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s mulheres estão traindo
mais, indicam as pesquisas.
Levantamento da Fundação Perseu Abramo e do Sesc com
2.365 brasileiras mostrou que 12%
delas admitiram ter pulado a cerca
pelo menos uma vez na vida - há
nove anos eram 7%. Outro estudo, do
Projeto de Sexualidade (Prosex) da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), coordenado
pela médica Carmita Abdo, mostra
que, em média, metade já teve algum
envolvimento extraconjugal.

M a i s surpreendentes do que os
n ú m e r o s são os motivos que as fazem
infiéis. Na pesquisa recém-divulgada
da fundação, "Mulheres brasileiras e
gênero nos espaços públicos e privado", aparece a vingança como a grande motivadora para elas procurarem
outro homem. U m a em cada três
(35%) disse que só enganou o parceiro porque descobriu que havia sido
traída e desejava provocar ciúme.
A advogada C . V . , 23 anos, seguiu
essa cartilha. Após três anos de namoro, ela descobriu que o namorado
se encontrava com outras. "Todo
mundo sabia, foi humilhante", conta
C . V . , que chegou a surpreender o
amado abraçado a uma moça. A primeira reação da advogada foi ceder
às investidas de um colega de classe.
"Na hora me deu tanta raiva que eu só

pensei em dar o troco, nem estava
apaixonada." A pulada de cerca foi
passageira e o namoro ainda durou três
meses. "Mas eu não conseguia mais
confiar nele e terminei tudo." Segundo
a antropóloga Mirian Goldenberg, elas
dizem que foram empurradas para o
colo de outro por vingança porque,
mesmo inconscientemente, sabem que
é mais aceitável do que assumirem
uma atração física. "Culpar o homem
pela traição, é uma desculpa social, já
que em nossa sociedade não é aceito
que as mulheres tenham o desejo de

ter mais de um homem", explica a
autora de "Por que os Homens e as
ulheres Traem?" (editora Record).
Em suas pesquisas, M i r i a n encontrou um índice de traição feminina
de 47%. "As mulheres estão mais ativas no comportamento sexual, mas no
discurso continuam se colocando como
vítimas", completa.
A segunda justificativa para trair
o parceiro apontada na pesquisa da
Perseu Abramo é a carência afetiva
- 26% responderam que foram infiéis
por não se sentirem amadas suficientemente pelos namorados ou maridos. Em terceiro lugar vem a insatisfação sexual (14%). Quando ficou
grávida de seu filho, 15 anos atrás, a
astróloga Denise Rodrigues, 51 anos,
teve de enfrentar não somente uma
gravidez complicada, mas t a m b é m a
rejeição do marido. "Tive uma gestação de risco e fui para perto da minha
família em outra cidade nos últimos
quatro meses. Quando voltei, ele tinha arrumado uma amante." Depois
de um ano de h u m i l h a ç õ e s , uma
depressão e muitos quilos a menos,
ela encontrou alento no vizinho d i vorciado que a galanteava havia seis
meses. " E u estava extremamente carente e me sentia atraída por ele. F o i
uma paixão louca, me senti bonita e
desejada de novo, com mais vida",
conta. Apesar de o marido ter descoberto o romance, ela permaneceu
com o companheiro até a morte dele,
dois anos atrás. "Fizemos terapia de
casal e ficamos mais 12 anos tentan-
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do, ele continuou a ter casos e era frio
comigo, mas não tive mais n i n g u é m ,
acabei jogando minha energia em
outras coisas da vida."
Outra especialista em relacionamentos amorosos, a psicanalista Regina Navarro Lins, autora do best
seller "A Cama na Varanda" (editora
Best Seller), explica que as mulheres
lançam m ã o de motivos dramáticos
para justificar um comportamento
não aceito pela sociedade porque são
educadas a ser frígidas. "Feminilidade
no século X I X era não gostar de sexo
e até hoje elas têm dificuldade de dizer

que gostam", explica a médica, que,
em levantamento pela internet para
escrever o livro "A Cama na Rede"
(editora Best Seller), no ano passado,
registrou índice de 72% de pessoas
que já traíram, tanto homens quanto
mulheres. Somente 11% das entrevistadas na pesquisa da Perseu Abramo
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