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Para a média das
brasileiras, o sexo cai
para 8º lugar no ranking
dos dez itens mais
importantes, perdendo
para alimentação
saudável, qualidade do
sono e convivência
social.

Os homens
entrevistados na
pesquisa acreditam que
a atividade sexual só é
menos importante do
que ter uma alimentação
saudável e o tempo de
convivência com a
família.
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Pesquisa>Brasileiros revelam o lado íntimo entre quatro paredes
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Sexo x Harmonia

88,9%
acreditam que a aparência da parceira
é fator importante para o estímulo
sexual.

72,3%
também acreditam que a aparência
delas é importante.

dos homens
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Um dos questionamentos da pesquisa se deu em relação à
freqüência do uso de preservativos de forma correta
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Mulheres: 3,08 Homens: 3,64

Maiores e Menores
40% da mulheres que
moram em Manaus afirma
usar sempre preservativos.
Já, neste ranking, os
homens de Cuiabá saíram
ganhando com 38,3%.

Cerca de 45% dos brasileiros estão realizados tanto na vida sexual,
quanto na afetiva. Ao avaliar sexo e afeto separadamente, quase 30% de
homens e mulheres disseram estar realizados apenas afetivamente.
Quando questionados com a realização exclusivamente na cama, os
homens estão mais realizados no sexo do que as mulheres.
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1 - Para a harmonia de um casal,
o sexo é muito importante para:

2 - Faz distinção entre vida
afetiva e sexual?

95,2% 96,6%
das Mulheres dos Homens

51,4% 61,6%

As mulheres entrevistadas em Manaus começam a vida sexual em
média aos 16 anos e mais da metade conseguem distinguir a vida
afetiva de sexo casual.
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Perfil Idade de início da vida sexual

Salvador Manaus

Pesquisa aponta
Fortaleza e Manaus como
as duas capitais que mais
fazem distinção entre a
vida afetiva e sexual no país.
Cuiabá e Curtiba são as últimas.
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SÃO PAULO - Como na música de Rita
Lee, composta por Arnaldo Jabor,
"Amor sem sexo, é amizade...Sexo
semamor, é vontade". Neste conflito
entre desejo e amor, homens e mu-
lheres têm visão diferenciada. Di-
zemque os homens chegamao amor
pelo sexo. As mulheres, ao contrá-
rio, chegam ao sexo pelo amor. É por
essas diferenças que a Mosaico Bra-
sil, a maior pesquisa sobre sexo e
afeto já realizada no País, viajou por
dez capitais brasileiras, entre elas
Manaus, para ouvir 8.237 homens e
mulheres commais de 18 anos.
Conduzida por Carmita Abdo, co-

ordenadora do Projeto Sexualidade
do Instituto de Psiquiatria do Hospi-
tal das Clínicas de São Paulo, a pes-
quisa mostra estas diferenças em
um País marcado pela diversidade
de hábitos e costumes regionais.
Uma das opiniões é quase unânime.
Mais de 95% das mulheres e dos ho-
mens acham que o sexo é muito im-
portante para a harmonia do casal.
Quanto à realização exclusivamente
sexual, a diferença de opiniões entre
homens e mulheres é significativa.
Entre os homens entrevistados para
a pesquisa, 15,8% estão realizados
no sexo, enquanto as mulheres, um
poucomais dametade, 8,7%.

Manaus no topo do ranking
Manaus se destaca em diversos as-
pectos da análise. Umdeles é quanto
ao aumento das conversas sobre se-
xo mais abertamente com a família.
Asmulheres deManaus, com68,1%,
número um no ranking, são as que
mais debatem o tema em casa. "Na
família que esta educação sexual de-
ve se dar", comenta Carmita Abdo.
Segundo Adriana Almeida, psicólo-
ga, os dados da pesquisa revelam
que a mulher amazonense tem uma
maneira particular de encarar o te-
ma sexualidade. Para elas este as-
sunto não é tanto tabu.
Regionalmente, os índices mais

baixos quanto à realização sexual fo-
ram encontrados entre os homens
manauenses, com apenas dez por
cento. Quase 80% dos homens e mu-
lheresclassificamsuavidasexualco-
mo boa ou excelente. O destaque vai
mais uma vez para as manauenses,
pois84,2%demulheresdeManausse
dizem satisfeitas sexualmente. Mes-
mo assim, o sexo não parece ser tão
importante para as manauenses. Na
pesquisa, dez itens foram incluídos
para abordar o assunto qualidade de
vida, entre eles, alimentação saudá-
vel, tempo de convivência com a fa-
mília, qualidade do sono, atividade
sexual, trabalhar no que gosta, entre
outros. Neste aspecto, os homens em
geral acreditam que a atividade se-
xualsóémenosimportantedoqueter
uma alimentação saudável e o tempo
de convivência coma família. Para as

brasileiras, essa média cai para 8º
lugar da lista. Para asmulheres de
Manaus e Cuiabá, o quesito sexo
aparece em último lugar como
prioridade. Já os homens daqui,
deixamosexoem5º lugar.

Sem encanação
Em relação ao assunto que deu
maiordestaqueàpesquisa,seosho-
menseasmulheres fazemdistinção
entreavidaafetivaeavidasexual,Ma-
naus mais uma vez se destaca no ran-
king. Mais de 60% das mulheres que
moramnacidadeconseguemsimdivi-
dir sexo de amor. Então vale à pena in-
vestirnonamoro,noclimadeafetoese-
duçãoenaqualidadedarelaçãosexual.
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1 O tema sexualidade abor-
dado em casa estimula a

prática do sexo ou abre a men-
te das pessoas diminuindo ta-
bus, preconceitos emitos?
A sexualidade não começa na ado-
lescência, mas desde a primeira in-
fância, onde a criança começa a
aprender como é o seu corpo, reco-
nhece suas relações, prazeres e
fundamentalmente exercitam os
seus limites. Quando a sexualidade
não é um problema para os pais e é
tratada como um processo natural
de desenvolvimento humano, não
acarreta, sem sombra de dúvidas,
sexualidade precoce nos jovens. Is-
so não se configura como um estí-
mulo precoce, mas abre um canal
de respeito e responsabilidade en-
tre pais e filhos.

2 As pessoas estão mais
abertas para esse assunto?

Acredito que sim, as pessoas falam
mais sobre sexo. Isso facilita a re-
solução demuitos conflitos, pois só
se resolve aquilo que enxergamos.
Se não vemos a situação, como po-
deremos pensar sobre ela e nos po-
sicionarmos.

3 As mulheres já podem ser
comparadas aos homens

na hora de diferenciar sexo de
afeto?
Muitas mulheres já separam sexo
de afeto sim, agora se esse é um
movimento positivo, cabe a cada
uma refletir sobre o que deseja.


