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O ponto G 

I sabel Allende é uma das escritoras que mais admi-
ro,  não só por seus livros, mas também por seu 

humor, sua trajetória de vida e sua força diante de 
dramas inesperados, como a morte prematura de 
sua filha de 28 anos, que acabou lhe inspirando um 
romance biográfico emocionante, Paula. 

Hoje Isabel vive feliz em Sausalito, Califórnia, 
com o segundo marido. Lendo a entrevista que ela 
deu para a Playboy, ri muito com suas declarações, 
e uma delas me pareceu um verdadeiro achado. “As 
mulheres gostam que lhes digam palavras de amor. 
O ponto G está nos ouvidos. Inútil procurá-lo em 
outro lugar.”

Ah, o ponto G, esse paraíso secreto que leva os 
homens a explorações minuciosas. Tanto trabalho 
por nada. Não temos um ponto G, mas dois, um em 
cada lateral da cabeça, e não é preciso tirar nossa rou-
pa para nos deixar em êxtase. Falem, rapazes. Digam 
tudo o que sentem por nós, assim, assim... isso.

Concordo com a autora de A casa dos espíritos: 
o melhor afrodisíaco é a declaração de amor. Não 
aquelas mecânicas, faladas no piloto automático, 
mas as verdadeiras, sentidas, aquelas que os homens 
imaginam que basta serem ditas com o olhar e com as 
mãos, mas que fazemos questão de escutar também 
com a voz. “Como eu gosto de estar com você, como 



10

você é linda, esqueço do tempo ao seu lado, que horas 
são? Já? Que me esperem, não consigo desgrudar de 
você, amor.” Caetano Veloso vendeu um milhão de 
cópias do seu último disco, e tenho certeza de que 
não foi por causa de “vou me embora, vou me em-
bora, prenda minha...” e sim “por que você me deixa 
tão solto, por que você não cola em mim?” 

As feministas mais ortodoxas devem estar bu-
fando. Tanta coisa pra se exigir de um homem: mais 
espaço na política, mais ajuda em casa, salários iguais 
e nada de gracinhas no escritório, e vem essa daí 
clamar por palavras! Pois essa daqui acha tão interes-
sante a idéia de igualdade entre os sexos que adoraria 
vê-los soltar o verbo co mo nós fazemos, expressar 
os sentimentos sem medo de ser piegas, afirmar e 
reafirmar diariamente como a gente é importante 
para eles e que saudades estavam do perfume dos 
nossos cabelos. Clichê em último grau, reconheço, 
mas quem quer ser moderna nessa hora? Tudo o que 
se reivindica é o desbloqueio emocional masculino. 
Nossos hormônios saberão como agradecer.

Agosto de 1999  
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Religião e infi delidade 

H á quem ame e quem odeie Arnaldo Jabor. Faço 
parte do primeiro time. Depois que Paulo 

Francis faleceu, o jornalismo corrosivo e performá-
tico ficou órfão, e Jabor acabou assumindo o posto. 
Alguns não perdoam sua arrogância, mas prefiro 
a provocação de alguém que não se contenta com 
primeiras versões do que a reverência bovina com 
que recebemos a maioria das informações que nos 
despejam. 

No programa Manhattan Connection do dia 
primeiro de agosto, mesa-redonda dominical que vai 
ao ar pelo canal GNT, Jabor falava sobre casamento 
quando saiu-se com essa pérola: “Os casamentos 
convencionais só se sustentam por causa da religião 
ou da infidelidade”. Ainda provocou: “Esta frase vai 
fazer eu receber uns e-mails bem malcriados”.  

Tenho dúvidas se esta frase é dele ou de Nel-
son Rodrigues, e se ele recebeu alguns desaforos via 
internet, não sei, mas que é um assunto palpitante, 
isso é. Depois de casar e ser feliz, o que a gente faz 
com nossa necessidade de desejar? Jabor apontou 
duas saídas.

A saída do bem é a religião, principalmente a 
católica, que chega às raias do histerismo em relação 
a sexo: condena as relações pré-matrimoniais, con-
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dena a pílula e a camisinha, condena o divórcio e, se 
o assunto for adultério, vade retro. Para a Igreja, o 
casamento se justifica apenas para constituir família, 
e só obedecendo tintim por tintim os mandamentos 
divinos é que se poderá fugir das tentações e ser feliz 
para sempre. 

A saída do mal é mais realista, porém condená-
vel sob a luz do sol. Um casal vive sob o mesmo teto, 
se ama e se entende. Pode ter filhos ou não. Viaja 
junto, vai ao cinema junto, dorme junto, acorda 
junto. Uma maravilha, mas onde foi parar a adrena-
lina que estava aqui? A rotina comeu. Restam duas 
alternativas: ou confundem tédio com falta de amor 
e se separam, ou mantêm-se juntos mas preservam 
suas fantasias, também conhecido como “cavalo 
amarrado também pasta”. 

Casamentos de longos anos, plenamente satisfa-
tórios, baseados no amor, respeito e confiança, sem 
precisarem apelar para a fé ou para os motéis? Exis-
tem, evidente. Foram todos fotografados e estão ex-
postos nas salas de estar. Mas hoje em dia, percorrer 
vinte anos de vida em comum mantendo o sorriso 
nos lábios e o vigor sexual, ou o casal é muito cristão 
ou é muito malandro.

 Agosto de 1999 
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Democracia sexual 

Se você freqüentou reuniões dançantes, lá pelos 
idos dos anos setenta, vai se lembrar. Era muito 

comum uma garota ser tirada para dançar e res-
ponder na lata: “Não”. Se era uma garota educada, 
dizia: “Não, obrigada”. Mas não havia um pingo de 
remorso na negativa. Ela não estava a fim. O cara 
que voltasse para seu lugar ou tentasse dançar com 
outra menina. 

Hoje todos dançam em grupo e também so-
zinhos, é só chegar e entrar na pista. As relações 
mudaram. Uma garota, por exemplo, já não precisa 
esperar para ser “pedida em namoro”, como acon-
tecia antes. As coisas rolam com mais naturalidade, 
e se ela estiver a fim do cara, é só falar. E ele tem 
todo o direito de responder: “Não”. Se for educado, 
“não, obrigado”.

Parece simples, mas muita gente ainda está 
engessa da no tempo em que uma mulher podia negar 
um homem, mas um homem não podia negar uma 
mulher. Alguns homens ainda se sentem na obriga-
ção de encarar um romance rápido com uma mulher 
por quem eles não sen tem abso lutamente nada, mas 
que facilitou. E muitas mu lheres ainda se sentem 
ofendidíssimas quando demonstram interesse explí-
cito por um homem e ele recusa a oferenda. 
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A revolução sexual acabou com esses rituais de 
caça e caçador. Se a caça se oferece para o abate, mas 
o caçador não está com fome, ele tem todo o direito 
de deixar a chance passar sem que outros caçadores 
o rotulem de babaca e sem que a caça se sinta hu-
milhada. Vivemos uma época em que alguns casais 
se unem pelo amor e outros casais se unem pelo 
desejo, estes últimos abrindo mão das idealizações e 
do romantismo. Quando surgiu a pílula anticoncep-
cional e os tabus sexuais caíram por terra, mulheres 
do mundo inteiro comemoraram a possibilidade 
de vivenciar romances leves, prazerosos e descom-
promissados, como os homens vinham fazendo por 
séculos. A conta, no entanto, não tardou a chegar: o 
convívio com a rejeição. 

O homem pode transar com a mulher numa 
noite e na manhã seguinte partir sem deixar o nú-
mero do telefone, e as mulheres devem aceitar isso 
como parte do jogo. Uns ficam, uns vão. Lutamos 
muito para ter o direito de tirá-los para dançar. 
Agora temos que aprender a ouvir “não, obrigado” 
e não deixar que isso estrague a festa. 

 Setembro de 1999


