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A jovem advogada estava passando por um dia difícil. 
Enquanto digitava suas anotações, os dedos simplesmente não 
acertavam as letras corretas. Ela perdeu um documento importante e 
derrubou o celular dentro da lata de lixo, por acidente. 

- O que há com você? – provocou o sócio – Está 
apaixonada? 

- É claro que não estou apaixonada – ela vociferou. – Sou 
casada. 

É triste, porém verdadeiro, que muitas vezes pensemos que 
casamento e amor não têm relação entre si ou sejam mesmo 
opostos. 

Algo semelhante ocorreu quando uma vizinha perguntou a 
um menino: 

- Sua irmã ainda está namorando aquele rapaz simpático? 
Eles sempre pareceram tão apaixonados. 

- Não está mais – o menino respondeu. – Agora mal se 
falam. 

- Ah, que pena que eles desmancharam – disse a vizinha. 
- Eles não desmancharam. Eles se casaram. 
É assim que muitas vezes pensamos sobre o casamento, 

não é? Se você quiser acabar com o romantismo de um 
relacionamento, corra e arranje uma certidão de casamento. É como 
se houvesse algo mágico em uma aliança. Coloque-a no dedo de 
alguém que você ama, e todo o romance se dissipa no ar. 

O comediante Henny Youngman ganhou a vida com sua 
famosa frase: “Case-se com minha esposa – por favor”. Ela fazia o 
público rir porque todos sabiam exatamente o que ele queria dizer. 

Faz alguns anos que Carly Simon fez sucesso com uma 
música That´s the Way Always it Should Be, mas ela retrata a forma 
negativa que algumas pessoas encaram o casamento. 

Na canção, Carly Simon apresenta um quadro sombrio e 
infeliz da vida conjugal – seu pai sentado sozinho no escuro, fumando 
um cigarro; sua mãe sozinha no quarto, lendo uma revista, sem nada 
melhor para fazer. O pai e a mãe nunca se tocam, falam, nem 
demonstram nenhum tipo de afeição um pelo outro. 

A música é inspirada pela pergunta: “Quer casar comigo?”. A 
cantora, no entanto, não responde de modo positivo, pois, quando 
observa os pais, acredita que é aquilo que o casamento faz com as 
pessoas. 



Se você assiste bastante à TV, é provável que tenha 
formado a mesma opinião sobre o casamento explorada em inúmeros 
programas atuais – Married with Children ou Os Simpsons. Na tela 
raramente o casamento parece satisfatório; é um campo de batalha, 
um poço de insatisfação. Mesmo programas que apresentam uma 
visão mais positiva da vida conjugal – como a série Mad about you – 
geralmente vêem humor na infelicidade do casamento. As 
reclamações são divertidas, enquanto a alegria é entediante. 

O que você acha? Qual é sua idéia de vida conjugal? Você 
concorda com a música melancólica de Carly Simon de que a 
instituição do casamento está falida? Você acha que o casamento 
transforma as pessoas em seres frustrados e alienados como 
mostram os seriados da TV? 

Infelizmente, a resposta é sim... às vezes. Muitos casais de 
fato vivem dessa forma – mas não precisa ser assim – de forma 
alguma. 

Por que tantos casamentos estão em crise? Bem, existem 
inúmeros fatores que contribuíram para que o casamento atingisse o 
atual nível de decadência e, antes de prosseguir, comentarei alguns 
deles. 

 
Kevin Leman 

(O Sexo Começa na Cozinha, ed. Mundo Cristão). 

 


