
Liberados são os outros 
Marcos Augusto Gonçalves 
 
Há descompasso entre a ideia que os pesquisados fazem do povo brasileiro e a imagem que 
têm de si mesmos em relação à sexualidade 
 
Na visão de 45% dos entrevistados pelo Datafolha, os brasileiros, do ponto de vista sexual, 
são "totalmente liberados, abertos a qualquer experiência". Já 37% acham que, embora 
liberadas, as pessoas no Brasil fazem restrições a algumas experiências. 
 
Curiosamente, quando os entrevistados respondem sobre eles mesmos, apenas 24% se 
classificam como totalmente liberados ao passo que 42% declaram ter restrições. 
 
Para a psicanalista Maria Rita Kehl, o descompasso entre a imagem que se tem dos outros e 
a que se tem de si próprio pode ser explicado pelo fato de a pergunta envolver uma 
"idealização da nacionalidade". 
 
De forma análoga, argumenta ela, "você poderia dizer, como manda o clichê, que o 
brasileiro é alegre, sempre pronto a sambar, mas ao mesmo tempo considerar que você não 
é tão alegre assim". 
 
A ideia do brasileiro liberado não estaria ligada necessariamente à atitude "na cama", mas a 
uma certa "sociabilidade cordial" que também se manifesta por meio do erotismo. "Aqui não 
há muitas barreiras morais no modo de olhar e vestir", diz ela. "Somos menos codificados" -
o que poderia reforçar a imagem de liberação. 
 
A pesquisa registrou aumento no total de pessoas que veem os brasileiros como totalmente 
liberados. Na sondagem de 1997, eram 21%, contra 45% agora. O que mudou? 
 
Para o também psicanalista Contardo Calligaris, uma hipótese seria o aumento no prestígio 
da identidade brasileira, que vem se tornando mais bem vista nos últimos anos. "Os traços 
considerados proverbialmente positivos da identidade nacional, como um certo tipo de 
liberdade sexual, acabam sendo valorizados." 
 
Mas Calligaris considera que, na vida real, a sociedade brasileira é restritiva. Nascido na 
Itália, com experiência de vida em Paris e Nova York, ele não vê comparação entre o padrão 
de liberação das grandes cidades brasileiras com o de Paris, por exemplo. 
 
"Não me refiro a andar de sunga e rebolar quando toca um samba. Isso é cultura de praia, 
não é liberdade sexual. Se compararmos São Paulo, a cidade mais avançada do país, com 
Paris, mais liberada do que Nova York ou Roma, veremos que a sociedade urbana brasileira 
é cheia de restrições". diz. 
 
Para ele, os brasileiros têm uma relação "modesta" com a prática da fantasia sexual. Para 
explicar, faz um paralelo com a culinária. "Muita gente acha que ninguém bate a cozinha 
brasileira por causa do picadinho com ovo a cavalo... Ora, o picadinho pode ser ótimo, mas 
é só alimentação. A cozinha começa quando a gente já renunciou ao picadinho ou o 
transformou em algo infinitamente mais sofisticado." O mesmo ocorreria no plano da 
fantasia. 
 
Maria Rita Kehl discorda: "Será que as pessoas fantasiam menos ou estão tranquilas com 
suas fantasias e não falam muito delas com analistas? É uma possibilidade", questiona. 
 





 
 

 
Preguiça de fazer sexo ou sinal de libertação? 
Marcos Augusto Gonçalves 
 
23% estavam havia 8 meses sem sexo, no momento da pesquisa 
 
Oito meses sem transar é muito? De janeiro ao início de setembro de 2009, 23% das 
pessoas consultadas pela pesquisa não haviam tido relações sexuais. A maior parte está na 
faixa de 35 a 60 anos. 
 
"O número não me espanta. Ao contrário, acredito que, na vida real, possa ser maior", diz o 
psicanalista Contardo Calligaris. Ele também não estranha que 23% dos "sem-transa" sejam 
casados. 
 
"Podemos morar com um parceiro ou parceira charmosíssimos, ficar nos acalentando, 
dormir juntinhos... mas transa é algo que precisa ser cultivado. E cultivar o desejo de 
transar é cultivar fantasias. Quem tem certa preguiça para isso acaba transando menos." 
 
Contardo chama a atenção para outro aspecto: "Como terapeuta, posso testemunhar que 
há uma dificuldade de achar alguém interessante, não necessariamente para casar e ter 
filhos, mas só para transar". 
 



Para Maria Rita Kehl, o número também não provoca estranheza. Ela imagina que a 
situação atual possa ser um avanço em relação ao passado. "Talvez, há 50 anos, muito 
mais gente se conformasse com a ideia de que a relação sexual acaba na separação, na 
viuvez ou no amadurecimento", diz. 
 
A psicanalista levanta a hipótese de que o dado possa ser também um sinal de libertação da 
"obrigação de fazer sexo", algo que teria se tornado muito presente no mundo pós-1968. "A 
obrigação pode gerar um efeito contrário, a pessoa dizer: chega, quero ficar sem, não sou 
obrigado", diz.  
 
Fonte: Folha de S. Paulo, São Paulo, 21 fev. 2010, Caderno Especial Sexo, p. 2. 


