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Orelha do livro:

Por que o sexo, que era tão bom no início, fica sem graça para casais
que afirmam se amar com a mesma intensidade de quando se conheceram?
Podemos desejar o que já temos?
Por que a chegada dos filhos tantas vezes significa o desastre erótico?
A boa intimidade sempre leva ao bom sexo?
Esther Perel procura responder a essas perguntas difíceis, enfrentando
os obstáculos e ansiedades que surgem quando a busca pelo amor seguro
entra em conflito com a necessidade da paixão. Ela nos convida a explorar a
união paradoxal da domesticidade e o desejo sexual, e explica o que é
necessário para trazer a sensualidade de volta ao recesso do lar.
"Tão revelador quanto claro, agradável e acessível. Perel oferece ao
casal moderno estremecido uma singela riqueza de experiência."
Publishers Weekly

"Perel diz coisas tão contraditórias à cultura predominante, que soam
como blasfêmias. Mas ao mesmo tempo em que você se choca, admite que
ela está certa. As idéias de Perel são como o refrão de uma boa canção instantaneamente

familiares,

porque

ressoam

profundamente.

Impressionante em sua força intuitiva e absoluta precisão."
The Observer
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Sua energia continua viva em mim.
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WILD THINGS IN CAPTIVITY

Wild things in captivity
while they keep their own wild puríty
won't breed, they mope, they die.
AH men are in captivity,
active with captive activity,
and the best worTt breed, though they don't know why.
The great cage of our domesticity
kills sex in a man, the simplicity
of desire is distorted and twisted awry.
And so, with bitter perversity,
gritting against the great adversity,
the young ones copulate, hate it, and want to cry.
Sex is a state of grace.
In a cage it can't take place.
Break the cage then, start in and try.*
D. H. Lawrence

*

Um ser silvestre em cativeiro, / embora mantenha a pureza selvagem, / não procria, definha,

morre. / Os homens estão todos no cativeiro / tocando a lida da vida / e os bons não procriam, mas não
sabem por quê. / A grande jaula de nossa domesticidade / mata o sexo no homem, a simplicidade / do
desejo é distorcida, desvirtuada. / Assim, com amarga perversidade, / nervosos com a adversidade, / os
jovens copulam, acham ruim e querem chorar. / Sexo é um estado de graça. / Não pode ocorrer na jaula. /
Então quebre a jaula e comece a tentar.
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Introdução
A

HISTÓRIA DO SEXO

nos casais institucionais modernos muitas

vezes menciona á diminuição da libido e inclui uma longa lista de
álibis sexuais, que pretendem explicar o inescapável fim do erotismo.
Agora, ao que parece, todo mundo, desde o noticiário matinal ao New
York Times, tece considerações a esse respeito. Ficamos sabendo que
muitos casais hoje quase não transam, mesmo quando as partes
declaram se amar. Hoje, os casais estão muito ocupados, muito
estressados, muito envolvidos na criação dos filhos e muito cansados
para transar. E, se tudo isso não bastasse para embotar seus
sentidos, os antidepressivos, que tinham como função aliviar o
estresse, acabam sendo a gota d'água. Trata-se, de fato, de um
desdobramento irônico para os baby boomers que, cerca de trinta
anos atrás, inauguraram uma nova era de liberação sexual. Agora
que podem transar à vontade, esses homens e mulheres e as
gerações que se seguiram parecem ter perdido o tesão.
Embora eu nada tenha contra a exatidão desses relatórios da
mídia — nossas vidas certamente são mais cheias de estresse do que
deveriam —, parece-me que esse interesse quase exclusivo na
freqüência e na quantidade de relações sexuais enfoca apenas as
razões mais superficiais do mal-estar que tantos casais sentem. Acho
que entram mais coisas nessa história.
Psicólogos, terapeutas sexuais e observadores sociais há muito
tempo andam às voltas com o nó górdio de como conciliar
sexualidade e domesticidade. Dão-nos muitos conselhos sobre como
fazer compras no mercado de especiarias para acrescentar outros
sabores ao sexo numa relação institucional. A diminuição do desejo,
dizem-nos os técnicos, é um problema de horário que pode ser
resolvido com o desenvolvimento da capacidade de organizar e

estabelecer prioridades; ou é um problema de comunicação que pode
ser atenuado com a verbalização do que se quer exatamente em
termos de sexo.
Sou menos propensa a usar um enfoque estatístico para falar de
sexo — se você ainda transa, com que freqüência, quanto tempo
dura, quem goza primeiro e quantos orgasmos você tem. Em vez
disso, quero propor perguntas que não têm respostas fáceis. Este
livro fala de erotismo e da poética do sexo, da natureza e dos dilemas
do desejo erótico. Quando se ama alguém, como é? E quando se
deseja alguém, de que maneira é diferente? Uma intimidade gostosa
sempre leva a um sexo gostoso? Como é que tantas vezes o
nascimento do primeiro filho significa o fracasso erótico? Por que o
proibido é tão erótico? E possível querer o que já se tem?
Todos nós temos uma necessidade fundamental de segurança,
que nos impele a relacionamentos institucionais em primeiro lugar;
mas

temos

também

uma

grande necessidade de aventura e

empolgação. O romance moderno promete que é possível satisfazer
esses dois conjuntos distintos de necessidades num lugar só. Mesmo
assim, não estou convencida. Hoje, procuramos numa pessoa o que,
no

passado,

uma

continuidade.

Ao

relacionamentos

cidade

inteira

mesmo
institucionais

oferecia:

tempo,
sejam

base,

esperamos
românticos

significado
que
bem

e

nossos
como

gratificantes emocional e sexualmente. Será de espantar que tantos
relacionamentos desmoronem sob o peso de tantas expectativas? E
difícil gerar entusiasmo, suspense e desejo com a mesma pessoa de
quem você espera conforto e estabilidade, mas não é impossível.
Convido você a pensar em maneiras pelas quais pode introduzir risco
no que é seguro, mistério no que é familiar e novidade no que é
duradouro.
No caminho, vamos abordar como a ideologia moderna do amor
muitas vezes entra em conflito com as forças do desejo. O amor
desabrocha numa atmosfera de proximidade, aconchego e igualdade.
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