
SEXO NA AMÉRICA LATINA: Pesquisa realizada em 11 países revela hábitos sexuais e os maiores problemas

Campeões de infidelidade e disfunção sexual
Brasileiros estão entre os que mais traem; homens apresentam os maiores índices de distúrbios na ereção

Roberta Jansen

• Nem tudo são flores no país
da liberdade sexual. Embora
os brasileiros se revelem mui-
to liberais na cama quando
comparados com boa parte de
seus vizinhos latino-america-
nos, eles enfrentam alguns
problemas sérios em seus re-
lacionamentos. Pesquisa so-
bre a sexualidade na América
Latina, feita pelo instituto Ten-
dências Digitales em 11 países
da região a pedido do GDA,
mostra que o Brasil apresenta
os maiores índices de infideli-
dade e disfunções sexuais.

Quem olha para os casos de
infidelidade declarados pelos
brasileiros corre o risco de
perder o sono. Entre os ho-
mens, o percentual daqueles
que dizem já ter traído pelo
menos uma vez na vida chega
a 70,6%. Entre as mulheres, o
número é 56,4% — o maior da
região. O levantamento mos-
tra que apenas 36,3% dos bra-
sileiros nunca traíram um par-
ceiro. Só a Colômbia consegue
ter um número ainda menor
de fiéis convictos: 33,6%.

— É mais fácil trair no Brasil
e na América Latina, onde se li-
da com a questão de um jeito
diferente, de forma não tão con-
denável, especialmente no caso
dos homens — afirma a psi-
quiatra Carmita Abdo, coorde-
nadora do Programa de Estu-
dos em Sexualidade da USP. —
É um traço cultural do latino
em geral, presente também nos
franceses, espanhóis e italia-
nos. Se incorpora ao casamento
a idéia de que é complicado vi-
ver anos com uma pessoa sem
ter ao menos uma experiência
extraconjugal.

Um sintoma de problemas
graves na relação

O assunto é tema de um en-
contro no Colégio Brasileiro
de Cirurgiões, em Botafogo,
nos próximos dias 22 e 23,
que reunirá especialistas da
área, entre eles a terapeuta
de família Mônica Lobo. Se-
gundo ela, os homens em ge-

ral seguem o modelo antigo e
ainda fazem distinção entre
relações afetivas e sexuais.
Mas a percepção cresce tam-
bém entre as mulheres, como
mostra a pesquisa.

- Isso está ocorrendo por-
que as mulheres estão ocu-
pando um lugar diferenciado
no mercado de trabalho, estão
mais independentes, sabem o
que querem, não acei tam
qualquer coisa em termos de
sexo e se sentem no direito de
ir buscar isso em outros rela-
cionamentos — sustenta a se-
xóloga Carla Cecarello, presi-
dente da Associação Brasilei-

ra de Sexualidade.
Mas a infidelidade, masculina

ou feminina, sobretudo em per-
centuais tão altos, segundo os
especialistas, é um sintoma dos
mais gritantes de que os casais
não estão sabendo enfrentar
seus problemas e se relacionar
de forma mais saudável.

— O que as pessoas muitas
vezes têm dificuldade de ver é
que, em primeiro lugar, a trai-
ção está ligada a uma disfun-
ção da relação, em que cada
um dos cônjuges têm tem uma
parcela igual de responsabili-
dade — sustenta a terapeuta
Mônica Lobo.

Alexandre Sadeeh, especia-
lista em sexualidade do Hospi-
tal das Clínicas da USP, con-
corda com a colega:

— Falta intimidade entre os
casais — diz. — A paixão, o en-
cantamento, o amor do início
do casamento são destruídos
pela rotina. As pessoas pensam,
'já conheço, já sei, não preciso
me dedicar tanto'. Vão mudan-
do e isso não é percebido pelo
outro. E vão se distanciando.

A pesquisa mostra que falta
mesmo diálogo aos casais, so-
bretudo no que diz respeito às
preferências sexuais. Segundo
o levantamento, menos da me-

tade das pessoas dizem falar
sempre com o parceiro sobre
o que mais gostam na cama.
Metade (49,8%) diz que só às
vezes fala sobre o assunto e
6,4% afirmam que isso nunca
acontece. No Brasil, 42% di-
zem conversar sempre.

— Acho um percentual bai-
xo num país que fala tanto de
sexo — diz Carmita Abdo. —
Mostra que 60% não falam,
não têm intimidade verbal,
não comunicam suas preferên-
cias, fantasias, gostos.

Com o distanciamento, o sexo
se torna cada vez mais raro.

— Muitos casais, a medida

que os filhos chegam, se voltam
muito para a função parental e
deixam de lado a conjugai —
constata Mônica.

Para os especialistas, esses
problemas estão também na
raiz das disfunções sexuais. O
levantamento revela que, na
América Latina, o brasileiro é
quem apresenta maior dificul-
dade para ter uma ereção
(29,8%) e para mantê- la
(40,1%). Metade diz já ter sen-
tido dor durante as relações.

— Isso tem a ver com idade,
estresse, mas também com o
tipo de relação do casal, com a
falta de intimidade — explica
Sadeeh.

Brasileiros são os que mais
fazem sexo pela internet
A pesquisa mostra também

que os brasileiros são os que
mais fazem sexo pela internet
(53,1% dizem ter tido a expe-
riência), contra 45,8% no res-
tante do continente. A práti-
ca pode ser apenas a explora-
ção de mais uma ferramenta
da sexualidade, mas pode se
tornar um problema, de acor-
do com os especialistas, se
for compulsiva.

— É mais comum entre os
homens, que buscam os sites
de pornografia e as salas de
bate-papo para se masturbar
— explica Carla Cecarello. —
Se for ocasionalmente, só pa-
ra apimentar a relação, ok,
mas em geral não é assim. Os
homens se masturbam exces-
sivamente e não assumem o
que está acontecendo em seu
relacionamento. Não se dão
conta de que a relação não es-
tá dando conta de suprir as
suas necessidades.

Por isso mesmo, a prática
vem cada vez mais se tornan-
do um problema sério também
entre casais. Afinal, sexo pela
internet é traição?

— É uma questão muito dis-
cutida, inclusive juridicamen-
te — conta Carla. — O fato é
que quem se utiliza dessas coi-
sas não acha que está traindo,
mas o parceiro que descobre
sempre se sente traído. •
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