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O SOCIÓLOGO RYAN SCOATS 
PROMETE REVOLUCIONAR A 
PERSPECTIVA DO SEXO A TRÊS.  
A ENTREVISTA 
por Raquel Figueiredo

O 
sexo a três é uma das fantasias mais recorrentes. 
Porém, é muitas vezes abordado de forma 
sensacionalista. Ryan Scoats, o primeiro 
sociólogo a obter um doutoramento em 
threesomes - encontros sexuais entre três 

pessoas -, pela Universidade de Birmingham, no Reino 
Unido, pretende mudar isso.  A sua tese envolveu dezenas de 
estudantes universitários e conduziu-o ao estrelato académico 
e online. O objetivo? Após ele próprio ter vivido um encontro 
memorável, surgiram na sua mente diversas perguntas para as 
quais pretendia uma resposta livre de estereótipos. Descubra 
as novas tendências sexuais, as descobertas e os mitos sobre o 
icónico “ménage à trois”, numa entrevista provocadora e sem 
tabus.

Por que decidiu obter um doutoramento em sexo a três? 
Sempre me interessei muito por sexo e queria que o meu 
doutoramento estivesse ligado à sexualidade. Nem todos se 
sentem à vontade para falar sobre determinadas coisas e eu quis 
dar voz aos oprimidos. A coisa mais interessante que aprendi 

foi que o sexo a três é algo complexo, motivado por diversas 
razões. Às vezes é apenas pelo sexo, mas na maioria das vezes 
não é.

Quando iniciou a tese, pediu ajuda aos amigos do Facebook. 
Qual foi a história mais insólita que recebeu?
Perguntei aos meus amigos, mas na verdade poucos falaram. 
A história mais divertida foi a de um amigo que estava de 
férias e acabou por se envolver com uma mulher. O único 
impedimento? Ela compartilhava o quarto com outra amiga e 
acabaram por ser obrigados a fazer sexo no wc. Infelizmente, 
acabaram por inundá-lo. Mudaram-se para o quarto e a outra 
mulher acabou por se envolver com eles.

Há  mais preconceito em relação ao swing e às relações 
abertas ou ao sexo a três?
Eu acho que o threesome  é menos estigmatizado do que o 
swing ou os relacionamentos abertos, porque é visto como 
algo temporário, enquanto os outros dois casos são muitas 
vezes parte de um estilo de vida. É mais fácil para as pessoas 

Depois do doutoramento, os resultados 
do estudo…

A CIÊNCIA

SWING OU OS RELACIONAMENTOS», DIZ RYAN SCOATS

«O THREESOME É MENOS ESTIGMATIZADO DO QUE O 

do ménage



aceitarem uma breve experiência fora da monogamia do que 
aqueles que a desafiam constantemente.

Quais são as regras básicas do sexo a três?
É importante para todos existir entendimento acerca do 
que a experiência será. Por exemplo, se todos quiserem uma 
sessão realmente louca onde os limites serão quebrados, então 
isso é óptimo, mas somente se for o que todos querem. A 
comunicação aberta e a honestidade são o que eu recomendaria 
para obter a melhor experiência.

Como as pessoas interpretam um trio emocionalmente?
Será sempre diferente de pessoa para pessoa. Algumas vão 
querer envolver-se a nível mais profundo, compartilhar algum 

tipo de intimidade, enquanto outras podem se contentar apenas 
com o sexo. Algumas pessoas nem sequer precisam gostar ou 
ter qualquer tipo de conexão com os envolvidos, fazem-no pelo 
prazer ou pela experiência em si.

Como é ser o terceiro elemento? É diferente quando os 
envolvidos são estranhos entre si?
Depende de como as pessoas são tratadas pelos outros 
elementos. Às vezes, os casais podem priorizar os seus 
interesses e, portanto, desvalorizar os desejos e os sentimentos 
do terceiro. No entanto, este pode também receber muita 
atenção e ser o elemento surpresa adicionado a uma relação 
já existente. Com estranhos pode ser uma mistura de ambos. 
Dependerá de todos estarem interessados em interagir 

sexualmente com todos, ou se há alguns membros que só 
querem interagir com um dos outros, por exemplo.

Monogamia ... O que descobriu depois de todos estes anos?
É lamentável que mais pessoas não sejam encorajadas a 
pensar em outros estilos de relacionamento para além da 
monogamia. A monogamia é ótima para alguns, mas realmente 
não funciona para outros. Por isso é que muitos acabam por 
trair. Não estou a dizer que a não-monogamia consensual é 
necessariamente melhor, mas, pelo menos, pensar em diferentes 
estilos de relação e aprender mais sobre eles, os envolvidos 
tomam uma decisão activa sobre o que é certo para eles.

O que pensa sobre redes sociais como o Tinder?
Acho que podem ser ótimas para conectar as pessoas para o 
romance, a amizade ou o sexo, pois muitas vezes pode ser difícil 
se encontrarem na sociedade contemporânea. Além disso, 
ajudam a eliminar alguns estigmas em torno dos encontros 
on-line.

Duas mulheres e um homem ou dois homens e uma mulher?
Depende das suas preferências... mas porque não as duas?! 

Escolhem mais participar em trios FFM  do que MMF. É 
verdade?
Com base nos dados que circulam, parece que sim. No entanto, 
é importante ter em conta que o threesome que envolve 
dois homens (MMF) acarreta mais preconceito por parte da 
sociedade. Logo, os dados estão comprometidos. Podem existir 
muito mais pessoas que já o fizeram do que as que realmente o 
admitem ou se sentem confortáveis em contar aos outros.

Disse que «os homens estão a participar em threesomes onde 
o masculino predomina como uma maneira de se ligarem aos 

seus amigos». É um novo conceito de "bromance"? 
Penso que o "bromance" ajuda a capturar como alguns 
homens estão a ter amizades na sociedade actual. É claro 
que os homens sempre tiveram amigos íntimos, mas agora 
essas amizades não estão necessariamente apenas baseadas 
na competitividade ou na diversão. Muitos sentem-se 
confortáveis ao mostrar a sua vulnerabilidade, abrindo-se 
aos seus amigos. Muitas vezes, a única diferença entre um 
bromance e um romance é que os primeiros não fazem 
sexo. Porém, isso está a mudar. Parte da razão para isso é 
que muitos homens usam o sexo a três para se unirem - 
fortalecer a amizade - e não como um encontro sexual em si. 

Dois homens podem interagir sexualmente durante o 
encontro, isso define a sua sexualidade ou é apenas sobre o 
prazer? 
Depende do homem. Alguns podem fazê-lo porque se sente 
bem e outros porque querem explorar a sua sexualidade, mas 
isso não significa necessariamente que eles se considerem 
bissexuais ou homossexuais. Penso que cada vez mais 
homens aceitam que não são comportamentos que ditam a 
orientação sexual. Em vez disso, é crucial assumirmos que a 
pessoa é aquilo em que se revê e identifica.

As mulheres são, muitas vezes, intimidadas pelo 
pensamento de se envolverem com dois homens em 
simultâneo. Por quê?
Deve-se ao receio pela forma como serão tratadas pelos 
homens. Será que vão ser objetivadas e apenas vistas 
como um brinquedo sexual? Os seus sentimentos serão 
considerados? Infelizmente, acho que esta é muitas vezes a 

forma como os trios MMF são retratados na pornografia, e 
na realidade não tem que ser assim, nem é.

A pornografia arruinou o sexo a três? 
Não, mas definitivamente dá uma descrição muito linear da 
experiência. Precisamos lembrar-nos de que a pornografia 
não é a única realidade, há muitas maneiras de fazer sexo a 
três. E cabe a nós descobrir o que é melhor para nós. Nem 
tudo tem que ser metódico.

Especialistas da Universidade de Winchester descobriram 
que os homens se sentiam "menos julgados" pelos amigos 
do mesmo sexo do que pelas namoradas". Por quê?
Isso deve-se ao facto de muitas namoradas ainda tentarem 
estar de guarda à masculinidade do namorado e, por isso, 
não gostarem de vê-los a fazer coisas como abraçar outros 
homens ou usar maquilhagem. Algumas mulheres podem 
achar que isso diminui a sua própria feminilidade, já que os 
homens mostram um lado carinhoso e vulnerável.

Os homens mais jovens são mais confiantes e abertos? 
Eu acho que estão mais abertos a coisas que teriam sido 
tradicionalmente vistas como homossexualidade. Eles já 
não temem o julgamento por parte dos outros em relação a 
determinados comportamentos, porque não veem nada de 
errado com a homossexualidade.

Precisamos falar mais sobre novas formas de explorar a 
sexualidade? 
É realmente importante compreender que existem mais 
maneiras seguras e saudáveis de explorar o sexo e a 

The Stats: Ménage à Trois
CONHEÇA ALGUMAS DAS TENDÊNCIAS DE 
SEXO E AS ESTATÍSTICAS QUE SE ESCONDEM 
POR DETRÁS DA FANTASIA.

+ De acordo com um estudo realizado pelas Universidades de 
Wisconsin e New Brunswick, 82 por cento dos homens, entre os 18 e 
24 anos, afirma querer experimentar sexo a três, enquanto apenas 31 
por cento das mulheres afirma o mesmo. 
+ Os jovens exploram a sua sexualidade cada vez mais cedo, tendo 
experiências como threesome e orgias, a partir dos 15 e 17 anos. Muitos 
deles, motivados pelo desejo de contarem aos amigos.
+ Os homens são, muitas vezes, motivados a desfrutar de sexo a três 
para adquirir experiência sexual.
+ Existem cada vez mais ménages à trois, em que dois dos 
intervenientes são masculinos.  Isto deve-se à aceitação da 
homossexualidade e ao papel que os grupos LGBT têm desempenhado 
pela igualdade de direitos e na diminuição de preconceitos. 
+ Segundo Ryan Scoats, os homens veem com normalidade 
compartilhar o "momento" com outro homem, porque é difícil 
conseguir um trio FFM – ou seja – com duas mulheres. Um quarto dos 
entrevistados considera não se sentir reprimido na presença de outro 
homem.
+ Outro facto descoberto por Scoats é que os homens tendem a ficar 
desapontados com as suas experiências, com a certeza de que eles 
não agradaram nenhum dos seus parceiros, enquanto as mulheres 
indicaram que eles tiveram um papel muito melhor no relacionamento 
sexual do que elas. 
+ As mulheres continuam relutantes em participar em threesomes que 
envolvam dois homens.
+ Quando o sexo a três envolve dois homens, eles preferem que o 
outro interveniente seja um amigo.

T E N D Ê N C I A S 

E ROMANCE É QUE OS PRIMEIROS NÃO FAZEM SEXO. MAS 

«A ÚNICA DIFERENÇA ENTRE BROMANCE ELES PREFEREM QUE O OUTRO INTERVENIENTE 

«QUANDO O SEXO A TRÊS ENVOLVE DOIS HOMENS, 

SEJA UM AMIGO», REVELA O ESPECIALISTA

ISSO ESTÁ A MUDAR», AFIRMA SCOATS



sexualidade e que devem ser abordadas na educação sexual que 
recebemos nas escolas. Não é suficiente explicar como o nosso 
corpo funciona ou mostrar como evitar doenças sexualmente 
transmissíveis.  Também é importante falar de como encontrar 
prazer e criar intimidade com os outros é benéfico. 

Se eu fosse uma mãe ou um pai, como abordaria o assunto?
Idealmente, é fundamental ensinar que não existe uma maneira 
correta de ter um relacionamento, de fazer sexo ou de estar 
atraído por alguém. A partir daí, pode criar um ambiente que 
promova uma mente curiosa e permita que as crianças façam 
perguntas sem medo de julgamentos. Assim, estarão formados 
para terem a capacidade de decidirem o que é certo para eles.

Um ménage à trois pode fortalecer um relacionamento?
Absolutamente. A experiência compartilhada pode ajudar 

a unir o casal, pode ajudar a tornar a vida sexual mais 
emocionante por um tempo ou até ressaltar o quão agradável é 
o seu relacionamento atual.

Como devemos lidar com o ciúme?
Se a pessoa sente ciúme, pode ser útil explicar ao outro que o 
sentiu e talvez, o que os fez sentir assim. A partir desse tipo 
de conversa, podem discutir como evitar esses sentimentos no 
futuro. Também pode ser útil perguntar-se a si próprio porque 
sentiu ciúme. Tem medo que o seu parceiro goste mais do outro 
elemento do que de si? O seu parceiro pode aproveitar para 
apaziguar os seus receios. Finalmente, algumas pessoas podem 
ser ainda capazes de contextualizar o ciúme que transpuseram 
de uma outra situação. Ao invés de pensar: "O meu parceiro 
está a divertir-se com outra pessoa e estou com ciúmes", talvez 
devesse estar feliz por ele "Não é incrível o quão divertido é o 
meu parceiro?", ou até erotizar o ciúme: "É tão hot vê-lo nesta 
situação".

É verdade que a terceira pessoa não deve conhecer o casal 
antes do encontro? Ou um mito?
Conhecer a pessoa ou não pode oferecer benefícios, mas 
também, armadilhas. Pode parecer menos embaraçoso com um 
estranho e, se houver problemas, é mais fácil nunca mais voltar 
a vê-los. No entanto, pode ser difícil criar rapidamente um nível 
de conforto e intimidade com alguém que não conhecemos.

O que fazer se um de nós conhece bem a terceira pessoa?
Não há nada inerentemente errado com este cenário. Porém, 
é importante saber se isso pode aumentar o ciúme da outra 
pessoa ou se eles estão à vontade para não conhecer tanto 
a pessoa quanto o parceiro. Isto também pode levar a uma 
situação difícil se o trio só acontecer porque as duas pessoas 

que se conhecem querem fazer sexo e um threesome é o único 
caminho para o conseguirem. Idealmente, o sexo a três deve ser 
sobre as necessidades e desejos de todos os envolvidos.

É importante perguntar-se "quem quer ter esta experiência: 
eu ou o meu parceiro?" E se for apenas um dos dois?
Esta é uma questão importante. Se o seu parceiro está 
apreensivo, não deve encorajá-lo ou pressioná-lo. Isto pode 
conduzir a sentimentos de ressentimento mais tarde.

O que fazer se me arrepender e o meu parceiro não?
Fale com ele abertamente sobre o que sente. É perfeitamente 
aceitável sentirem-se de formas diferentes após uma 
experiência. Mas lembre-se que também deve respeitar os 
sentimentos dele.

O que motiva as mulheres e os homens a ter sexo a três?
Uma lista infinita de razões... Muitas vezes, para os homens, 
parece ser o desejo de ter a experiência. Quase como riscar 
algo de uma bucket list sexual. Mas não é o único motivo. 
Das mulheres com as quais falei, as razões pareciam ser mais 
variadas. Muitas revelaram querer explorar a sua sexualidade, 
fazer o seu parceiro feliz ou simplesmente estavam abertas à 
ideia e a oportunidade surgiu. Tenho a certeza de que haverá 
alguns homens para quem esses motivos fazem sentido 
também.

Qual é a melhor abordagem se quiser participar num 
threesome?
Primeiro analise os seus motivos - por que quer ter sexo a três? 
A partir daí, pode começar a pensar (e discutir o tema, se tiver 
um parceiro). O que retirar da experiência? No que é que não 
está interessada? Assim que tenha tudo claro na sua mente, 
só tem que encontrar as pessoas certas com quem se deseja 
envolver.

E se apenas me sentir atraída por uma das pessoas 
envolvidas?
Ainda assim, pode funcionar. Mas certifique-se de que 
as pessoas têm uma ideia clara sobre o tipo de interações 
que deseja ter e que acontecerão, para não ter surpresas 
desagradáveis. 

Qual é o tipo de fantasia relacionada com o sexo a três que as 
mulheres mais têm?
Das mulheres com que falei, a maioria estava interessada em 
trios FFM, mas também havia algumas que gostavam da ideia 
de um trio MMF. Em particular, muitas acham sensual e 
excitante terem dois homens a interagir entre si e com elas. >

INCRIVEL O QUÃO DIVERTIDO É O MEU PARCEIRO?", OU "É TÃO HOT VÊ-LO 

«AO INVÉS DE CIÚME, PORQUE NÃO PENSA: "NÃO É 

NESTA SITUAÇÃO?"», ALERTA SCOATS

EXPERIÊNCIA AJUDA A UNIR O CASAL», DIZ O ESPECIALISTA

«UM MÉNAGE À TROIS FORTALECE UM RELACIONAMENTO, A 


