


da Bauer aparece nos textos de Sig-
mund Freud, o pai da psicanálise,
sob o nome fictício de Dora. É uma
moça bonita, de 15 anos, perturbada
por tosses nervosas e incapacidade
ocasional de falar. Chegou ao divã
do médico vienense queixando-se
de duas coisas: assédio sexual de um
amigo da família e indisposição do

pai em protegê-la. Freud aceitou os fatos, mas
desenvolveu uma interpretação própria sobre
eles. O nervosismo e as doenças se explicavam
porque a moça se sentia sexualmente atraída pelo
molestador, mas reprimia a sensação prazerosa
e a transformava, histericamente, em incômodo
físico. Como Ida se recusou a aceitar essa versão
sobre seus sentimentos, largou o tratamento.
Peter Kramer, biógrafo de Freud, diz que os sin-
tomas só diminuíram quando ela enfrentou o
pai e o molestador, tempos depois. Freud estava
errado; ela, certa. Anos mais tarde, refletindo
sobre a experiência, Freud escreveu uma pas-
sagem famosa: "A grande questão que nunca
foi respondida, e que eu ainda não fui capaz de
responder, apesar de 30 anos de pesquisa sobre a
alma feminina, é: o que querem as mulheres?".
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Meredith Chivers, uma jovern pesqui-
sadora da Universidade Queen, no Ca-
nadá, acredita que pode finalmente res-
ponder à pergunta. Sem os preconceitos
e a ortodoxia de Freud, e com recursos
experimentais que ele não tinha, reuniu
47 mulheres e 44 homens em laboratório
e aplicou o mesmo teste a todos eles: vi-
ram oito filmes curtos sobre sexo, com
temas variados, enquanto seus órgãos
genitais eram monitorados por senso-
res capazes de medir a ereção masculi-
na e a lubrificação feminina. Ao mesmo
tempo, Meredith pediu que indicassem,
num sensor eletrônico, quanto estavam
excitados com cada cena projetada. Essa
era a parte subjetiva do teste.

OS resultados foram sensacio-
nais. Meredith descobriu, primeiro, que as
mulheres, sejam elas hétero ou homosse-
xuais, se estimulam com uma gama muito
variada de cenas. Homem e mulher tran-
sando, mulheres transando, homens tran-
sando, quase tudo foi capaz de produzir
excitação física nas mulheres. Até cenas de
coito entre bonobos (os parentes menores
e mais dóceis dos chimpanzés) causaram
alterações genitais nas voluntárias, embo-
ra tenham deixado os homens indiferen-
tes. Qualquer que seja a sua orientação
sexual, eles parecem ser mais focados
em suas preferências. Homossexuais se
excitam predominantemente com cenas
de sexo entre homens ou com cenas de
masturbação masculina. Heterossexuais
se interessam por sexo entre mulheres,
sexo entre homens e mulheres e ativi-
dades que envolvam o corpo feminino,
mesmo as não-sexuais. O estudo sugere
que as mulheres são mais flexíveis em sua
capacidade de se interessar. Seu universo
sexual é mais rico.

A outra surpresa da pesquisa de Me-
redith, talvez sua descoberta mais im-
portante, foi a constatação de que existe
uma distância entre o que as mulheres
manifestam fisicamente e o que elas
declaram sentir. As cenas de sexo entre
mulheres, por exemplo, foram as que
causaram maior excitação física entre
as mulheres heterossexuais - mas apa-
recem em segundo na lista de respostas
sobre as imagens mais excitantes. Ocor-
re o mesmo com sexo entre dois homens.
Os sensores vaginais mostram ser esse
o terceiro tipo de cena que mais excita
as mulheres, mas ele aparece na quinta
posição nas declarações. O fenômeno

Elas são mais
flexíveis
Homens e mulheres não se
excitam com as mesmas
coisas. As mulheres reagem a
estímulos mais variados



NO ESTUDO DE MEREDITH CHIVERS, os homens tiveram ereção
e sentiram desejo ao mesmo tempo ao ver cenas que envolviam
seu objeto do desejo (mulheres para os heterossexuais, homens

para os homossexuais) e não tiveram sinal de excitação diante de
cenas que contrariavam sua opção sexual. As mulheres ficaram

fisicamente excitadas (com lubrificaçâo e maior fluxo sangüíneo
na região da vagina) mesmo quando não consideraram as

imagens eroticamente estimulantes. Os gráficos a seguir
mostram as reações dos homens e das mulheres heterossexuais

de divergência entre corpo e mente não
poupa os macacos. Meredith diz que o
relato subjetivo das mulheres sobre os
bonobos não é coerente com a excitação
física que elas demonstram. "O que eu
descobri foi que as mulheres ficaram fisi-
camente excitadas (com os macacos), mas
não declararam se sentir dessa forma",
ela disse em entrevista a ÉPOCA. Os ho-
mens demonstram um grau de coerência
mais elevado entre as medidas objetivas
e subjetivas. Eles declaram gostar daqui-
lo que fisicamente os comove, embora
também se confundam com escolhas,
por assim dizer, difíceis. No instrumen-
to em que registram suas preferências,
os homens heterossexuais marcaram as
cenas de masturbação femininas como
as mais excitantes, vencendo por pou-
co o sexo entre duas mulheres. Mas os
sensores genitais mostraram coisa dife-
rente: a vitória pertence claramente às
cenas de sexo entre mulheres. A conclu-
são é que também entre os homens há
uma diferença entre excitação mental e
excitação física, mas ela parece ser muito
menor do que entre as mulheres.

Se for excluída a hipótese de que
as mulheres mentem a respeito de seus
sentimentos (por que fariam isso em la-
boratório, protegidas pelo anonimato?),
estamos de volta à perplexidade registra-
da por Freud no texto de 1900, com um
sério agravante: não é apenas que um ho-
mem não entende as mulheres, mas elas
mesmas que não sabem o que sentem.
Ou não seria nada disso? "As mulheres
mentem, de forma consciente e incons-
ciente", diz a escritora e roteirista Fer-
nanda Young, de 38 anos. "Elas mentem
para sobreviver porque, historicamente,
não têm liberdade para dizer o que pen-
sam. Acho que a maioria das mulheres se
constrange diante de alguns objetos de
excitação e diz que não se excita. É uma
questão de sobrevivência cultural."

A revista dominical do jornal The New
York Times publicou dias atrás uma longa
reportagem em que a sexóloga Meredith,
de 36 anos, discutia a sua pesquisa, pu-
blicada em 2007. O texto apresentava
várias teorias e pesquisas empíricas que
tentam explicar o universo sexual femi-
nino. Curiosamente, quando combina-
dos, os dados obtidos em laboratório
parecem confirmar aquilo que Fernanda
Young afirma sem amparo estatístico: por
razões ainda misteriosas (históricas e
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culturais, provavelmente; físicas, quem
sabe) as mulheres escondem (até de si
mesmas) as suas preferências sexuais e
operam com um nível elevado (e con-
traditório) de fantasias, nem todas poli-
ticamente corretas. "A sexualidade é um
quarto escuro", diz a escritora.

Desde os relatórios pioneiros de Alfred
Kinsey, escritos nos anos 1940 e 1950 do
século XX, o meio médico acreditava que
mulheres e homens eram sexualmente
assemelhados. Foi apenas em 2005 que a
pesquisadora canadense Rosemary Basson
sugeriu que o desejo das mulheres não se-
gue a cronologia masculina, na qual desejo,
excitação e orgasmo se sucedem, nesta or-
dem. De lá para cá, a ênfase dos estudos so-
bre sexualidade tem estado nas diferenças
entre homens e mulheres. Um dos resulta-
dos práticos dessa tendência é a percepção
crescente de que o sexo nas mulheres é
muito mais subjetivo do que se imaginava.
Nelas, os mecanismos de excitação psico-
lógicos parecem estar em ampla medida
descolados do que ocorre no corpo. Ao
contrário dos homens, para quem ereção
é sinônimo de disposição, a lubrificação fe-
minina não significa prontidão para o sexo.

ISSO explica por que ainda não
existe um Viagra feminino: ele seria
inútil, já que a libido das mulheres não
é vascular. Meredith vai mais longe. Ela
especula que a lubrificação vaginal talvez
seja apenas um artefato evolutivo "para
reduzir o desconforto e a possibilidade de
ferimentos" durante a penetração. Não
teria nada a ver com prazer e satisfação
sexual, muito menos seria sinônimo de
sinal verde. "Eu vivo repetindo a meus
alunos que estar molhada não significa
ter consentido em fazer sexo", diz ela.

Esse tipo de generalização extraída do
laboratório reflete a realidade das mu-
lheres? Eis uma pergunta que o psicólogo
Itor Finotelli Júnior, terapeuta sexual na
cidade de Campinas, em São Paulo, acha
difícil responder. Ele examinou o estudo
de Meredith a pedido de ÉPOCA e faz
uma ressalva: a amostragem limitada. "O
número de voluntários não é razoável.
Você precisa de umas 200 ou 300 pessoas
para extrair conclusões confiáveis", diz

ATÉ TU. SÍMIO
Bonobos em um momento
de atividade sexual. O que
eles fazem não deixa as
mulheres indiferentes

ele. Meredith trabalhou com 47 mulhe-
res. Outra complicação é a ausência de
informação sobre as voluntárias. Qual
a idade, qual a classe social, qual a etnia
ou a cultura das mulheres estudadas por
Meredith? Ele dá um exemplo prático da
limitação dessas investigações. Seu grupo
de trabalho acaba de concluir um estudo
de 200 pacientes (homens e mulheres)

sobre fantasias autoeróticas. Descobriu
que as mulheres se excitam recordando
cenas de sexo com os parceiros, enquan-
to os homens recorrem a fantasias com
"mulheres atraentes". "Mas isso é válido
apenas para pessoas de classe média alta,
com curso universitário, que moram em
São Paulo e procuram auxílio psicológi-
co", diz ele.

Um dos indicadores de que a pesquisa
de Meredith chegou perto do alvo é que a
sua conclusão mais espetacular - a sepa-
ração entre o corpo e a mente sexual das
mulheres - não surpreende tanto assim
os especialistas, sobretudo as mulheres
que conhecem a intimidade das outras
mulheres. "Os homens sabem o que têm
de sentir; as mulheres, não", diz a psi-
canalista Diana Corso, de Porto Alegre.

A lubrificação vaginal talvez seja um artifício evolutivo para
impedir que a mulher se machuque



"As mulheres querem ser queridas, dese-
jadas, aceitas. Elas se confundem quando
têm de explicar o seu próprio desejo." Essa
percepção sobre a relativa passividade do
desejo feminino, da sua dependência,
está cada vez mais presente na literatura
sobre sexualidade. Meredith Chivers fala
do "poder de ser desejada" como um dos
componentes mais fortes do desejo das
mulheres, uma área que ela deseja estu-
dar no futuro. Outra pesquisadora citada
na reportagem do New York Times, Marta
Meana, da Universidade de Nevada, sus-
tenta que o desejo feminino depende di-
retamente da urgência demonstrada pelo
homem. "Para as mulheres, ser desejada é
o orgasmo", diz ela. É por isso, afirma, que
relações estáveis, duradouras e... mornas,
tendem a "esfriar" as mulheres.

Como ocorre com muitos elementos da
vasta e contraditória psique humana, há
conseqüências perversas na opção sexual
das mulheres pelo prazer do outro. Uma
delas é a divergência entre o que o corpo
diz e o que a mente ouve, capturada no

Até macaco funciona
A pesquisadora canadense diz que o corpo
das mulheres responde a cenas eróticas
mesmo se a mente não estiver interessada

A inda na graduação, a aluna de psi-
cologia clínica da Universidade

Northwest, em Chicago, já investigava
as diferenças entre homens e mulhe-
res hétero ou homossexuais na hora do
sexo. Em 2007, Meredith Chivers reuniu
47 mulheres e 44 homens numa sessão
de vídeos eróticos - incluindo um curta
com bonobos, uma espécie de macaco
hipersexualizada próxima à dos chim-
panzés - e monitorou com aparelhos o
que acontecia na região genital. A sur-
presa foi que, mesmo quando as mulhe-
res disseram não se entusiasmar com
a cena, a lubrificação vaginal ocorreu.
Aos 36 anos, integrante do conselho
editorial da revista Archives of Sexual
Behavior, Meredith explica o que as suas
pesquisas podem fazer pela felicidade
sexual das mulheres.

ÉPOCA - O que seu estudo revela de
novo?
Meredith Chivers - Que as mulheres
respondem a uma gama bem maior de
estímulos do que havia sido demonstrado
até então. Acreditava-se que a orientação
sexual era determinante do que podia ex-
citar a mulher. Ou seja, que as lésbicas
ficariam excitadas apenas ao ver cenas de
sexo entre duas mulheres e mulheres he-
terossexuais apenas com cenas de sexo
entre um homem e uma mulher. Minha
pesquisa mostrou que isso é verdade
para os homens, mas não para as mulhe-
res. As mulheres ficam fisicamente exci-
tadas ao ver sexo entre seres de qualquer
gênero. Também quis testar a excitação
feminina por sexo entre não-humanos,
por isso usei o filme com bonobos. Elas
ficaram fisicamente excitadas, mas não
declararam se sentir dessa forma.

ÉPOCA - Por que bonobos? Você pode-
ria ter usado passarinhos?
Meredith - Se eu tivesse usado pássa-
ros, não acredito que teria observado o
mesmo resultado, porque a cópula dos
pássaros não se parece com a humana.

Os bonobos fazem sexo de uma manei-
ra muito parecida com a nossa. A fêmea
e o macho ficam olhando cara a cara e
usam muito a posição que nós chama-
mos de papai-e-mamãe.

ÉPOCA - O que você pensa dos resul-
tados de seu estudo? Eles dão alguma
pista sobre o desejo feminino?
Meredith - Existe uma conexão entre
a resposta genital e o desejo na mulher,
mas ela é menor do que nos homens.
Algumas mulheres têm esses sistemas
mais conectados que as outras. É difícil
dizer se assistir a esses filmes iria motivar
as mulheres a fazer sexo. Estou muito in-
teressada em descobrir se uma interrela-
ção forte entre esses dois componentes
leva a uma melhor função sexual. Mas
não tenho um estudo que aborde quão
motivadas as pessoas estão para fazer
sexo. Essa é uma distinção importante.

ÉPOCA - Saber que o corpo está reagin-
do apesar da mente pode ajudar?
Meredith - Uma mulher heterossexual
me escreveu contando como estava
feliz de saber que era normal ficar com
a vagina lubrificada ao ver duas mulhe-
res juntas. Ela não precisava mais achar
que tinha problemas com sua sexuali-
dade. Parece ser muito típica da mulher
essa preocupação. Mulheres lésbicas
também estranham que outras lésbicas
gostem de ver vídeos pornográficos
com homens gays. Essa informação é
bastante útil para a mulher normalizar
suas experiências sexuais.

ÉPOCA - O que antes era considerado
um problema feminino na verdade é
uma característica normal?
Meredith - Exato. Ter essa desconexão
entre a resposta física e a mental é per-
feitamente normal. Ficar fisicamente
excitada por uma gama de coisas e não
sentir desejo por elas também é.
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estudo de Meredith. A outra, perturbadora,
é a fantasia do estupro. Os especialistas pi-
sam em ovos ao falar sobre isso, mas o fato
é que as mulheres têm fantasias recorrentes
de serem submetidas pela força. Por trás
disso, encontra-se, aparentemente, a ilusão
narcisista (e excitante) de ser tão atraente,
tão irresistível, que os homens seriam in-
capazes de conter sua luxúria. "As fantasias
de estupro são muito mais recorrentes do
que as pessoas imaginam", diz o terapeuta
Finotelli. Isso quer dizer que essas mulheres
gostariam de ser estupradas? Não. Não. E,
mais uma vez, não. Trata-se de uma fanta-
sia íntima que dispara desejos sexuais. Ela
não esconde a vontade oculta de sofrer a
violência sórdida de um estupro. "As mu-
lheres querem ser encostadas no muro, mas
não colocadas em perigo", diz Marta Mea-
na. "Elas querem um homem das cavernas
atencioso." Quem seria capaz de cumprir
tal papel? "Denzel Washington", responde
a pesquisadora. "Ele transmite esse tipo de
poder e é um bom homem." O.k., vai.

AO preconizar a divisão radical da
libido das mulheres entre mente e corpo,
os novos estudos de sexualidade criam um
dilema. Se essa divisão expressa a natureza
profunda das mulheres, então há nas fêmeas
da espécie humana um duplo comando
sexual. De um lado, o corpo, capaz de de-
monstrar excitação até mesmo durante
um estupro, como forma de proteção. Do
outro, a mente, dividida entre fantasias de
prazer arriscado e a necessidade emocional
de intimidade e proteção. Se essa duplici-
dade corpo-mente for de fato a realidade
feminina, há simplesmente de entendê-la
e adaptar-se a ela. Uma tarefa para homens
e mulheres. Mas existe a possibilidade de
que essas constatações reflitam apenas o
passivo cultural e psicológico das fêmeas
da linhagem humana. Elas são submeti-
das ao controle sexual dos machos desde
o Paleolítico (há dois milhões de anos) e
apenas nas últimas três ou quatro décadas
foram emancipadas, parcialmente. "A terrí-
vel realidade dos estudos psicológicos é que
você não consegue separar o que é cultural
do que é biológico", diz Meredith. Ainda
bem, já que a nossa vida se passa simulta-
neamente nas esferas biológica e cultural.

TROGLODITA
AFETUOSO
Pesquisadora diz
que o ator Denzel
Washington
simboliza o ideal
feminino de
força e carinho

Mas, o que fazer diante do dilema? Car-
mita Abdo, professora da Universidade de
São Paulo e médica do Hospital das Clíni-
cas de São Paulo, uma das mais respeitadas
especialistas brasileiras em sexualidade
humana, prefere trabalhar com a hipótese
terapêutica. Ela sugere, por exemplo, que
a mulher fique atenta aos sinais genitais,
como uma forma de intensificar seu pró-
prio desejo. As pesquisas mostram que as
mulheres têm muito mais dificuldade que os

homens em perceber as próprias alterações.
Finotelli exemplifica com um fato singelo:
diz que é muito comum que as mulheres
mais inibidas expliquem o eventual in-
tumescimento dos mamilos como "frio",
mesmo quando a temperatura ambiental
e subjetiva está muito elevada. É apenas
natural que essas mulheres não reconhe-
çam os sinais de excitação genital e nem se
deixem carregar por eles, como fazem os
homens. Esse é o terreno em que a infor-
mação pode ter uso terapêutico, no qual as
pesquisas podem servir como guia. Essa é
a especialidade de pessoas como Carmita.
Quanto à atávica dificuldade em explicar
o que querem, afinal, as mulheres, ela dá
de ombros. "A quem interessa responder
essa pergunta?", diz a médica. "A dúvida é
que mantém o interesse por elas." Touché.

Com reportagem de Latira Lopes

O desejo feminino parece depender diretamente da
urgência demonstrada pelo homem em copular
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