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Com a irreverência e a linguagem pop que já são suas marcas regis-
tradas, Jesse Bering — que se define como “um cientista psicológico 
gay, ateu, com uma queda por teorias evolucionárias” — apresenta 
uma seleção de 33 dos seus mais populares ensaios, escritos em sua 
maioria para as revistas Scientific American e Slate. 

Devassos por natureza oferece ao leitor uma jornada ousada e  
envolvente por alguns dos maiores tabus relacionados à sexuali-
dade, à evolução e a outras questões complexas da condição e do  
comportamento humanos. Por que o pênis tem esse formato? Por 
que os testículos ficam pendurados? Há uma função adaptativa 
para o orgasmo feminino? Como é a sensação de querer se matar? 
O livre-arbítrio realmente existe? Fazer sexo com animais é ineren-
temente errado? 

Bering examina, com voz audaciosa e original, alguns dos mais intri-
gantes fetiches, parafilias e distúrbios sexuais – como canibalismo, 
masturbação, podofilia, assexualidade, autofelação –, explorando 
as origens de seu desenvolvimento, teorias e debates relacionados 
a diagnósticos clínicos. 

Seja pelas revelações sobre a história psicológica por detrás das  
muitas peculiaridades e idiossincrasias do desejo sexual ou pelas  
reflexões sobre os padrões evolucionários que têm determinado 
nosso desenvolvimento físico e biológico, esse livro está destinado a 
gerar discussões e debates acalorados por muitos anos.

Um livro para todos aqueles interessados em descobrir um pouco 
(ou muito) mais sobre si mesmos e sobre assuntos muitas vezes  
silenciadas pelo tabu e pelo preconceito.
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na Universidade Queen’s, em Belfast, e professor na Universidade de 
Arkansas. Vive em Ithaca, no estado de Nova York, com seu parceiro, 
dois terriers hiperativos e um gato com problemas de peso. 

298pp 

Tradução: 
Maria Luiza X. de A. Borges


