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a década de 70, um grupo de 
universitários ficou confinado 
por cerca de uma hora dentro 
de uma sala completamente 
escura no Swarthmore College, 

na Pensilvânia. Eram 50 homens e mulheres com 
idade entre 18 e 25 anos que não se conheciam. 
Sabiam apenas que participavam de um estudo 
de psicologia e que, principalmente, não seriam 
apresentados uns aos outros. O psicólogo 
Kenneth Cergen instalou um gravador no local 
e depois entrevistou cada participante sobre 
o que ocorreu. Segundo ele, poucos minutos 
depois do início do experimento, os voluntários 
começaram a se movimentar pela sala e a con-
versar em voz baixa com uma ou outra pessoa, 
abandonando ou prolongando o contato de 
acordo com seu interesse. A maioria confessou 
que sentiu curiosidade, ansiedade e excitação 
sexual durante aqueles minutos. Metade deles 
abraçou alguém e uns poucos chegaram a trocar 
beijos, o que não aconteceu quando o psicólogo 
repetiu o experimento com outro grupo, mas 
com as luzes acesas. 

"Imagine uma câmara escura muito maior 
que a de Cergen, capaz de comportar milhões 
de pessoas que acreditam estar no anonimato. 
Essa pode ser a internet", compara o neuro-
cientista Ogi Ogas, doutor do Departamento de 
Sistemas Cognitivos e Neurais da Universidade 
de Boston e um dos autores do maior estudo já 
feito sobre sexualidade. Com o neurocientista Sai 
Gaddam, Ogas mapeou mais de 400 milhões de 
consultas feitas em cinco idiomas nos sites de 
busca Google, Yahoo! e Bing entre julho de 2009 
e julho de 2010 - 55 milhões delas relacionadas 

a sexo, o equivalente a 13% das buscas. Segundo 
os pesquisadores, isso corresponde a 2 milhões 
de pessoas. Os resultados, divulgados no livro 
A billion wicked thoughts ("Um bilhão de pensa-
mentos pervertidos", sem edição em português, 
Dutton, 2011), mostram que, apesar da varie-
dade oferecida pela rede, 90% das buscas estão 
concentradas em apenas cinco tipos de material 
pornográfico (ver quadro na pág. 27). 

Os neurocientistas analisam alguns dos da-
dos da perspectiva da psicologia evolutiva. Por 
exemplo, a grande procura por vídeos e fotogra-
fias de mulheres mais jovens (13,5% das buscas 
continham palavras referentes à juventude) por 
usuários do sexo masculino é resquício, segundo 
eles, da atração ancestral por parceiras capazes 
de gerar filhos saudáveis. No entanto, o ponto de 
vista evolucionista não explica alguns conteúdos 
populares na rede, como os designados pela 
sigla MILF, que se refere à fantasia de fazer sexo 
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com mulheres da idade da própria mãe, e pelo 
termo cuckhold-simulação na qual um homem é 
forçado a assistir à sua mulher fazendo sexo com 
outros o que mostra que o desejo sexual não é 
regido apenas por fatores biológicos. 

Para o psiquiatra Alexandre Saadeh, especia-
lista em sexualidade do Instituto de Psiquiatria 
da Universidade de São Paulo (IPQ-USP), o 
anonimato proporcionado pela rede permite dar 
vazão a algumas fantasias de forma tranqüila, isto 
é, sem expor o desejo à possível rejeição ou ao 
julgamento do outro. Segundo a psicóloga Rosa 
Farah, coordenadora do 
Núcleo de Pesquisas da 
Psicologia da Informática 
da Pontifícia Universi-
dade Católica de São 
Paulo (NPPI/PUC-SP), o 
espaço virtual funciona 
como um laboratório 
de comportamentos, no 
qual projetamos aspec-
tos criativos e sombrios 
de nós mesmos. "Na 
frente do computador, 
o internauta está sozi-
nho e, ao mesmo tem-
po, 'em relação'. O 'ou-
tro' está suficientemente distanciado para 
permitir que seu eu se expresse com maior 
liberdade e de modo mais protegido", diz. 

INVENTÁRIO DA SEXUALIDADE 
Antes do estudo de Ogas e Gaddam, o maior 
"banco de dados" sobre interesses sexuais foi 
o formado por informações colhidas pelo zoó-
logo americano Alfred Kinsey nos anos 40. Ele 
entrevistou 18 mil americanos e constatou que 
homossexualidade e masturbação feminina não 
eram tão raras como se imaginava - segundo 
o pesquisador, 37% dos homens e 13% das 
mulheres haviam tido relações homossexuais 
que resultaram em orgasmo. Suas conclusões 
se tornaram popularmente conhecidas como 
"relatório Kinsey" e ainda são citadas como 
uma espécie de inventário da sexualidade, 
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Gaddam pode ser significativa, considerando 
que, no período da pesquisa, 13% das buscas 
totais na web eram associadas ao tema, e o filtro 
virtual CYBERsitter bloqueava 2,5 milhões de 
páginas com material pornográfico. Segundo 
os dois pesquisadores, o site adulto Livejasmin. 
com, no qual usuários interagem ao vivo por 
meio de webcam, recebe sozinho cerca de 32 
milhões de visitantes por mês, o que eqüivale 
a 2,5% do total de usuários da rede. 

Segundo Rosa, ainda estamos aprendendo 
a lidar com as oportunidades que a rede nos 
oferece. Ela pode funcionar como via de auto-
conhecimento, na qual facetas da sexualidade 
se tornam mais visíveis e perceptíveis. Alguns 
aspectos da pesquisa de Ogas e Gaddam cha-
mam a atenção, como a diferença entre o tipo 
de conteúdo procurado por homens e mulheres 
e a relação de ambos com o sexo virtual. 

Ao cruzarem a busca por conteúdo relacio-
nado a sexo com o histórico virtual dos usuários 
e cadastros de visitas a sites adultos, os dois 
pesquisadores puderam criar hipóteses sobre o 
sexo e a orientação dos autores das consultas. 

apesar de zoologo haver reunido dados de 
uma população muito específica - todos os 
entrevistados eram brancos, de classe média 
e tinham menos de 35 anos. 

Mais de meio século depois é difícil estimar 
a proporção de usuários da rede que procura 
conteúdo erótico. Mas a amostra de Ogas e 
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Eles constataram que a pornografia visual é de 
interesse principalmente masculino. No entan-
to, cada vez mais mulheres usam a rede para 
satisfazer sua curiosidade e alimentar algumas 
fantasias. Elas são as principais visitantes de 
sites de contos e romances eróticos. 

"Há alguns anos o simples pensamento de 
ser surpreendida alugando um filme erótico 
impedia uma mulher de buscar esse tipo de 
conteúdo. Hoje ela pode satisfazer sua curio-
sidade teclando e clicando, segura com a ideia 
do anonimato", escreve Ogas. Um estudo do 
Departamento de Psicologia da Universidade de 
New Brunswick, no Canadá, divulgado em 2011, 
mostra que, se por um lado homens consomem 
mais pornografia, as mulheres fazem sexo virtu-
al - isto é, interagem eroticamente com uma ou 
mais pessoas por meio da rede - tanto quanto 
eles. A pesquisadora Krystelle Shaughnessy 
entrevistou 217 adultos jovens. Os resultados 
apontam que 83% dos homens já assistiram a 
vídeos ou viram fotos de sexo explícito on-line, 
contra 31% das mulheres. No entanto, em mé-
dia, voluntários de ambos os sexos fazem sexo 
virtual de duas a três vezes por mês. Há outro 
estudo em andamento na instituição, sobre 
o tipo de parceiro que as pessoas procuram 
para o sexo on-line. Os resultados não foram 
divulgados, mas os autores constataram que, 
ao contrário da idéia que se tem de sexo virtual 
(a de dois estranhos que provavelmente nunca 
se encontrarão ao vivo), a interação intencional 
entre usuários do mesmo círculo social é algo 
muito comum. 

SOLIDÃO E LAÇOS FRÁGEIS 
Acessar a internet com propósito sexual parece 
ter virado rotina em países do Ocidente e do 
Oriente, entre ambos os sexos (ver quadro na 
pág. anterior). "É difícil imaginar outra mudan-
ça tão impactante no campo da sexualidade. 
Ao visitar um site adulto é possível ver em 30 
segundos uma infinidade de corpos nus e obter 
todo tipo de estímulo sem ter de interagir com 
ninguém", analisa Ogas. 

Segundo Saadeh, o uso freqüente de ma-
terial pornográfico envolve um ciclo de busca 
constante por estímulos. "Há casos em que a 

pessoa deixa de sentir prazer e satisfação com 
o sexo 'natural', e o hábito começa a prejudicar 
o sono e o desempenho no trabalho por causa 
das horas investidas em procurar sexo na rede", 
explica o psiquiatra, descrevendo sintomas da 
compulsão por consumir pornografia na inter-
net (veja texto "Riscos da pornografia virtual", 
na pág. 35). 

O uso excessivo da rede, não apenas com 
fins sexuais, parece afetar as relações sociais e 
afetivas. Um levantamento feito em 2011 pelo 
site de relacionamentos americano OK Cupid 
mostra que usuários com conta ativa na rede 
Twitter têm namoros e casamentos em média 
dois meses mais curtos. Os resultados foram 
baseados no histórico amoroso e na média 
de tempo passado na rede social por 800 mil 
usuários. A hipótese é que a vida social na web 
demanda tempo e atenção, o que interfere nos 
relacionamentos "reais". Talvez o sexo virtual 
seja atraente porque pode proporcionar prazer 
imediato, sem o risco da frustração. "A satis-
fação afetiva e sexual é uma 'batalha' diária, 
que depende do desejo e da disponibilidade do 
outro. Ela leva tempo e exige intimidade para 
ser conquistada", diz Saadeh. 
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A pornografia pela rede é acessível a um custo 
baixo, o que tornou sua prática um "passatempo 
popular" e uma das mais lucrativas áreas do co-
mércio eletrônico (e-commerce), movimentando 
bilhões de dólares em todo o mundo. Uma pes-
quisa com estudantes realizada pela psicóloga 
Chiara Sabina, da Universidade Harrisburg, do 
estado da Pensilvânia, revelou que mais de 90% 
dos homens e 60% das mulheres assistiam a 
cenas de sexo pela internet antes dos 18 anos. 
Outro estudo da mesma pesquisadora mostrou 
que entre pessoas de 40 a 49 anos a taxa de uso 
tinha menos da metade da frequência. Isso su-
gere que o consumo de pornografia na internet 
pode diminuir com a idade - embora seja válido 
considerar que essa estatística reflete que talvez 
os mais velhos passem menos horas diante do 
computador. Outros estudos já haviam mostra-
do diferenças das atividades sexuais virtuais em 
relação ao gênero: os homens parecem ser os 
mais adeptos da pornografia, enquanto as mu-
lheres preferem participar de salas de bate-papo 
sobre sexo, sugerindo que procuram contextos 
de interação. 

Embora a maioria das pessoas que assis-
tem à pornografia pela internet pareça ser 
apenas apreciadora ocasional, existe uma 
porcentagem que faz uso abusivo do con-
teúdo sexual disponível on-line. Em 2008, 
o pesquisador Alvin Cooper, na época do 
Centro Marital e da Sexualidade em San Jose, 
Califórnia, e seus colaboradores realizaram 
um estudo com mais de 9 mil voluntários 
que usavam a internet com fins sexuais. 
Pouco menos da metade deles - a maioria 
homens casados ou com uma relação estável 
- dedicava uma hora ou menos por semana 
a essa atividade. Entre os participantes da 
pesquisa, 45% admit i ram reservar uma a 
dez horas por semana; 8% usavam a internet 
com essa finalidade durante 11 horas ou mais 
semanalmente; e uma porcentagem pequena, 
mas significativa, relatou passar mais de 70 
horas por semana envolvida nessa prática. 

Essas evidências sugerem que o uso 
mui to freqüente pode estar associado a 
efeitos prejudiciais no psiquismo e nos re-
lacionamentos. Alguns especialistas ainda 
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Vidas secretas ou fantasias expostas? 

A web acena com a possibilidade de vivenciar desejos 

desvinculando-os de estigmas. A promessa é sedutora: 

inserir-se na rede permitiria entrar "no meio" -

qualquer que seja ele - como se estivesse fora dele. O 

acesso individual e secreto possibilitaria circular por 

espaços interditos no cotidiano, conhecer pessoas, 

aproximar-se, tudo aparentemente desvinculado de 

qualquer contradição com a ordem social dominante. A 

possibilidade de estabelecer contato sem exposição alçou 

a rede a um papel central na vida de muitas pessoas, a 

ponto de algumas delas nem conseguirem se imaginar 

"desconectadas". A era da internet parece ter libertado as 

pessoas de seus próprios medos de viver a sexualidade. 

Porém, um olhar mais atento aponta para o fato de que a 

web não fez desaparecer as amarras, apenas as tornou um 

pouco mais frouxas. 

Na busca de relações, a ilusão de autonomia individual 

se mescla ao segredo compartilhado, configurando uma 

armadilha da qual a maioria não é capaz de escapar. Sem 

perceber, é nesse nexo (criado entre individualismo e 

segredo) que se dá o contato na rede, proporcionando 

uma verdadeira vida paralela. Os perfis dúbios dos sites 

de relacionamento revelam a criação de uma existência 

paralela cuja centralidade emocional parece competir (sem 

vencer) com a vida "oficial" do cotidiano em que lutam 

para se inserir como pessoas "normais", "discretas", 

heterossexuais - e, de preferência, sexualmente 

satisfeitas. 

Em busca do "perfil ideal" é freqüente tentar melhorar 

um pouco a própria imagem mentindo em alguns 

centímetros a mais a própria altura, diminuindo alguns 

quilos do peso verdadeiro ou retirando uns anos da 

própria idade. Não por acaso, muitas vezes os contatos 

virtuais provocam desconfianças, e não é de estranhar 

que, ao examinar a descrição de alguém no Facebook, 

provavelmente esperemos encontrar alguma camuflagem: 

uma fotografia retocada, uma imagem excessivamente 

produzida ou algumas "frases feitas" na seção "sobre 

mim". No entanto, um estudo publicado na Psychological 

Science sugere que usuários desse serviço não distorcem 

significativamente seus perfis para passar uma impressão 

diferente de si mesmos. 

Em um estudo realizado por pesquisadores da 

Universidade do Texas em Austin e da Universidade 

de Mainz, na Alemanha, um grupo de participantes do 

experimento analisaram o perfil de um voluntário no 

Facebook e depois imaginaram como ele se autoavaliaria 

em cinco itens usados nos Estados Unidos para medir 

a personalidade: extroversão, amabilidade, neurose, 

franqueza e responsabilidade. Em seguida, compararam 

os resultados do Facebook com os testes reais de 

personalidade do dono do perfil e com as características 

do participante segundo opinião de quatro de seus amigos 

mais íntimos. Os cientistas constataram compatibilidade 

em quatro dos cinco itens - a exceção foi o quesito 

neurose, certamente o mais difícil de mensurar. 

As avaliações da personalidade não foram precisas, 

mas os perfis estavam muito próximos do que as próprias 

pessoas pensavam sobre si mesmas. De acordo com a 

pesquisa, essa correlação moderada sugere que é possível 

avaliar, pelo menos superficialmente, a personalidade de 

alguém depois da primeira impressão. Claro que o fato 

de o Facebook ser um espaço virtual sem o objetivo óbvio 

de estabelecer contatos sexuais e ao qual muitas pessoas 

conhecidas têm acesso o torna menos sujeito às grandes 

distorções. Nesse caso, elas aparecem mais disfarçadas, 

com edição de fotos e de informações postadas. 
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Historicamente, em geral, homens e mulheres mantiveram 

seus anseios homoeróticos em segredo, o que lhes dava a 

sensação de serem únicos e viverem o fardo de um desejo 

secreto sem ter com quem compartilhar temores e sofrimentos. 

Alijadas do espaço público, sexualidades marginalizadas foram 

se restringindo a locais de encontros e espaços reduzidos das 

grandes cidades, restando pouca ou nenhuma opção para a 

maioria dos homo-orientados que viviam - e ainda vivem - em 

cidades médias, pequenas, na zona rural ou mesmo na periferia 

das metrópoles. A despeito das polêmicas e imprecisões, esses 

territórios foram chamados, inicialmente, de guetos. 

Segundo os antropólogos Júlio Assís Simões e Isadora Lins 

França, nos anos 90, no Brasil, o gueto - ou "meio" - começou 

a dar lugar a um circuito comercial complexo e geograficamente 

amplo. A partir de 1997, a internet comercial iniciou o processo 

de expansão no Brasil, transferindo, ampliando e até mesmo 

recriando o espaço para a socialização de sexualidades 

dissidentes. A rede ampliou códigos do universo lésbico e gay 

metropolitano (sobretudo de São Paulo e do Rio de Janeiro) 

para o resto do país e o inseriu no circuito internacional. 

Hoje, a internet parece ter tomado o lugar dos antigos 

guetos urbanos e se tornado passagem quase obrigatória 

para homossexuais no processo de autodescoberta, em seus 

contatos sexuais ou amorosos e na criação de redes de apoio. 

Afirmações como "sou fora do meio" ou "procuro alguém fora 

do meio (como eu)" são recorrentes nos anúncios sexuais, na 

apresentação em bate-papos on-line ou mesmo nos perfis de 

redes de relacionamento e reafirmam a perspectiva de que 

os pontos de encontro de culturas sexuais não hegemônicas 

seriam marginais, perigosos e, sobretudo, denunciariam uma 

identidade "socialmente perseguida". Um olhar mais atento 

sobre essas autoapresentações revela também que a rede é tida 

como forma de socialização "limpa", capaz de manter a crença 

de que a vida social é (ou deveria permanecer) heterossexual. 

A necessidade de encontrar alguém para falar de seu 

desejo - seja para criar uma relação amorosa ou fazer amigos, 

seja simplesmente para compartilhar dores - converte a 

internet no mais novo meio de controle da sexualidade. 

argumentam que a pornografia pela internet 
pode causar dependência, mas o uso do ter-
mo nesse contexto é controvertido. 

PREÇO D O C O N S U M O 
Nenhum estudo confirma que visitas oca-
sionais a sites de pornografia e eventuais 
experiências sexuais on-line estejam asso-
ciadas a problemas comportamentais - mas 
há uma linha tênue entre o que pode e o que 
não pode ser considerado prejudicial. Alguns 
pesquisadores já investigam se mesmo o uso 
esporádico desse recurso pode causar efeitos 
negativos ao relacionamento, como tensão 
entre os parceiros e condutas agressivas 
contra as mulheres. Pesquisas mostraram 
associações entre quantidade de exposi-
ção à pornografia e aprovação de atitudes 
como dominar a parceira com violência no 
momento da relação. Essas vinculações 
são mais fortes em homens que assistem 
à pornografia violenta e já têm tendência à 
impulsividade e ao sadismo. 

Outras descobertas aproximam o uso fre-
qüente da pornografia a atitudes como atribuir 
culpa às vítimas de abuso sexual, justificando 
as ações de perpetradores sexuais e reduzindo 
a violência do estupro. O interesse desmedido 
por pornografia geralmente é acompanhado 
de crueldade contra as mulheres, insatisfação 
com a aparência e o desempenho sexual do 
parceiro e dúvidas sobre o valor do relaciona-
mento afetivo estável. Essas atitudes costu-
mam levar à desvalorização da figura feminina 
e, em alguns casos, podem estar associadas 
à violência doméstica. 

Ainda assim, será possível concluir que 
assistir à pornografia provoca crenças e atitu-
des misóginas? A maioria dos estudos mostra 
apenas uma associação estatística entre o uso 
da pornografia e essas características, e não 
a relação direta entre interesse por esse tipo 
de conteúdo e desenvolvimento de compor-
tamentos específicos. Por exemplo, embora 
o hábito freqüente de ver pornografia possa 
realmente provocar atos violentos contra as A ut
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sexo em formas de regulação baseadas em uma rede de 

discursos. No presente, não seria exagero afirmar que a 

internet é um dos meios sociais de controle sexual. 

Entrar na web para falar do próprio desejo constitui um 

exercício subjetivo que pode reforçar a impressão de que 

tudo não passa de "sexualidade", pensamento reconfortante 

para homens que são incentivados desde a infância a 

separar amor de sexo. O reconforto dessa divisão estaria 

na aceitação de sua vida amorosa se fosse construída como 

heterossexual (e quiçá reprodutiva) no espaço público 

da vida familiar e do trabalho e como homo-orientada 

apenas em segredo, desvinculada da afetividade ou do 

compromisso duradouro. 

Ao colocar o sexo em 

palavras, a rede se 

distancia das "regras" 

que marcavam o antigo 

"meio", ou seja, o silêncio 

sobre o que se fazia. Mas 

que não se imagine tratar-

se de um avanço, pois 

a web, ao trazer o sexo 

ao discurso, faz também 

com que os internautas 

ampliem o papel da sexualidade em sua vida e na própria 

forma como se compreendem. 

No primeiro volume de sua História da sexualidade, o 

filósofo e historiador francês Michel Foucault (1926-1984) 

explorou em detalhes o fenômeno histórico que trouxe 

a sexualidade para o discurso desde a técnica cristã da 

confissão até a psicanálise. Segundo ele, o dispositivo 

histórico da sexualidade se caracteriza pela inserção do 

mulheres, talvez a violência já praticada contra 
elas possa, por sua vez, induzir ao interesse 
por pornografia. Além disso, é preciso levar 
em conta características de personalidade de 
determinados homens (entre elas imaturidade 
psicológica e impulsividade) e fatores cultu-
rais que favorecem tanto a busca por material 
pornográfico quanto a inclinação a praticar 
maus-tratos contra mulheres. 

Os pesquisadores também perguntaram 
às parceiras de freqüentadores assíduos de 
sites de sexo como elas se sentiam em relação 
aos hábitos deles. A psicóloga Ana Bridges, 
da Universidade do Arkansas, e seus colegas 
descobriram que muitas se sentiam ansiosas 
e desaprovavam a atitude do companheiro. 
Do total, 42% afirmaram que os parceiros 
eram homens bastante inseguros; 39% dis-
seram que o hábito produzia efeito negativo 
no relacionamento; e 32% admitiram que, 
em períodos em que os homens se voltavam 
mais à atividade, o relacionamento sexual era 
claramente prejudicado. 

FORMA DE DEPENDÊNCIA 
Mesmo que a pornografia seja prejudicial 
aos usuários e em alguns casos a seus par-
ceiros, não é consenso que ela cause depen-
dência. Cientistas discutem a adequação do 
termo para comportamentos compulsivos 
como jogar, fazer compras, usar a internet, 
fazer sexo e assistir à pornografia pela inter-
net. Os que definem esses comportamentos 
como dependência argumentam que algu-
mas ações exageradas comparti lham carac-
terísticas centrais com a adição de drogas e 
álcool, que incluem extrema tolerância e uso 
continuado, apesar dos efeitos negativos 
que provocam. 

Já os opositores contra-atacam dizendo 
que, embora as pessoas possam praticar 
certas atividades em excesso com conse-
qüências danosas à própria vida, elas rara-
mente desenvolvem tolerância ou sintomas 
claros caso reduzam a prática (como no 
caso da droga) - duas marcas registradas 
da dependência. A ut
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Text Box
Fonte: Mente&Cérebro, São Paulo, ano 19, n. 231, p. 24-35, abr. 2012.




