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Nem repressão nem convenções morais: o que impede o pleno defrute do sexo, hoje, é o 
individualismo exagerado, diz sociólogo alemão 
 
Apesar da revolução de costumes e dos tabus derrubados nas últimas décadas, a liberdade 
sexual segue sendo um objetivo distante, na visão do médico e sociólogo Volkmar Sigusch. 
 
O pesquisador alemão, que acaba de lançar em seu país o livro "Auf der Suche nach der 
Sexuellen Freiheit" ("À Procura da Liberdade Sexual"), diz que a vivência plena da sexualidade 
esbarra hoje na dificuldade de entrega, comum em uma sociedade centrada no indivíduo e na 
mercantilização do sexo.  
 
Folha - Seu livro se chama "À Procura da Liberdade Sexual". Quarenta anos após a 
revolução sexual, ainda é preciso buscá-la? O que fracassou?  
 
Volkmar Sigusch - O aspecto sexual foi superestimado. Pensava-se que, quando tudo fosse 
permitido, as pessoas seriam livres e felizes. Hoje sabemos: não é o caso. 
 
Quais obstáculos ainda impedem as pessoas de viver sua sexualidade livremente? 
 
Hoje, o problema é que a sexualidade é fortemente comercializada e as pessoas não 
conseguem construir um relacionamento. Por um lado, porque se tornaram muito exigentes, e, 
por outro, porque estão muito centradas em si mesmas. Pensam primeiro em si, não no 
possível parceiro. 
 
O sexo está em todos os lugares, especialmente na internet. Quais as 
consequências? 
 
O sexo foi extremamente banalizado. Seus segredos foram roubados, e ele foi reduzido a 
produto. Quando se pode fazer tudo, também se pode abrir mão de tudo. A excitação de fazer 
algo obscuro, desconhecido e único foi em grande parte perdida. 
 
E como o senhor vê a mulher nesse novo contexto? 
 
A sexualidade feminina avançou muito nas últimas três a quatro décadas. Antes, uma mulher 
respeitada era tida como frígida. Hoje, as jovens são tão interessadas e ativas no sexo quanto 
os jovens. O problema da falta de orgasmo feminino também diminuiu muito em relação aos 
anos 60 e 70. 
 
Com todas as mudanças, as relações monogâmicas continuam sendo o ideal 
perseguido pela maioria, não? 
 
De fato, os jovens são, em sua maioria, adeptos fiéis e apaixonados da ideia de um amor para 
a vida toda. 
 
Mas já existem grupos que propagam o amor por mais de uma pessoa ao mesmo tempo, o 
que chamamos de poliamor. E eles vivem isso. Isso mostra que não existe algo como uma 
forma "natural" de relacionamento. 
 
Na Europa Central, por exemplo, a monogamia de um único casamento foi amplamente 
substituída por uma série de relações duradouras, num fenômeno que chamamos de 
monogamia seriada. Esses relacionamentos fixos, muitas vezes nunca oficializados, vão se 
sucedendo ao longo da vida. 
 
E como o senhor imagina que será a sexualidade no futuro? 
 



As formas de relacionamento vão mudar muito, até porque as pessoas hoje querem 
experimentar e vivenciar muito mais do que antigamente, e, ainda por cima, vivem por muito 
mais tempo do que no passado. E hoje também é possível vivenciar a bissexualidade, o 
travestismo, o sadomasoquismo... Isso sem falar no reconhecimento das relações 
homossexuais. Esse reconhecimento vai vir até para pessoas que nem estão ligadas 
sexualmente, como por exemplo amigos que vivem juntos e cuidam um do outro. 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 29 mar. 2011, Equilíbrio, p. 4. 


