Fala polêmica de influencer
reacende debate: o que é estupro
no casamento?
(Universa, 18/04/2020 – acesse no site de origem)
Recentemente uma opinião dada pela influenciadora digital Luisa Nunes,
com quase 40 mil seguidores no Instagram, gerou polêmica. Em post nos
stories, ela respondeu à pergunta de uma seguidora sobre sexo no casamento
da seguinte forma: “Para mim, sexo no casamento é na frequência que o
homem quer. É a coisa mais fácil do mundo para a mulher fazer sexo, gente”.
Em seguida, exemplificou: “Vocês conseguem fazer almoço sem vontade,
limpar a casa sem querer, trocar fralda e amamentar no meio da noite
pingando de sono, mas não pode abrir as pernas e deixar seu marido se
satisfazer das necessidades dele? Então, se você estiver de dieta e comer
duas vezes por dia for bom para você, você deixa todo mundo na sua casa
com fome?”.
O post teve uma repercussão ruim e há poucas horas Luisa retomou o
assunto pelos stories. A postagem foi reproduzida no vídeo abaixo:
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Mais uma vez o público apontou problemas nos argumentos da influencer e o
assunto ressurgiu: até que ponto vai o consentimento no casamento e o que
pode ser considerado um estupro dentro de uma relação estável?
O que diz a lei Violências sexuais praticadas por cônjuge ou companheiro
representam 13,15% dos crimes de estupro praticados no Brasil, segundo o
Atlas da Violência de 2018. Segundo especialistas, o número de registros não
reflete a quantidade real dos casos.

“É o tipo de estupro mais subnotificado porque as mulheres casadas não
sabem que estão vivendo uma violência nem que podem se recusar a ter uma
relação sexual”, afirma a advogada Maíra Zapater, doutora em Direitos
Humanos pela USP, especialista em direitos das mulheres e professora da
Fundação Getúlio Vargas. Além disso, mulheres têm medo de denunciar e,
em muitos casos, são dependentes financeiramente do marido.
Por definição, estupro implica em “constranger alguém, mediante violência
ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ato libidinoso” e a pena
vai de 6 a 10 anos de prisão. Na prática, o que define um estupro é a falta de
consentimento da vítima — e casar não é garantia de consentir. Se a mulher
está bêbada, sob efeitos de medicação ou dormindo; se diz ‘não’, mas é
forçada a praticar atos sexuais ou se é ameaçada em troca de favores
sexuais, o marido pode sim, ser acusado de estupro.
Na opinião da psicóloga e sexóloga Ana Canosa, ao contrário do que defende
Luisa, o crime não é cometido apenas por pessoas “loucas”. “É preciso
considerar o entorno social para entender o crime. Como nossa cultura é
permeada por um machismo estrutural, homens podem se achar no direito de
usufruírem do corpo feminino no momento em que quiserem, porque seria
uma função feminina gerar prazer a eles”, detalha. Ou seja, o estupro, no
fundo, está relacionado com exercer poder sobre o outro.
O sexo nas relações de longa data Um dos pontos citados por Luisa, no
entanto, realmente é considerado um problema comum nos casamentos: o
descompasso de libido entre os parceiros. Ou seja: é recorrente que um sinta
mais vontade de transar do que o outro, o que pode gerar situações
desconfortáveis ou desgastantes para a relação.
Para a sexóloga, a solução do problema não passa pela submissão de uma das
partes à outra, mas sim pela redescoberta do desejo sexual. “Existem dois
tipos de desejo: o espontâneo e o responsivo”, explica. “No desejo
espontâneo, a pessoa sente vontade de transar ao olhar para alguém que
considera excitante ou devido à ação dos hormônios, que fazem com que o
organismo relembre o quanto o sexo é bom, gerando o anseio por sentir
prazer novamente”, aponta. Este tipo de desejo é mais comum no começo das
relações amorosas, durante a fase da paixão.

Nas relações de longa data, nem sempre o desejo surge de forma espontânea.
Quando ele não aparece, existe a possibilidade de despertá-lo de forma
responsiva. Ou seja, se predispondo a receber estímulos externos que
agucem a vontade de transar. “Estes estímulos podem ser desde a leitura de
um conteúdo erótico, um filme com conteúdo sexual ou até o toque do
parceiro”, exemplifica.
A tática, reforça a especialista, só funciona se houver a possibilidade do
prazer. “A mulher dificilmente conseguirá se sentir estimulada destas formas
se estiver se sentindo pressionada pelo parceiro ou se as relações sexuais
que costuma ter com ele não forem satisfatórias para ela”, garante. Ou seja,
o ideal é respeitar os limites do corpo e não levar a situação como uma
obrigação. “Ninguém deve se sentir violado ou desrespeitado para satisfazer
o outro”, finaliza.
* Com informações da matéria “Estupro marital: “Meu marido me ameaçou
com faca e me violentou por horas”, publicada em 3 de abril de 2019.

