
A mídia discute a relação
Lançamentos nos meios rádio, TV e revista abordam as
complexas -- e cada vez mais próximas -• identidades
do homem e da mulher na sociedade contemporânea

Por Daniele do
Nascimento Madureira

O homem brasileiro faz sexo,
em média, 13 vezes por mês, ou
aproximadamente três vezes por
semana, segundo pesquisa reali-
zada pela Ipsos Brasil na cidade de
São Paulo, com 588 homens entre
18 e 70 anos, das classes A, B e C.
A despeito do índice satisfatório,
segundo a psiquiatra Carmita
Abdo, do Projeto Sexualidade (Pro-
Sex) do Instituto de Psiquiatria da
Faculdade de Medicina da Uni-
versidade de São Paulo (USP), que
coordenou a pesquisa, 49% dos
entrevistados disseram que a rela-
ção sexual foi acompanhada de
muita ansiedade. "Isso significa
que um momento de prazer está
causando estresse, o que é péssi-
mo para o homem e para a mu-
lher", diz Carmita, afirmando ain-
da que, em 90% dos casos envol-
vendo homens de até 40 anos, o
principal fator é emocional. "Uma
conversa aberta é o primeiro pas-
so para voltar a ter vida sexual
saudável e até salvar o relaciona-
mento", diz a especialista, que par-
ticipou do lançamento, na sema-
na passada, em São Paulo, da cam-
panha "Abra o jogo. Converse",
orçada em R$ 2,5 milhões e banca-
da pela Bayer, fabricante do Levi-
tra, usado contra disfunção erétil.

No mesmo clima de "discutir a
relação", diferentes produtos e atra-
ções do mercado de mídia foram
lançados recentemente (ver qua-
dro). A TV exibe desde novembro
Mulheres ai Dente, no Canal 21,
da Bandeirantes, em que três apre-
sentadores e um convidado dis-
correm sobre problemas de rela-
cionamento, em meio à degusta-
ção de massas entre a mesa e o
fogão. Na semana passada, a Ca-
sas Bahia — dona da maior verba
do mercado publicitário nacional
-fechou cota de patrocínio do pro-
grama, acompanhando a também
respeitável anunciante Nestlé. As
novas atrações que desejam expli-
car por que homens e mulheres
(não) se entendem incluem o pro-
grama 2 em l, da Rádio Transamé-
rica: com humor, um casal de lo-
cutores serve de consultório senti-
mental para ouvintes na faixa dos
20 aos 30 anos. Duas revistas
masculinas lançadas recentemen-
t e — a UM, da Símbolo, e a Roma-
no, da Escala — procuram fugir do
tradicional padrão "folhinha de
borracharia", ao exibir matérias
de comportamento sobre dilemas
do homem moderno e suas aspi-
rações pessoais e profissionais.

O que existe de comum en-
tre a campanha patrocinada pela

Bayer e as iniciativas da mídia?
Todas procuram fazer que ho-
mens e mulheres se entendam
na cama e fora dela. A farmacêu-
tica alemã está especialmente
envolvida: também patrocinou
uma pesquisa internacional em
sete países (Inglaterra, Alema-
nha, França, Espanha, Itália, Mé-
xico e Canadá), na qual 1,2 mil
pessoas foram ouvidas, entre ho-
mens de 18 e 70 anos, com al-

gum grau de dificuldade de ere-
ção, parceiras de homens que
sofrem desse problema, clíni-
cos gerais e urologistas.

"Os casais costumam guardar
silêncio sobre suas frustrações",
afirma john Dean, especialista em
sexualidade e médico do Serviço
Nacional de Saúde do Reino Uni-
do, que coordenou o levantamen-
to. Em contrapartida, segundo
Dean, 48% das mulheres e 41%

dos homens ouvidos disseram
que iniciariam uma conversa se
soubessem que o parceiro ou a
parceira tem vontade de falar do
assunto. Independentemente da
região geográfica, da classe social
ou da idade, o problema funda-
mental entre homens e mulheres
parece ser um só: falta de diálogo.

Mais próximos do que nunca

"Um dos fatores da crise entre
homens e mulheres é justamente
a grande aproximação entre os
campos do masculino e do femi-
nino na sociedade atual", diz a
psicanalista Maria Rita Khel, au-
tora do livro A Mínima Diferença
- Masculino e Feminino na Cul-
tura (Imago), entre outras obras.
As mulheres, desde meados do

Programa:
Mulheres ai Dente

Emissora: Canal 21

Apresentada por Roberto Ravioli, Hen-
rique Manzol e Carlito Gini, a atração
tem sempre um convidado e é am-
bientada em uma cozinha. Casos e his-
tórias pessoais dos entrevistados mis-
turam-se ao tema, que pode ser mu-
lheres, sexo, stress, esportes, namo-
ro, casamento, filhos, medos, traba-
lho e impotência. As mulheres entram
em vários momentos da atração.

Programa:
Sexo Frágil
Emissora: Globo*

Nascido a partir da peça Homem Obje-
to, Sexo Frágil conta, com humor irô-
nico, as desventuras de quatro ho-
mens diante das mulheres indepen-
dentes e mais fortes. Um dos desta-
ques da série é o fato de não haver
mulheres no elenco: as personagens
femininas são todas interpretadas
pelos próprios atores com naturali-
dade em atuações nada caricatas.

Editora: Símbolo

A revista busca satisfazer dilemas pes-
soais do novo homem, ajudando-o a
ser mais competitivo nos campos pro-
fissional e afetivo, além de "ampliar
seu repertório de prazeres". Entende-
se por novo homem o leitor adulto,
com mulher ou namorada, que já é ou
planeja ser pai. Ele sabe conquistar
uma mulher, e seu desafio agora é ser
feliz no relacionamento.

Programa:
Sex and the City

Emissoras: Canal 21 (TV aberta)
Fox e Multishow (TV paga)

Os jogos da conquista, a guerra invisí-
velentre garotas de 20 anos contra as
trintonas, ou entre as casadas e as
solteiras, são alguns dos temas trata-
dos com bom humor e sensualidade
na série norte-americana, ambienta-
da em Nova York. As belas Carrie (Sa-
rah Jessica Parker), Charlotte (Kristin
Davis), Samantha (Kim Catrall) e Mi-
randa (Cynthia Nixon) conversam en-
tre si procurando entender melhor os
próprios relacionamentos, sem dei-
xar que isso as enlouqueça.

Programa:

2 em l
Emissora: Transamérica

O programa expõe de forma bem-hu-
morada as "conversinhas" sobre o re-
lacionamento homem-mulher e abor-
da questões de "etiqueta sexual". Sob
o comando dos locutores Gislaine Mar-
tins e Ricardo Sam, o 2 em l atende ao
vivo ouvintes que questionam os altos
e baixos do(a) parceiro(a). Traz ainda
dicas de prevenção de doenças sexual-
mente transmissíveis.

Romano
Editora: Escala

Voltada ao "homem do século 21", a
revista procura atender o leitor que
"não parou no tempo" e reformulou
seus padrões — como freqüentar clí-
nicas de estética, por exemplo. É um
homem que não considera a mulher
objeto de prazer, mas sim uma compa-
nhia para alcançar o mesmo. Para ele,
riqueza e sucesso convivem com valo-
res como amor, família, qualidade de
vida, cidadania e realização pessoal.

Fonte: empresas e site Submarino *o programa deixou de ser transmitido no fim de 2004 e está disponível em DVD

século 20, abandonaram seu lu-
gar tradicional de mães de família
e esposas dedicadas e invadiram
vários terrenos considerados
masculinos — seja nas profissões,
no comportamento sexual, na
vida pública, seja na arte, lembra
Maria Rita.

"Isso prova que 'masculino' e
'feminino' são construções cultu-
rais e sociais que não têm muito a
ver com uma suposta 'natureza'
dos homens e das mulheres", afir-
ma. Para a especialista, homens e
mulheres estão mais próximos
do que nunca na história da hu-
manidade, o que deixa todos
muito confusos. "O que é ser um
homem? O que é ser uma mu-
lher?", questiona.

Nesse contexto, as mulheres
querem conversar sobre o relacio-
namento, mas os homens não,
porque seus interesses não coinci-
dem. Não por acaso, 70% do pú-
blico de Mulheres ai Dente e cerca
de 60% da audiência de 2 em l é
formado por mulheres. Para Car-
mita Abdo, do ProSex, depois de
tanto a mulher insistir, o homem
está aprendendo a discutir a rela-
ção. "Ejaculação precoce, por
exemplo, era algo que não existia
até alguns anos atrás, simplesmen-
te porque não era considerada um
problema do ponto de vista mas-
culino", afirma Carmita.

Apesar de proporcionar um
momento especialmente rico, essa
avalanche de mudanças de com-
portamento desestabiliza relações
amorosas, diz Maria Rita. "É claro
que as mulheres têm mais a ga-
nhar com sua ousadia recente,
enquanto os homens se sentem
mais ameaçados, inseguros da sua
masculinidade, o que afeta direta-
mente o desempenho sexual", afir-
ma. Não por acaso, segundo ela,
cada vez mais homens procuram
medicamentos como Viagra e si-
milares. "Eles se ressentem da
potência feminina, que não é igual
à deles, mas também não é tão
diferente assim", diz Maria Rita,
para quem a diferença entre am-
bos se reduziu, na vida contempo-
rânea, apenas à diferença sexual.

Para o psiquiatra Jairo Bouer,
autor de Guia dos Curiosos -
Sexo (Cia. das Letras) e Sexo &
Cia. (Publifolha), os garotos co-
meçam a encarar as meninas de
igual para igual. "Os meninos se
vêem obrigados a discutir a rela-
ção, porque sabem que, no caso
de uma traição, por exemplo, elas
vão pagar na mesma moeda", diz.

Na opinião da especialista, amor
e desejo não se conquistam com
listas de reivindicações, nem em
debates. "É preciso desenvolver
uma nova sabedoria sexual, uma
nova arte erótica de acordo com os
novos tempos", diz Maria Rita, que
duvida da eficácia dos programas
da mídia a esse respeito. "O impor-
tante é não tratar com sensaciona-
lismo problemas que, afinal, estão
fazendo muita gente sofrer".
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