
Como é (realmente)
o sexo dos casais
Uma pesquisa australiana mostra um universo
de homens rejeitados e mulheres sem desejo,
massacradas pelas tarefas domésticas

o começo, tínhamos uma ótima
vida sexual. Eu adorava ser beija-
da e tocada. Isso mudou depois

que vieram os filhos. No fim do dia, depois
de cuidar das crianças, eu só tenho von-
tade de ficar sozinha. Meu desejo sexual é
zero, e eu só faço isso por ele. Adoro quan-
do ele está viajando, pois fico livre de ter
de transar por algumas noites." O relato
pouco entusiasmado sobre o sexo conju-
gai foi escrito por Sharon, uma australia-
na de 41 anos, casada há quatro. Durante
nove meses, ela, seu marido e mais 97
casais australianos fizeram diários sobre
suas expectativas, frustrações e - eventuais
- alegrias sexuais. O resultado dessa expe-
riência é o best-seller Sex diaries (Diários
de sexo), sem tradução para o português,
escrito pela terapeuta sexual australiana
Bettina Ardnt, que conduziu a pesquisa.
Sua conclusão? Se os relatos forem repre-
sentativos do que acontece pelo mundo,
trocar alianças não parece uma boa idéia
para quem almeja uma vida sexual feliz.

Para cada história de prazer e satisfação
entre os lençóis, os diários mostram dez
que dariam roteiros de filmes de terror. To-
dos com enredos parecidos: mulheres que
perdem a libido e passam a vida rejeitan-
do o marido. Uma delas inventava tarefas
domésticas noturnas, para ter certeza de
que o marido já estaria adormecido quan-
do ela chegasse à cama. Eles, por sua vez,
passam a vida frustrados, implorando por
sexo e intimidade, surpreendentemente

apaixonados depois de anos de maus-tra-
tos. Até que ponto essas conclusões podem
ser generalizadas? "Tenho recebido cartas
de pessoas dos Estados Unidos, da índia,
do Paquistão e da África dizendo que se
identificam com os problemas descritos",
disse Bettina a ÉPOCA. A descoberta que
mais a surpreendeu foi que a maioria
dos homens, mesmo após anos sem sexo
(sim, anos!), não se divorcia nem procura
amantes. Um deles, cansado de ser humi-
lhado pela mulher, prometeu: "Não vou
mais tomar a iniciativa, até que você me
peça". Faz oito anos que ele espera.

No Brasil, onde o sexo está em
terceiro lugar no ranking das prioridades
masculinas e em oitavo no das mulheres,
a maior parte das queixas ouvidas pelos
psicólogos é de homens cujas mulheres
não querem transar, por variadas razões.
A diferença é que aqui eles não são pa-
cientes. "Também há muito casamento
sem sexo no Brasil, mas a maioria dos
homens resolve o problema fora de casa",
diz a psiquiatra Carmita Abdo, especia-
lista em sexualidade.

O principal motivo pelo qual o casa-
mento invariavelmente se transforma no
túmulo do sexo é a rotina. A libido femi-
nina é muito mais frágil que a masculina
e se ressente de detalhes que passam des-
percebidos pelos homens. "Como posso
sentir vontade de ir para a cama com um
parceiro que nem me ajuda a colocar o



lixo para fora?", desabafa uma das entre-
vistadas. As mulheres desiludidas perdem
a admiração pelos parceiros e passam a
rejeitá-los. Isso significa que um marido
prestativo e pai amoroso terá garantida a
atenção sexual? Não necessariamente.

Carmita Abdo diz tratar de muitas mu-
lheres que se desinteressam mesmo por
parceiros atenciosos. "Não adianta fazer
curso de striptease, comprar lingerie ou
tentar posições exóticas", diz a terapeuta
sexual Carla Cecarello. "Nada vai me-
lhorar a vida sexual no casamento se as

questões de intimidade e convivência não
estiverem resolvidas." A comunicação é o
principal motivo citado pelo casal paulis-
tano Francine Cavaleiro Ferreira Drudi,
de 27 anos, e Caio Eduardo Squassoni
Drudi, de 32, para manter uma vida se-
xual feliz. Juntos há mais de três anos, eles
dizem nunca ter tido problemas na cama e
creditam isso ao diálogo aberto. "Sempre
que estamos insatisfeitos, conversamos e
resolvemos", diz Francine. "Ter ao lado
um homem companheiro faz com que o
apetite sexual aumente."

Cócegas,
tédio e rara
felicidade
Relatos do que acontece
debaixo dos lençóis

15 ANOS DE SOLIDÃO

"Eu seria um velho pervertido se ti-
vesse esses pensamentos sobreoutra
mulher. Mas somos casados há déca-
das. Ela tem se recusado a fazer sexo
comigo por mais de 15 anos, diz que
não consegue dormir depois de tran-
sar. Não posso tocá-la. Sempre que
tento, ouço: 'Me deixe em paz, quero
dormir'. Eu me sinto rejeitado e triste."

Arthur, de 63 anos, casado há 37

FELICIDADE

"Sinto meu coração acelerado antes
mesmo de Amanda me tocar. Cada
vez que transamos é como se eu es-
tivesse dopado. Sou muito apaixona-
do por essa mulher. Nunca canso de
seu abraço, seus beijos e do incrível
amor que fazemos."
Kevin, de 32 anos, casado há menos

de um ano com Amanda, de 33

PAPÉIS INVERTIDOS

"Ele virou de costas. Comecei a aca-
riciá-lo. Ele disse que estava gostoso.
Então tentei tocar seu pênis, e ele
disse que fazia cócegas. Eu me senti
rejeitada e me afastei. Ele tentou con-
sertar, mas era tarde demais. Pergun-
tei por que ele fez aquilo. Respondeu
que não me rejeitou, mas não fez ne-
nhum esforço para transar comigo.
Dormiu logo em seguida."

Megan, de 32 anos,
casada com Terry, de 34, há 12

"Ontem ela estava fazendo carinho
nas minhas costas e desceu as mãos
por dentro das minhas calças. Senti
cócegas. Dei risada, e ela ficou brava
e se afastou. Tentei fazer carinho nela,
mas ela disse que eu sempre a rejeita-
va. Falei que achei que estávamos nos
divertindo juntos, mas ela insistiu: 'É
por isso que eu não tomo a iniciativa,
é muito doloroso ser rejeitada'. Tentei
me desculpar, mas não deu certo."

Terry, marido de Megan
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