
femininos, e um deles ganhou seu 
nome: as trompas de Falópio, 
hoje chamadas de tubas uterinas. 
A invenção da camisinha moderna 
também é creditada a Fallopius e 
ocorreu nessa década.

Invenção



Aula 01 - Sexo na Idade Média

Em 1554, o médico alemão 
Johannes Lange descreve uma 
doença bizarra: a clorose, que 
atacava quem não fizesse sexo. 
Entre os sintomas, letargia e 
palidez. O tratamento para curar a 
doença, obviamente, era a prática 
sexual.

Doença Boa



Aula 01 - Sexo na Idade Média

1677 – O holandês Antoine van 
Leeuwenhoek descobre o 
espermatozóide

Descoberta



Influencia da Igreja na 
Sexualidade



Aula 02 - Sexo e a Igreja

No período da Idade Média, este 
ato fora controlado e bem vigiado 
pela Igreja Católica Apostólica 
Romana. Todas as libertinagens 
originadas do recém caído 
Império Romano e dos povos 
bárbaros foram colocadas em 
xeque. 



Aula 02 - Sexo e a Igreja

Todos os clérigos tanto 
convocavam os fiéis a seguirem as 
novas condutas que eram 
baseadas em passagens bíblicas e 
dos exemplos dos santos quanto 
os estimulavam a praticar vigília 
da vida alheia. Fora uma fase em 
que o ato sexual era algo 
extremamente mecânico e que 
não proporcionava prazer quase 
algum.



Aula 02 - Sexo e a Igreja

Algumas pessoas podem tentar 
dizer que estes fatos não existem 
mais em nossos dias. 
Enganam-se os que assim 
pensam. Mesmo num momento 
de grande abertura tanto de 
conhecimento quanto de diálogo, 
carregamos em nossa bagagem 
cultural e praticamos sem 
perceber muitos dos usos e 
costumes medievais. 



Aula 02 - Sexo e a Igreja

Durante os séculos 1 e 2 o sexo 
continuou a ser popular e a 
economia romana nunca esteve 
tão melhor, porém no século 3 o 
império e seu exército estava 
abeira do colapso como resultado 
das invasões dos bárbaros. Em um 
ato de desespero o imperador 
romano Constantino se aliou a 
igreja cristã. 



Aula 02 - Sexo e a Igreja

Os romanos tinham consciência 
do fim de seu império, os 
primeiros cristãos e outro no 
império deixaram de buscar 
perspectivas neste mundo e 
passaram a pensar mais na do 
próximo mundo.
A virgindade tornara-se mais 
marcante, quanto mais você 
desistir, mais perto de Deus fica. 



Aula 02 - Sexo e a Igreja

A queda oficial do império 
romano se deu em 410, quando 
os Godos saquearam Roma, 
durante esta mesma era, 2 
homens Gerônimo e Agostinho 
formularam alguns dos princípios 
que até hoje definem a forma de 
como a igreja cristã encara o sexo 
e sexualidade.



Aula 02 - Sexo e a Igreja

São visões completamente diferentes de 
civilizações mais sexualmente liberadas, 
que vieram antes deles. Santo Agostinho 
foi um estudo de contrastes, quando 
jovem ele viveu como um romano 
secular compartilhando de todos os 
prazeres eróticos que Roma tinha a 
oferecer. Só mais tarde ele se converteu 
ao cristianismo e aceitou levar uma vida 
monástica e celibatária.



Aula 02 - Sexo e a Igreja

Um dos maiores legados de Santo 
Agostinho pode ser encontrado em seus 
escritos sobre sexo conjugal. Ele dizia 
que o único sexo admissível era com o 
homem sobre a mulher deitada de 
costas e só para fins de procriação. Foi aí 
que saiu a posição chamada “missionary
position” (posição missionaria = papai e 
mamãe).



Aula 02 - Sexo e a Igreja

A influência da igreja em nossa 
sociedade ainda e muito presente. Seu 
controle em relação à sexualidade é 
forte da mesma forma de como era na 
Idade Média. Quando se vai a uma 
cidade do interior, é comum se escuta 
que se um homem engravidar uma 
mulher ou que para o casal dormir junto 
tem de casar. 



Histeria, uma doença que 
existiu



Aula 03 – Histeria, a doença

Inglaterra e EUA anos 1800, durante a 
era vitoriana nos 2 países uma doença 
antiga começou a se espalhar a Histeria.

A Histeria era uma doença e acometiam 
pessoas e era tratadas desde a época 
Galeno. As mulheres se sentiam 
cansadas, abatidas,  fadiga, mudança de 
humor, deprimidas e loucas.



Aula 03 – Histeria, a doença

Apesar das primeiras referências serem 
egípcias e datarem de há mais de 4 000 
anos, o termo “histeria” deriva do étimo 
grego para “útero”, estando-lhe inerente 
o carácter de patologia claramente 
feminina desde a mais remota das 
concepções.



Aula 03 – Histeria, a doença

Os médicos achavam que isso acontecia 
porque o útero da mulher de desprendia 
e  andava dentro do seu corpo causando 
muitos problemas. Em consequência 
causava bloqueios dentro do corpo e 
precisava ser tratada para domar a fera 
interior.



Aula 03 – Histeria, a doença

Na era vitoriana nos anos 1800 as 
mulheres estava isoladas e havia 
restrições para as mulheres desde as 
roupas que usavam até sua vida social. E 
a ideia da Histeria continua sendo um 
diagnostico comum para qualquer tipo 
de mulher que falasse, fadiga mudança 
de humor, etc



Aula 03 – Histeria, a doença

Eles perceberam que o alivio do 
Paradoxismo Histerico, que conhecemos 
(orgasmo), foi notado por um medico 
que fazia uma massagem vulvo clitoriana
e que fazia a mulher se sentir melhor 
pelo menos naquele momento. 



Aula 03 – Histeria, a doença

Paroxismo Histérico: o termo que 
medicalizava e dessexualizava o orgasmo 
feminino



Aula 03 – Histeria, a doença

Aliás, não só era aceitável como, 
frequente e ironicamente, as mulheres –
muitas das quais casadas – eram trazidas 
pelos seus esposos aos consultórios, a 
fim de alcançarem o tão almejado estado 
de “paroxismo histérico”, um termo que 
simultaneamente medicaliza e 
dessexualiza o orgasmo feminino.



Aula 03 – Histeria, a doença

O primeiro vibrador era manual com 
aspecto muito feio, ele era acionado tipo 
com batedor de ovos, hoje é difícil 
pensar nisso e pensar na possibilidade 
de as mulheres atingirem o orgasmo. 
Assim que a eletricidade se tornou 
disponível foi possível encontrar vários 
modelos de vibradores elétricos que 
facilitaram a vida dos médicos.



Aula 03 – Histeria, a doença

Foi assim que Dr. J. Mortimer Granville se 
tornou pioneiro na arte da vibração, 
patenteando sua invenção em 1880, que 
até hoje é a causa da felicidade de muita 
gente. Originalmente usado apenas 
como um instrumento médico, o 
vibrador acabou se tornando muito 
popular entre as mulheres da época, que 
adquiriam os dispositivos pra não 
precisar mais da ajuda médica pra 
diversão. 



Aula 03 – Histeria, a doença

Como consequência um empreendedor 
resolveu desenvolver um vibrador para 
que as pessoas levassem pra casa, 13 
anos antes da torradeira.

Então antes mesmo da torradeira foi 
inventado um vibrador pra uso em casa.



Aula 03 – Histeria, a doença

Antes da eletricidade o médico 
americano George Taylor criou e 
patenteou, em 1869, o primeiro vibrador.

O aparelho foi batizado de “The 
manipulator”. Ele era movido a vapor.



Aula 03 – Histeria, a doença

Na virada do século XX eles começaram a 
chegar no mercado, com anúncios em 
jornais, revistas e em 1917 os vibradores 
vendiam mais que as torradeiras que era 
novidade na época.



Aula 03 – Histeria, a doença

As vendas foram bem até o final do 
século XX as pessoas faziam sua auto-
cura usando os vibradores em casa, 
ficavam saudáveis, com vigor e beleza. 
Que era o que sempre os anúncios 
queriam diziam e eram poucos anúncios 
mais sugestivos que isso, a essência vital 
da vida.



Aula 03 – Histeria, a doença

Ele era usado não só para os orgasmos, 
mas para tratar dores locais.



Aula 03 – Histeria, a doença

Mas então os vibradores nos filmes 
pornográficos, filmes para homens no 
final dos anos 10 e no início dos anos 20. 
Então o vibrador e a câmera se juntaram 
e havia filme onde pessoas usando 
vibradores, você poderia dizer que era 
pra fins terapêuticos mas ficava claro 
que era pra fins sexuais. 



Aula 03 – Histeria, a doença

Os anúncios em revistas e jornais 
começaram a sumir, após anos os 
médicos que tinham ganhado muito 
dinheiro ajudando mulher com histeria e 
seu tratamento tiveram que abandonar a 
ideia dos vibradores para uso medicinal.
Após a pornográfica ter revelado aquilo 
que acontecia no consultório médico era 
mais apropriado ao quarto, a 
comunidade médica mudou a 
abordagem da Histeria.



Aula 03 – Histeria, a doença

Isso inspirou uma nova equipe de 
inovadores a fazer outros experimentos 
com outras tecnologias. 

Fazendo com que a indústria de 
brinquedos sexuais muito em menos de 
20 anos. Hoje a indústria de brinquedos 
sexuais fatura mais de 10 bilhões de 
dólares.



Novos estudos na 
sexualidade



Aula 04 – Novos estudos sobre Sexualidade

Nos anos 40 o estudo da sexualidade 
humana não estava muito desenvolvido 
a exceção era o trabalho de Alfred 
Kinsey, na Universidade de Indiana, 
também nos EUA, que tinha publicado 
dois livros com a sua investigação sobre 
a sexualidade masculina e feminina, em 
1948 e 1953.



Aula 04 – Novos estudos sobre Sexualidade

Na opinião de Freud havia o orgasmo 
maduro interno que vinha de dentro da 
vagina e dependia do pênis do homem, 
orgasmo maduro = BOM. 

O segundo, o orgasmo imaturo clitoriano
= RUIM. Havia a noção que o orgasmo 
clitoriano, era neurótico e negativo. Não 
era verdadeiro. 



Aula 04 – Novos estudos sobre Sexualidade

Durante décadas as mulheres ouviram 
que se não podiam ter orgasmos 
internamente durante o sexo tinha 
alguma coisa errada com elas. 
Mas o cientista William Masters não 
aceitou a ideia de Freud e queria 
entender o que realmente acontecia no 
corpo de uma pessoa quando ela tinha 
uma resposta sexual, quando ela 
chegava ao orgasmo e como acontecia. 



Aula 04 – Novos estudos sobre Sexualidade

Cansado das teorias de 60 anos de 
Freud, Masters estava determinado a ser 
o primeiro cientista a descobrir o que 
acontecia dentro do corpo da mulher, 
antes, durante e após o orgasmo. O que 
ele chamava de RESPOSTA SEXUAL. 



Aula 04 – Novos estudos sobre Sexualidade

Fizeram uma série de descobertas em 
termos fisiológicos e anatómicos: 
descreveram os mecanismos da 
lubrificação vaginal e do orgasmo, 
afastando a ideia de que o orgasmo 
vaginal (durante uma relação sexual) 
seria diferente do clítorico (durante a 
masturbação).



Aula 04 – Novos estudos sobre Sexualidade

Masters e Johnson publicaram a sua 
investigação em livros que se tornaram 
clássicos:Human Sexual Response e 
Human Sexual Inadequacy, publicados 
em 1966 e 1970.



Aula 04 – Novos estudos sobre Sexualidade

Em 2009, uma biografia sobre o casal de 
cientistas intitulada Masters of Sex foi 
publicada pelo autor Thomas Maier.

Este livro, Masters of Sex, está a ser 
transformado numa série de televisão do 
canal de cabo norte-americano 
Showtime.



Origem do Mercado 
Erótico 



Aula 05 – Beate Uhse – Origem do Mercado

1919 - Mesmo quando criança, Beate
Uhse queria ser um grande aviador. 

A menina, que nasceu em 25 de outubro 
de 1919 para um escudeiro prussiano do 
leste e sua esposa médica, sonhava com 
a vida nos céus.



Aula 05 – Beate Uhse – Origem do Mercado

1936 - Com a idade de 17 anos, Beate
Uhse finalmente cumpriu seu sonho de 
infância.

Ela era a única mulher em um grupo de 
60 pilotos de estudantes, e ganhou sua 
licença de pilotos em 1936. Sua carreira 
nos céus estava finalmente pronta para a 
decolagem.



Aula 05 – Beate Uhse – Origem do Mercado

1945 - Na primavera de 1945, Beate
Uhse fugiu da cidade cercada de Berlim 
em um avião do exército e instalou-se na 
Frísia do Norte com seu filho Klaus, de 
dois anos de idade. O agora refugiada, 
mãe e viúva teve que construir uma nova 
existência para si mesma, e com a 
coragem e a propósito, quando percebeu 
sua primeira carreira como piloto de 
aviação, Beate Uhse iniciou sua segunda 
carreira como iluminadora da nação 
alemã.



Aula 05 – Beate Uhse – Origem do Mercado

1946 - Beate Uhse mudou-se para Flensburg em 1946 
depois que a guerra terminou, as mulheres não só 
tinham que se preocupar com comida e acomodação, 
mas também com os problemas de gravidezes 
indesejadas. Os anticoncepcionais eram inexistentes, 
e Beate Uhse viu essa lacuna no mercado e 
aconselhou as mulheres sobre os métodos naturais 
de contracepção. Em 1946, ela elaborou um panfleto 
descrevendo o método do ritmo de Knaus-Ogino. 
Este folheto foi chamado de "Schrift X", e foi a pedra 
fundamental da empresa Beate Uhse. 



Aula 05 – Beate Uhse – Origem do Mercado

1948 - Beate Uhse se casou com o empresário de 
Flensburg, Ernst-Walter Rotermund, em 1948. O 
negócio de pedidos por correspondência também foi 
lançado naquele ano. Com a ajuda de seu segundo 
marido, a jovem empresária ampliou sua gama de 
produtos e até começou a vender preservativos entre 
outros itens.



Aula 05 – Beate Uhse – Origem do Mercado

1962 - 1962 viu Beate Uhse abrir a primeira sex shop 
do mundo, que foi nomeada "O Instituto de Higiene 
Marital". A gama de produtos inclui lingerie, revistas, 
livros, contraceptivos, preparações farmacêuticas e 
produtos estimuladores. Os filmes eróticos não 
faziam parte da gama nesta fase.



Aula 05 – Beate Uhse – Origem do Mercado

No anos 70 com a explosão dos filmes adultos, os 
“SEXSHOP” tiveram sua imagem distorcida e 
vulgarizada.



Linha do Tempo do 
Mercado

Aula 06



Aula 06 – Linha do Tempo do Mercado

Em 1946, Beate Uhse elabora um panfleto 
descrevendo o método do ritmo de Knaus-Ogino. 
Este folheto foi chamado de "Schrift X", e foi a pedra 
fundamental da empresa Beate Uhse. 

1946



Aula 06 – Linha do Tempo do Mercado

Em Flensburg, surge a primeira sex shop do mundo, 
que foi nomeada "O Instituto de Higiene Marital". A 
gama de produtos inclui lingerie, revistas, livros, 
contraceptivos, preparações farmacêuticas e 
produtos estimuladores. 

1962



Aula 06 – Linha do Tempo do Mercado

Primeira Sexshop virtual é
Lançada no Brasil

1995



Aula 06 – Linha do Tempo do Mercado

Nasce a Feira Erótika Fair, a 
primeira feira erótica do 
Brasil. 

1997



Aula 06 – Linha do Tempo do Mercado

Fundação da Associação 

ABEME – Associação 

Brasileira das Empresas 

do Mercado Erótico e 

Sensual

2002



Aula 06 – Linha do Tempo do Mercado

Filme de Pernas pro Ar 

é lançado e revoluciona 

o mercado erótico e a 

imagem dos sexshops.

2010



Aula 06 – Linha do Tempo do Mercado

É lançada a primeira 

franquia de Saúde e 

Bem-estar do Casal do 

Brasil, rede Desejo 

Secreto.

2010



Aula 06 – Linha do Tempo do Mercado

É lançado o livro Cinquenta Tons 

de Cinza, revolucionando a 

sexualidade e produtos.

2012



Aula 06 – Linha do Tempo do Mercado

É lançado o filme baseado no 

livro Cinquenta Tons de Cinza. 

Alavancando a visibilidade do 

mercado.

2015



Aula 06 – Linha do Tempo do Mercado

Chega ao mercado a primeira 

linha de produtos destinados ao 

publico evangélico.

2015



Aula 06 – Linha do Tempo do Mercado

É lançado a primeira feira de 

negócios para o mercado 

erótico.

2015



Aula 06 – Linha do Tempo do Mercado

É criado o primeiro Prêmio para 

empresas, produtos e 

profissionais do mercado 

erótico o, Prêmio Melhores do 

Mercado Erótico, Sensual e 

Íntimo

2016



Aula 06 – Linha do Tempo do Mercado

É criado a primeira comunidade 

para profissionais do mercado 

erótico, sensual e íntimo o, 

Master of Minds.

2016



Aula 06 – Linha do Tempo do Mercado

É criada a primeira revista 

digital exclusiva em 

relacionamento e sexualidade 

a, Revista Saúde e Bem-estar.

2016



Aula 06 – Linha do Tempo do Mercado

É criada a primeira revista 

digital exclusiva para 

profissionais do mercado 

erótico, sensual e íntimo a, 

Revista Grandes Negócios.

2016



Aula 06 – Linha do Tempo do Mercado

É criada a ABRAMESI –

Associação Brasileira dos 

Profissionais do Mercado 

Erótico, Sensual e Íntimo.

2016



Aula 06 – Linha do Tempo do Mercado

É criada a primeira escola 

profissionalizante, para os 

profissionais do mercado 

erótico sensual e íntimo.

2016



Aula 06 – Linha do Tempo do Mercado

É lançado no Brasil o primeiro 

curso oficial para qualificação 

na profissão de SEXCOACH.

2016



Aula 06 – Linha do Tempo do Mercado

É lançado Código de Ética do 

SEXCOACH.

2017



Aula 06 – Linha do Tempo do Mercado

É lançado o primeiro prêmio 

para profissionais, empresas e 

produtos aberto a todos que 

trabalham com relacionamento 

e sexualidade o, Master Minds

Awards.

2017



Aula 06 – Linha do Tempo do Mercado

É lançada a primeira Rádio On-

line exclusiva para casais, 

relacionamento e sexualidade 

do Brasil a Rádio Desejo 

Secreto.

2017



Aula 06 – Linha do Tempo do Mercado

É lançada a primeira Franquia 

de Consultório SEXCOACH do 

mundo.

2017


