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RESUMO

 O amor romântico constituiu-se num valor central no imaginário social das 

sociedades modernas, tendo seus reflexos, até hoje, nas sociedades contemporâneas. 

Isso porque a expectativa romântica de realização amorosa surge, em boa medida, 

como garantidora dos sentimentos de completude e felicidade dos indivíduos. O ideal 

de amor romântico, contudo, impõe uma série de exigências e o cumprimento de 

papéis que, na atualidade, não são tão fáceis de serem efetivados, em sua prática, 

pelos sujeitos amorosos. É nesse sentido que podem surgir conflitos entre a proposição 

romântica e as práticas amorosas contemporâneas. Tais conflitos, por sua vez, podem 

engendrar o sofrimento amoroso. Partindo desses pressupostos, este trabalho visa a 

estudar as formas contemporâneas de representação e de expressão do amor e do 

sofrimento amoroso, através da trajetória de vida amorosa de alguns homens e de 

algumas mulheres, residentes em Natal/RN, que vivenciam e/ou vivenciaram 

relacionamentos afetivo-sexuais, observando a relação que se pode estabelecer entre 

sofrimento amoroso e o ideal de amor romântico.

PALAVRAS-CHAVE: Amor romântico. Imaginário social. Sofrimento. Trajetória de 
vida amorosa. 



ABSTRACT

 Romantic love constitutes a central value in the social imaginary of modern 

societies and with reflexes in today’s society. This is because the romantic 

expectation of realization of love appears, in the majority of cases, as a guarantee of 

completeness and happiness of individuals.   However, the ideal of romantic love 

imposes a series of demands and character roles that are not easy, in modern age, to 

be brought about into practice by the ones in love.  And, it is in this sense that 

possible conflicts appear between the romantic proposition and the practical reality of 

contemporary love. Consequently, the possibility of suffering from love emerges 

because of these propositions. Initiating from these presumptions, this paper aims to 

study the contemporary forms of representation and expression of love and of the 

suffering because of love, through the course of love in the life of some men and 

women, residents of Natal/RN, that live and/or have lived emotional-sexual 

relationships, observing the relationship that can be established between suffering 

from love and the ideal romantic love.

KEYWORDS: Romantic love. Imaginary love. Suffering. Course of love life.
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1 INTRODUÇÃO 

 “Você tem um amor infeliz. Infeliz por quê? De quem é a culpa? Dele ou sua? Ou 

será da própria vida, cega, obtusa, implacável?” (RODRIGUES, 2002, p. 9). A culpa ou 

responsabilidade pelo fracasso amoroso, vivenciado em relacionamentos afetivo-

sexuais, pode recair sobre todos, sobre o mundo, a vida ou o destino, porém, jamais, 

sobre as próprias regras do jogo romântico. “Se algo falha, o defeito não é imputado 

ao modelo [de amor], e sim à incapacidade do sujeito”. (COSTA, 1998, p. 195). E as 

pessoas se culpam. Acusam-se umas às outras de não cumprirem promessas.

Questionam-se: o que é que em mim não funciona? Entretanto, essas mesmas pessoas 

parecem não poder acusar o ideal de amor romântico, concebido como um dos 

sentimentos mais refinados, belos e sublimes, por ser um ideal, por vezes, falível
1. Ele 

[o amor] não pode ser responsável pelas nossas próprias falhas amorosas. Muitos não 

podem julgar esse sentimento como sendo algo (às vezes) incompatível com a vida 

cotidiana das pessoas, podendo ser um ideal causador de infelicidade.

 O amor romântico constitui-se o credo amoroso dominante. De prestígio cultural 

incontestável, apresenta-se como uma das condições para se obter a felicidade em 

1 Mulheres e homens que compartilham das significações imaginárias românticas foram (e ainda são) 
“antropologicamente fabricados” para vivenciarem o “amor” segundo o modelo instituído pelo 
imaginário romântico. Feito de encantos sublimes, o amor foi magnificado pela ordem social. Então, 
questionar esse sentimento, socialmente engendrado como um fenômeno quase sagrado, pode ser um 
evento raro. Mas, também (fazemos essa ressalva) é possível observar que alguns apaixonados (que 
vivenciam ou vivenciaram fracassos amorosos), ou mesmo “desapaixonados” (aqueles que, por hora, 
não se encontram apaixonados), são, por vezes, levados a discutir a validade do “amor”. Isto é, muitos 
deles questionam, por exemplo, a existência do amor (o amor não existe! Hoje em dia não existe mais 

amor verdadeiro!). Não resta dúvida de que homens e mulheres são suficientemente capazes de 
refletirem e questionarem sobre suas ações e comportamentos. 



uma relação a dois. Foi instituído como um sentimento universal e natural, além de se 

apresentar como algo ‘incontrolável pela força da vontade’. (COSTA, 1998). 

Caracteriza-se, grosso modo, pela idealização temporária do ‘objeto amado’
2, “sem o 

qual a vida nada mais vale e queremos morrer” (RIBEIRO, 1996, P. 51), pela liberdade 

de escolha do(a) parceiro(a), pela auto-realização e, ainda, por demandar algumas 

exigências nem sempre compatíveis com a realidade efetiva ou cotidiana dos ‘sujeitos

amorosos
3
’, o que, por vezes, acarreta sofrimentos. 

 Este é um estudo que se propõe a apreender os sentidos sociais cunhados por 

sujeitos amorosos acerca do amar e do sofrer, em uma perspectiva sociológica. Desta 

forma, é um estudo que tem como ambição analisar os significados sociais das 

representações e das expressões do amor e do sofrimento amoroso contemporâneos, 

através da trajetória de vida amorosa construída por homens e mulheres4 que residem 

em Natal/RN e que vivenciam e/ou vivenciaram relacionamentos afetivo-sexuais, 

buscando a relação que se pode estabelecer entre sofrimento amoroso e o ideal de 

amor romântico.

2 Objeto amado refere-se aquele(a) a quem se ama romanticamente. 
3 A expressão “sujeito amoroso” será comumente utilizada neste trabalho, para qualificar homens e 
mulheres que compartilham do imaginário romântico. Isto quer dizer que são todos aqueles que, 
independentemente das escolhas de suas parcerias sexuais, guiam seus relacionamentos afetivo-sexuais 
baseando-se na crença do ideal de amor romântico. Esses “sujeitos amorosos”, por conseguinte, 
poderão ser tanto heterossexuais quanto homossexuais.
4 Participaram da pesquisa 15 (quinze) “sujeitos amorosos” que forneceram suas trajetórias de vida 
amorosa, expressando suas dores, angústias, tristezas e também as alegrias vivenciadas nos seus 
relacionamentos afetivo-sexuais. Nas entrevistas, deparamos-nos com distintas situações: em uma 
delas, foi necessário interromper, por alguns minutos, a entrevista, haja vista que o choro do(a) 
entrevistado(a) impossibilitava a continuação da sessão;  Em outras, deparamos-nos com pessoas que 
agradeciam, no final da entrevista, por terem tido a oportunidade de falar sobre seus sofrimentos. 
Mesmo depois de encerrada a sessão, algumas pessoas continuavam a discutir o assunto por horas. 
Muitas ainda interrogavam e cobravam soluções. Além disso, foi comum, no decurso desta pesquisa, 
pessoas que, espontaneamente, se ofereciam a depor e a participar da entrevista, quando se 
anunciava: “Eu trabalho no mestrado com o tema do amor e do sofrimento amoroso”. Diante disso,  
muitas pessoas pronunciavam: “Você não gostaria de me entrevistar?”



 O sofrimento amoroso do qual esta pesquisa se ocupa é aquele que decorreria 

das contradições geradas pelas representações do ideal de amor romântico com suas 

exigências e as práticas vividas na cotidianidade dos relacionamentos afetivo-sexuais.

Os caminhos e descaminhos da pesquisa 

 Toda pesquisa social, conforme entende Bourdieu (2004, p. 18), é uma relação 

social que tem por fim o “mero conhecimento”. E é no exercício da produção da 

pesquisa que “nada é mais universal e universalizável do que as dificuldades”, ou seja, 

na “prática do pesquisador” é possível que ele [o pesquisador] vivencie e se defronte 

com alguns obstáculos advindos do decurso da pesquisa. 

 Dentro desse mesmo raciocínio, afirma Bourdieu (2004) que o sociólogo 

dedicado ao exercício da pesquisa passa por uma séria problemática, que é algo 

intrínseco à própria produção do conhecimento, isso porque ele tem como objeto o 

conhecimento do mundo social do qual ele próprio é produto.

 Isto posto, podemos dizer que a questão da neutralidade não existe, a não ser 

de forma ilusória. Visto que todo conhecimento implica ação, ele é fruto de alguma 

paixão, ou melhor, o objeto de pesquisa que elegemos para estudo nos interessa! Mas, 

porque esse objeto nos interessa? Por essa razão, o que uma sócioanálise a La

Bourdieu, que consiste em um “processo de elucidação do próprio sociólogo quanto 

àquilo que ele investe como ‘pré-concepção espontânea’ na sua relação com o objeto, 



devido a sua posição ocupada no campo social” (TAKEUTI, 2002, p.44), pode dizer 

sobre as motivações que levam à eleição de determinados temas, objetos de estudo e 

escolhas teóricas? Como adotar uma postura neutra diante de um tema que parece 

atravessar a todos nós, enquanto seres humanos e seres sociais?  Quais seriam as 

dificuldades de se trabalhar com um tema que nos é tão próximo, como o amor e o 

sofrimento?

 Estamos, portanto, diante de uma problemática de pesquisa que almeja 

compreender o comportamento de sujeitos amorosos românticos, quando nós mesmos 

construímos e compartilhamos do mesmo imaginário e das mesmas significações 

sociais.

  Algumas ciladas, certamente, puseram-se no caminho! Por isso, partindo dos 

pressupostos acima, fomos levados a assumir uma postura de “pesquisador reflexivo” 

sobre si mesmo e o outro. Para tanto, faz-se necessário que detalhemos as intenções e 

princípios dos procedimentos na prática desta pesquisa, ou seja, detalhar o percurso 

do desenvolvimento desse estudo, sem a ilusão de que atenderemos plenamente, no 

tempo exíguo que nos é dado, a todos os procedimentos que uma “sociologia 

reflexiva”5 (BOURDIEU, 2004) inaugura.

 Responder por que eleger como tema de pesquisa as representações e 

expressões do amor e do sofrimento amoroso pode ser um bom início para tentar pôr a 

limpo a postura do pesquisador.

5 Conforme Bourdieu (2004), a sociologia reflexiva é uma importante dimensão da epistemologia. Ele 
defende a tarefa de compreender e desvendar os determinismos sociais que “pesam” na produção de 
uma pesquisa sociológica



  As inquietações que nos motivaram a produzir uma dissertação sobre as

representações e expressões do amor e do sofrimento amoroso surgiram no momento da 

produção de nossa pesquisa monográfica no final da graduação do curso de Ciências 

Sociais, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no ano de 2004. 

 Nessa monografia, nossos interesses e inquietações giravam em torno das 

“declarações de amor que eram comercializadas pelos serviços de telemensagens”6, e 

na pesquisa, buscávamos apreender as motivações que levavam pessoas, de ambos os 

sexos, a buscarem tais serviços, bem como os significados que as declarações das 

telemensagens tinham para seus usuários. (SILVA, 2004). 

 Trabalhamos, na ocasião, com a técnica do questionário, fazendo perguntas que 

eram respondidas por algumas das pessoas que recebiam e enviavam mensagens e, 

também, pelos proprietários das agências que comercializavam as telemensagens. Os 

resultados da pesquisa tornaram evidentes uma problemática: o sofrer por amor. Em 

muitos casos, os usuários buscavam as declarações de amor motivados por uma 

mudança da condição de sofrimento para uma condição de não-sofrimento.  Exemplo: 

diante de brigas, abandonos e traições, a declaração de amor das telemensagens

funcionaria como uma possibilidade de reversão dessas condições e de reconquista do 

amor. Foi, então, que fomos instigados a pensar uma proposta de projeto para o 

6 Os serviços de telemensagens trabalham com a venda de mensagem fonadas sobre diferentes temas: 
amizade, aniversário, datas comemorativas, namoro e, é claro, declarações de amor. Estas últimas são 
diversas, podendo ser “adquiridas” via ligação telefônica e por um custo médio de 5 (cinco) reais. 
Escolhe-se a declaração de amor que se deseja enviar via telefone e os serviços de telemensagens 
encarregam-se de enviá-las ao respectivo (que pode ser namorado(a), noivo(a), esposo(a), alguém a 
quem se quer conquistar), também via telefone, não há contatos pessoais nesta transação. 



mestrado que conseguisse atender à questão das representações construídas pelas 

pessoas acerca do sofrer por amor.

   Como justificar, então, a escolha da temática do Amor e do Sofrimento? A 

historiadora Del Priore (2005, p. 16) argumenta: “não há necessidade de se justificar a 

escolha de um assunto que comove apaixonadamente nossos contemporâneos. Ele [o 

amor] tem a ver com esse homem total cuja cultura e vida tanto nos interessa”. 

 De toda forma, um estudo que tem por finalidade discutir a questão do amor e 

do sofrimento amoroso em suas manifestações atuais, buscando analisar vivências e 

experiências amorosas em suas formas de expressão e de representação, pode 

representar uma problemática importante para uma análise da vida social. Estudos 

ligados a sentimentos humanos podem representar uma fonte para o conhecimento 

das condutas dos atores sociais e das situações por eles vivenciadas. 

 Com esta compreensão, entendemos que estudos vislumbrando questões 

referentes à subjetividade e às emoções humanas possibilitam compreender o 

significado humano nas relações sociais, constituindo-se, também, num componente 

importante no desvendamento dos fenômenos sociais. 

 Assim sendo, a pertinência deste trabalho estaria na ampliação da discussão 

sobre a temática das emoções e das mudanças impulsionadas pela contemporaneidade 

no que se refere às representações do amor e do sofrimento amoroso.

 Justificados o tema e a sua pertinência, passaremos a apresentar as hipóteses 

desta pesquisa. Como hipótese teórica central, temos que o sofrimento romântico
7

7 O “sofrimento romântico” é aquele que decorria da não-concretização do ideal de amor romântico nos 
relacionamentos afetivo-sexuais.



decorreria das contradições entre o ideal de amor romântico (forma de amar 

dominante) e as práticas vividas pelas pessoas em seus relacionamentos atuais, ou 

seja, um dos determinantes desse sofrimento poderia ser o movimento contraditório 

entre o ideal e o real vividos na cotidianidade dos relacionamentos íntimos. O 

desmanche do sonho romântico se desvelaria na cotidianidade (RIBEIRO, 1996) e, 

assim, as experiências vivenciadas pelos amantes, na prática, desmentiriam a 

idealização e o sonho de felicidade contidos nas significações imaginárias românticas.

A esse respeito, Costa (1998, p. 34) pronuncia que “o aprendizado do amor em nossa 

cultura é rigoroso em suas exigências”, pois, para a realização a contento deste 

aprendizado, é exigido do par amoroso o cumprimento de algumas condições: 

fidelidade, reciprocidade, companheirismo, atenção, gentileza, cumplicidade, 

compartilhamento da intimidade, dedicação, diálogo, compreensão (GOLDENBERG, 

2004), e da relação amorosa, outras condições, como, por exemplo: que ela seja 

indissolúvel, proporcione segurança e felicidades contínuas, não caia na rotina e seja 

um encontro de almas gêmeas.

 Refletindo sobre a relação indivíduo-sociedade, Giddens (1978, p.164) afirma:

“o mundo social deve ser entendido como uma realização qualificada dos sujeitos 

humanos ativos”. Para ele, a produção e reprodução do social são de competência dos 

indivíduos que, por sua vez, não estão completamente conscientes disso.

O autor chama a atenção para a “ação qualificada” dos sujeitos em criar o seu 

mundo, e para as suas competências em elaborar respostas que justificam suas ações 

no mundo. Todos nós somos, conforme Giddens (1978), sujeitos cognoscitivos e 

competentes o suficiente para construirmos o nosso mundo, lê-lo e justificá-lo.               



 Partindo dessa reflexão, elegemos, como “agentes competentes” para compor o 

grupo de pesquisa deste trabalho, quinze sujeitos amorosos que vivenciaram e/ou 

vivenciam relacionamentos afetivo-sexuais.

O universo tomado para estudo foi baseado, portanto, no pressuposto de serem 

esses homens e essas mulheres os que têm experiencialmente uma compreensão do que 

pode vir a significar e representar o amor e, de certo modo, o sofrimento amoroso. 

São esses “agentes”, portanto, qualificados e capazes de orientar reflexivamente seu 

comportamentos.

 Nesta apreensão, todos os “agentes sociais” são suficientemente competentes 

para descrever, discursivamente, o que fazem e as razões por que fazem. (GIDDENS, 

1978). Em nosso caso específico, todos os sujeitos sociais envolvidos na pesquisa são 

competentes para justificar, no plano discursivo, as razões por que amam e as razões 

por que sofrem.

 A amplidão do tema do “sofrimento amoroso” nos fez eleger, como objeto de 

análise a trajetória de vida amorosa de homens e de mulheres entre as faixas etárias 

de 20 a 30 anos; de 30 a 40 anos e de 40 a 50 anos, residentes na cidade do Natal/RN 

e que tiveram ou têm relacionamentos afetivo-sexuais. 

 A delimitação das faixas etárias justifica-se na medida em que é possível 

apreender como as pessoas vivenciam ou vivenciaram o amor e o sofrimento a partir 

de décadas distintas, ou seja, como uma pessoa hoje, com 26 anos, vive e expressa 

(ou viveu e expressou) o amar e o sofrer e como uma outra, com 47 anos, vive e 

expressa (ou viveu e expressou) esses mesmos sentimentos.



 A cidade do Natal/RN foi eleita arbitrariamente; nesta localidade não reside 

uma especificidade identificada no tocante ao fenômeno estudado. Poderíamos ter 

escolhido qualquer outra cidade para realizar a pesquisa, isso porque se está falando 

de sujeitos contemporâneos residentes em Natal, Nova York ou Paris, que estão sob o 

peso de um imaginário atuante semelhante, ou seja, o imaginário romântico 

ocidental. Por uma questão de exeqüibilidade, elegemos a cidade do Natal/RN, visto 

que moramos nela e a conhecemos. Contudo, guardamos ressalvas quanto à 

possibilidade de se forjar um estigma ou se fixar e/ou evidenciar uma forma específica 

de sofrimento à cidade do Natal ou a outra qualquer, do tipo: “a cidade do Natal 

expressa o amor e o sofrimento desta ou daquela forma”. Ela foi eleita como um 

campo empírico do qual poderemos, com algumas ressalvas, apreender, de alguns de 

seus moradores, formas de amar e de sofrer.

 Realizamos uma análise e um estudo da problemática a partir de procedimentos 

que privilegiaram a pesquisa orientada para o caráter qualitativo. Partindo desse 

princípio, para apreendermos as representações e o vivido no amor, elegemos a 

técnica das entrevistas abertas semi-estruturadas8, de modo a explorar a fala

apaixonada nas seguintes dimensões: 1. Sobre as relações afetivo-sexuais amorosas – a 

situação atual em termos de relacionamento amoroso; 2. Sobre o credo amoroso 

dominante – quais as representações construídas pelos sujeitos acerca do amor e do 

sofrimento; 3. Sobre a trajetória de vida amorosa - como os sujeitos vivenciaram a 

experiência do amor e do sofrimento amoroso em seus relacionamentos afetivo-

sexuais, ou seja, na prática; 4. Sobre o comportamento amoroso na sociedade atual – 

8 Ver no apêndice o modelo do roteiro de entrevista. 



como os sujeitos vêem, na sociedade atual, as mudanças que estão ocorrendo no 

terreno amoroso à luz das novas formas de conjugalidades, arranjos e vínculos e das 

novas expressões do amor e das relações amorosas.

 Conseqüentemente, no ponto 1, estivemos preocupados em conhecer a  

condição dos vínculos amorosos entre os sujeitos contemporâneos, sempre a partir da 

empiria de  Natal/RN, num contexto que pode apresentar sensíveis mudanças nos 

formatos de relacionamentos. 

 Em busca da apreensão das principais representações construídas por homens e 

mulheres acerca do Imaginário Romântico, estivemos desenvolvendo o ponto 2. Nele, 

objetiva-se discutir: a idealização do amor, a idealização do objeto amado, a 

idealização da relação amorosa e a idealização da expressão amorosa. Para confrontar 

com o ponto 2, estivemos preocupados, no ponto 3, em apreender, nas falas, as 

experiências e vivências reais dos relacionamentos, para compreender as 

contradições que podem existir entre o desejado e o vivido no amor.  O último ponto 

de exploração é, justamente, para apreender a compreensão dos sujeitos sociais 

acerca das mudanças que ocorreram e estão ocorrendo no campo amoroso. 

 A técnica de entrevista aberta esteve amparada pelos procedimentos teórico-

metodológicos dos relatos orais, considerados como fundamentais diante de nosso 

campo de análise: a trajetória de vida amorosa. 

 A escolha por um procedimento que privilegie as trajetórias de vida amorosa 

dos sujeitos sociais justifica-se na medida em que torna possível encontrar falas 

diversas sobre as percepções, representações e valores que constituem as experiências 

cotidianas vivenciadas por eles. É possível, na perspectiva deste trabalho, apreender 



narrativas de homens e mulheres que tiveram experiências amorosas, analisando os 

processos sociais presentes e passados, constituídos em suas falas. 

 Para a realização das entrevistas, tentamos nos nortear pela postura 

desenvolvida por Bourdieu (1997, p. 695), o qual propõe uma “comunicação não-

violenta” no momento das entrevistas. Essa postura tenta reduzir ao máximo a 

violência simbólica que se pode exercer através dessa metodologia. Nesse sentido, 

tentamos minimizar ao máximo os efeitos que uma entrevista como essa pode ter 

sobre sujeitos amorosos que são levados a falar sobre suas vidas amorosas e sobre suas 

experiências de sofrimento. 

 Através dessa postura, Bourdieu (1997, p. 697) anuncia que é possível uma 

comunicação não-violenta com os entrevistados da pesquisa. Para isso, é necessário 

que haja o que ele denominou de “proximidade social e a familiaridade” com os 

entrevistados(as), isto é, os pesquisadores podem escolher os “pesquisados entre 

pessoas conhecidas ou pessoas às quais eles pudessem ser apresentados pelas pessoas 

conhecidas”. Para Bourdieu, o “interrogador está socialmente muito próximo daquele 

que ele interroga, ele lhe dá, por sua permutabilidade com ele, garantias contra a 

ameaça de ver suas razões subjetivas reduzidas a causas objetivas; suas escolhas 

vividas como livres, reduzidas aos determinismos objetivos revelados pela análise”. 

 O trabalho com trajetórias de vidas amorosas, que convida pessoas a falarem 

sobre suas experiências afetivo-sexuais, a divulgarem coisas que são íntimas, exige um 

certo cuidado. Por isso, fomos levados a convidar pessoas conhecidas e outras que 

foram indicadas por essas pessoas. Isso facilitou o acesso e a adesão desses sujeitos à 

entrevista.



 Os critérios utilizados para a eleição do grupo pesquisado foram, 

arbitrariamente, a faixa etária e suas disponibilidades em participar da pesquisa, ou 

melhor, em confessar sobre seus amores e sofrimentos, por isso, muitos de nossos 

sujeitos amorosos foram pessoas com as quais mantínhamos proximidade e outras que 

foram indicadas por pessoas que nos conheciam. Isso facilitou, ou ainda, foi condição 

sine qua non para que elas ficassem à vontade para nos revelarem coisas bem íntimas 

e, por vezes, polêmicas (pelo menos para elas), como, por exemplo: revelar traições, 

a sua própria e/ou do(a) parceiro(a), ou ainda, que mantém ou mantiveram 

relacionamentos afetivos com pessoas que eram  ou são casadas.

 No momento de realização das entrevistas, assegurávamos aos entrevistados 

que seus nomes seriam preservados na pesquisa, o que nos levou a atribuir-lhes um 

nome fictício, mantendo-se fidedignos somente a idade e a trajetória de vida amorosa 

de cada um. Essa foi uma das garantias para o sucesso da realização das entrevistas. 

Assim, tivemos os depoimentos de: Raphael Vinícius, 25 anos, que é casado com 

Helena Vitória, 24 anos; Douglas, 41 anos, que é divorciado e atualmente namora 

Flávia, de 37 anos; Fernanda, 22 anos, que namora Ana Maria, 20 anos; Maurício, 33 

anos, que não estava namorando ninguém; Eduardo, 27 anos, que é casado há 5 anos 

com João9, 29 anos; Leandro, 30 anos, que se classifica como alguém que está 

ficando
10; Monique, 32 anos, que está casada há 3 anos com Tiago; Beatriz, 30 anos, 

que namora Paulo há 3 anos; Patrícia, 24 anos, Luiza, 30 anos e Mônica, 42 anos, que 

9 Obviamente o casamento formal entre homossexuais não está regulamentado pela Constituição 
Federal Brasileira, contudo, Eduardo e João moram juntos há 5 (cinco) anos e classificam-se como 
casados.
10 “Estar ficando” supõe a não formalização de um vínculo amoroso. Isto é, pode-se manter 
relacionamentos afetivo-sexuais com diferentes pessoas com duração muito pequena, exemplo: uma 
noite.



estavam sozinhas. (Iremos mais adiante detalhar com maior precisão nossos 

entrevistados)

 A abordagem dos sujeitos era feita da seguinte maneira: convidávamos as 

pessoas a participarem da nossa pesquisa, informando-as que deveriam falar sobre 

suas trajetórias de vida amorosa - suas representações e expressões sobre o amor e o 

sofrimento amoroso. Em seguida, apresentávamos o roteiro das questões e 

perguntávamos sobre a disponibilidade delas em participarem da entrevista.

  Foram realizadas as primeiras entrevistas, na condição de pré-teste, com 4 

(quatro) sujeitos amorosos no período de fevereiro a março de 2004. Após o pré-teste, 

foram feitos pequenos ajustes no roteiro de questões. E, entre o período de outubro, 

novembro e dezembro de 2005, realizamos mais 11 (onze) entrevistas, o que 

contabiliza 15 (quinze) no total. 

 Mas por que o uso de “Trajetórias de Vida Amorosa”? Por ser impossível captar a 

realidade imaginária do (amor e do sofrimento), “a não ser a partir de suas 

conseqüências. Do agir social efetivo”. (CASTORIADIS, 1982, p. 172). E nesse sentido, 

a eleição dessa metodologia se justifica, pois a sua utilização pode ser de grande valia 

para a compreensão da realidade amorosa vivida pelos sujeitos aqui envolvidos, ou 

seja, homens e mulheres “comprometidos” com a construção das “significações

imaginárias românticas”.

 É através do vivido que poderemos registrar, compreender e atingir as 

significações imaginárias sociais do amar e do sofrer. Com a trajetória de vida 

amorosa é possível apreender expressões do amar e do sofrer tal qual a pessoa que a 

viveu conta, isto é, o que é o amor e o sofrimento para aqueles que amam ou sofrem. 



É a partir dessas trajetórias de vida amorosa que tentaremos compreender o modo de 

vida amoroso contemporâneo.

 E sobre as nossas escolhas teóricas, conceitos e abordagens centrais? Os 

conceitos elaborados por Cornelius Castoriadis (1982) que nos servirão como suportes 

teóricos para interpretar a “realidade amorosa romântica” são: Imaginário Social – que 

apropriamos com o termo Imaginário Romântico; Significações Imaginárias Sociais – ao 

qual denominamos de Significações Imaginárias Românticas; Social-Histórico – que 

designamos como: A criação social histórica do amor e do sofrimento, e Sentido – que 

utilizamos como: Sentido do amor e do sofrimento11.

 Esta pesquisa está subdividida em 3 (três) capítulos. No Capítulo I - “Não se 

pode amar e ser feliz ao mesmo tempo?” – demarcamos o nosso entendimento e as 

nossas posições teóricas frente ao tema do amor e do sofrimento. Também, 

descrevemos as principais características que fundam o amor romântico como um 

ideal socialmente almejado, mas passível de sofrimentos.

 No Capítulo II - “Imaginário e a produção social-histórica do ideal de amor 

romântico” – consideramos o amor em uma perspectiva teórica que o inscreve dentro 

uma produção imaginária social. Por isso, nesse capítulo, será comum a exposição de 

significados construídos em torno do amor romântico que permitirão compreendê-lo 

como uma prática culturalmente definida, como um ideal socialmente datado. 

 No III e último Capítulo - “Sofro pelo outro”: representações e expressões do 

sofrimento amoroso romântico -, adentramo-nos na experiência e vivência dos sujeitos

amorosos, para, a partir delas, apreender suas expressões acerca do amor e do 

11 No segundo capítulo deste estudo será possível detalhar melhor como nos apropriamos desses 
conceitos.



sofrimento romântico, que, de maneira geral, decorreram das contradições entre as 

representações que as pessoas constroem sobre o ideal de amor romântico e as 

práticas cotidianas vividas nos relacionamentos. Como conclusão desse capítulo, 

desenvolvemos uma rubrica sobre as formas contemporâneas de amar e de sofrer,

buscando compreender e apontar as principais mudanças ocorridas no comportamento 

amoroso atual, mas também observando possíveis permanências.

   Ao final da pesquisa, o que seria uma conclusão do trabalho se transformou em 

uma série de questões ainda pertinentes, suscetíveis de outros desdobramentos. Nessas 

circunstâncias, a pesquisa social parece sempre tomar novos rumos e caminhos. Ela se 

amplia, exigindo-nos novos olhares e novas reflexões. É por essa mesma razão que, em 

vez de conclusões definitivas, finalizamos esse trabalho apontando algumas

constatações e questionamentos.



22 ““NNÃÃOO SSEE PPOODDEE AAMMAARR EE SSEERR FFEELLIIZZ AAOO MMEESSMMOO TTEEMMPPOO1122??””

 A nossa pretensão, neste capítulo inaugural, é o de demarcar o nosso 

entendimento e as nossas posições teóricas frente ao tema do amor e do sofrimento.

Será uma constante, neste trabalho (não só neste capítulo, mas nos subseqüentes), a 

descrição de características que fundam o amor romântico como um ideal socialmente 

fabricado e, por isso, um empreendimento humano, perfeitamente humano. De forma 

que não apresenta nem caráter universal e nem natural, conforme ele se inscreve no 

imaginário romântico.

 Sendo uma invenção de homens e mulheres que criam, interpretam e 

simbolizam suas práticas sexuais e afetivas, o amor romântico é revestido de uma 

série de representações e significações imaginárias (CASTORIADIS, 1989), cujas 

imagens e fantasias podem levar alguns sujeitos sociais, que compartilham desse 

imaginário romântico, a sentir e expressar o sofrimento amoroso. 

 Apresentamos, neste capítulo, um quadro de representações e significações que 

colocam o amor romântico como um ideal socialmente almejado, sobretudo para 

aqueles que, em suas trajetórias de vida amorosa românticas, compartilham da idéia 

de que “sem amor estamos amputados de nossa melhor parte”. (COSTA, 1998, p.11). 

Isso significa dizer que o leitor, ao ler esse capítulo, irá se deparar com o 

detalhamento da idéia de amor tal qual ele se inscreve no quadro do imaginário 

romântico. Seremos, pois, fiéis ao descrever o amor de forma ideal, com muitos 

12 Título extraído do livro do Nelson Rodrigues, “Não se pode amar e ser feliz ao mesmo tempo”: o 
consultório sentimental de Nelson Rodrigues/Myrna. São Paulo: Companhia das letras, 2002. 



exemplos e expressões.  Esse empreendimento nos possibilitará observar como as 

características e representações do amor romântico podem, em muitos casos, não 

guardar relação com as práticas reais vivenciadas pelos sujeitos contemporâneos13.

Por essa razão, ainda neste capítulo, esboçamos considerações sobre a correlação, 

delineada social e historicamente, da ligação existente entre amor e sofrimento.

22..11 PPRREEÂÂMMBBUULLOO AA UUMM DDIIÁÁLLOOGGOO SSOOBBRREE AAMMOORR EE DDOORR...... !!

“O encontro dos sexos é o terreno em que Natureza e Cultura se deparam um 

com o outro pela primeira vez” (BAUMAN, 2004, p.55), e é deste encontro que, 

conforme Lévi-Strauss (1982), nasce a cultura. Deste modo, é a partir do exercício da 

sexualidade, enquanto componente biológico, que o homo sapiens conhece pela 

primeira vez o interdito, a proibição, a regra.  A interdição do incesto, ato fundador 

da cultura, estabelece a divisão das fêmeas entre disponíveis e indisponíveis para a 

coabitação sexual.14

A atração entre os sexos é um fenômeno social encontrado em todas as culturas 

de que se tem conhecimento. Desejantes do convívio social, homens e mulheres 

tornam-se incompletos e insatisfeitos, a menos que estejam unidos ao outro ou atraídos 

um pelo outro. O desejo sexual, neste sentido, impele o encontro e o contato.

13 Limitamo-nos a observar as contradições do amor romântico com a vida prática dos sujeitos amorosos 
contemporâneos, mas isso não quer dizer que em outros momentos históricos essas contradições não 
estivessem presentes.
14 Grande parte das sociedades tribais, agrícolas e feudais estavam fundamentadas na estrutura de 
parentesco. Conforme Lévi-Strauss (1982), o sistema de parentesco é um sistema de diferenças e 
intercâmbio. Uma tribo, uma fratia, um clã, cede uma mulher a outro clã e recebe em troca outra 
mulher. O casal é o evento que se constitui nas relações dessa estrutura.



E é nesse sentido que todo ser humano é dotado e enraizado num locus social.

Do mesmo modo, é na convivência e no processo de interação com seus pares que os 

homens, deliberadamente, produzem a sociedade e, conseqüentemente, as regras que 

regem seus próprios comportamentos, bem como os modelos e as práticas que 

nortearão, por exemplo, suas vidas sexuais e amorosas. O mundo social é, portanto, 

como pontua Giddens (1978, p. 164), “uma realização qualificada dos sujeitos 

humanos ativos”. 

Evidentemente, uma das condições necessárias para a existência da sociedade, 

tal como a conhecemos hoje, reside em um certo grau de organização na apreensão 

de fatos e relações da estrutura social por parte dos sujeitos sociais. É devido a esse 

processo que as ações humanas situam-se num mundo constituído por uma formação 

histórico-social.

É, pois, dessa forma que os homens, na relação com seus pares, constroem e 

apreendem uma série de aparatos sociais que serão a base para a constituição da 

sociedade. Nas relações travadas no social, homens e mulheres lidam e expressam, 

ainda, uma série de emoções que, em geral, “são dirigidas diretamente a outros e 

causadas pela interação com outros em um contexto e situação social e cultural 

determinados”. (KOURY, 2004, p.11).

As experiências emocionais especificamente humanas implicam, contudo, um 

processo de aprendizagem cultural. Portanto, é nesse sentido que a Sociologia das 

Emoções, disciplina de criação recente, entende os fenômenos emocionais, isto é, 

como fenômenos sociológicos. (KOURY, 2004).



Conforme Koury (2004), a Sociologia das Emoções emerge e inicia seu processo 

de consolidação a partir da metade da década de 70.  Essa disciplina, na procura por 

uma delimitação própria no interior da Sociologia, busca compreender, entre outras 

tendências, até que ponto a cultura teria o poder de modelar a expressão da emoção e 

da experiência emocional. Ou seja, a análise sociológica das emoções buscaria 

compreender

até que ponto sentir certas emoções e expressá-las de um certo modo e não 
de outro, estaria ligado às formas instituídas e instituintes de um social dado e 
de onde os atores vivenciariam subjetivamente e expressariam objetivamente 
interesses, valores e emoções. (KOURY, 2004, p. 14).

 Essa abordagem teria interesse em compreender as configurações sociais nas 

quais as emoções são partilhadas e vivenciadas pelos sujeitos. A emoção, nesta 

perspectiva, seria uma categoria de entendimento que permite, por isso, apreender a 

noção de humano e de sociedade. (KOURY, 2004).

A qualidade e a amplitude das emoções são expandidas por um social 

compartilhado; boa parte de nossas emoções e atitudes se dá em reação à presença e 

à ação dos outros.

Menezes (2002), ao refletir sobre este campo, pensou na relação expressão e 

emoção como parte de um mesmo processo, de maneira que ambas apresentam-se 

enquanto respostas do indivíduo a determinadas condições vivenciadas por ele, isto é, 

uma condição externa impulsionaria um sentimento interior. A expressão emocional 

seria fruto de tensões provocadas por uma determinada situação externa que promove 

no indivíduo uma resposta emocional. Assim, a expressão emocional funciona como um 



comunicador capaz de fornecer aos outros a qualidade de nossos sentimentos e de 

nossas experiências emocionais, como choro, lágrimas, beijo, riso, raiva, etc. Tais 

emoções ocorrem em geral, como resposta a situações de alegria, ciúme, morte ou 

tristeza. (MENEZES, 2002). 

No interior da proposta dos estudos que se aliam à Sociologia das Emoções, há 

um resgate das idéias de Marcel Mauss. Em um dos seus ensaios, Mauss (1980) trata 

das expressões orais dos sentimentos.  O autor classifica a expressão emocional como 

um fenômeno social marcado “pelo signo da não-espontaneidade e da mais perfeita 

obrigação”. (MAUSS, 1980, p. 62). Ele também defende que a divulgação das emoções, 

advindas da ordem sentimental é, ao mesmo tempo, de cunho cultural e obrigatório. A 

emoção e a sua expressão obedecem, nesta perspectiva, a ordens culturais; por essa 

razão, é de se supor que encontremos formas distintas de expressão dos sentimentos e 

emoções. Em vários contextos históricos, os homens criaram e atribuíram significados 

valorativos para expressarem, através da linguagem, o que estavam sentindo.

Tratar a expressão da emoção enquanto um construto social, tal qual ela é 

tratada no interior da Sociologia da Emoção, parece-nos pertinente, na medida em 

que a afetividade humana, ao menos à primeira vista, pode parecer, para muitos, ser 

tão-somente de ordem orgânica, ou então algo fixo da natureza humana. Desse modo, 

não apresentando influências das condições sociais, a afetividade pareceria ser, para 

muitos, algo inato, imutável e eterno. 

A emoção amorosa, por sua vez, também passa por um processo de formação 

sócio-cultural. Trata-se de uma aprendizagem social. E é neste sentido que podemos 



perguntar como La Rochefoucauld (apud ROUGEMONT, 2003, p. 240): “Quantos 

homens se apaixonariam se nunca tivessem ouvido falar de amor?” 

O amor, tal qual foi disseminado pelo Ocidente, constitui-se em dadas 

significações imaginárias sociais15 que, de certa forma, conduzem os indivíduos a lidar 

com esse sentimento16 como se ele fosse um milagre, um encantamento suntuoso que 

atravessa séculos, uma espécie de maravilhamento. “Feito de encontros inesperados 

ou de acasos favoráveis, ele [o amor] é como um choque violento que eletriza, cega, 

encanta. Deixa-nos perdido”. (DEL PRIORE, 2005, p.12). 

Os que amam romanticamente, por sua vez, são arrebatados por sentimentos de 

ordem irracional ou inconsciente, que julgam inexplicáveis. São tomados por 

sensações e emoções que não conseguem explicar ou exprimir, salvo pela literatura, 

poesia, música, teatro, cinema, ou seja, por expressões artísticas. 

Amar, em uma perspectiva ocidental e ideal, implica, sobretudo, selecionar 

aquele(a) que se classificará como sendo o(a) eleito(a) do coração. É singularizar um 

ou uma, entre milhares e eleger aquele(a) que será distinto(a) e “superior como um 

rei ou distante como uma estrela”. Desse modo, o(a) eleito(a) que passa a ser o “único 

bem, a pátria, enfim, o centro de tudo!” (DEL PRIORE, 2005, p.12), melhor dizendo, o 

sujeito amado se apresenta revestido de qualidades ímpares, como descrito no poema 

abaixo:

15 Optamos por esse conceito, baseado em Castoriadis (1982), visto que ele consegue dar conta também 
de aspectos de ordem inconsciente, diferindo de certas noções de ideologia que primam por aspectos 
racionais e conscientes. Aprofundaremos esse conceito, com maiores detalhes, no capítulo II – Rubrica 
3.4.
16 Costa (1998), em seu estudo sobre o “amor romântico”, faz uma distinção entre “sensação” e 
“sentimento”. Para esse autor, sensação seria “mais ou menos forte e duradoura, e sua principal 
característica é a de ser regulada pelo trinômio dor, prazer, desprazer”; já os sentimentos “são 
reconhecíveis sem o auxílio de imagens de estímulos corpóreos.”



Tu és a estrela sem nome/, és a morada, és a cantiga do amor/ és luz, és lírio, 
namorada!/ tu és todo o esplendor, o último claustro da elegia sem fim, anjo! 
(MORAES, 2005, p. 59).

Expressões distintas do amor e de suas práticas estão inscritas em diferentes 

culturas, que passam a reservar-lhes um lugar em seu sistema simbólico, 

representando-as a sua maneira. É nesse sentido que podemos afirmar que o amor e as 

formas de amar mudam no espaço e no tempo e se transformam ao longo dos séculos. 

É um fenômeno eminentemente social, conforme nos mostrou o psicanalista Costa 

(1998), ou como nos informa a historiadora Del Priore (2005, P. 14): 

é como se tivéssemos passado de um período em que o amor fosse uma 
representação ideal e inatingível, a Idade Média, para outra em que vai 
tentar, timidamente, associar espírito e matéria, o Renascimento. Depois para 
o outro em que a Igreja e a Medicina tudo fazem para separar paixão e 
amizade, alocando uma fora, outra dentro do casamento – a Idade Moderna. 
Desse período passamos ao romantismo, do século XIX, que se associa amor e 
morte, terminando com as revoluções contemporâneas, momentos nos quais o 
sexo se tornou uma questão de higiene e o amor parece ter voltado à condição 
de ideal nunca encontrado. 

O conceito de amor, tal qual se expressa na cultura ocidental, não existe, por 

exemplo, na China. Segundo Rougemont (2003, p. 439), o verbo amar só é empregado 

entre os chineses para definir as relações entre mãe e filhos. Desse modo, “o marido 

não ama a mulher: tem afeição por ela, mais ou menos”. Contudo, isso não significa 



que entre os chineses não existam expressões amorosas, provavelmente há, só que não 

tais quais os ocidentais as conhecem. 

A vida sexual é um território, podemos assim dizer, de grandes variações 

culturais. Conforme uma pesquisa realizada por Menezes (2002, p. 17), 

em alguns paises, o ciúme está ausente, ou é excepcional, ou ainda, 
desconsiderado, como entre os Marquesanos. Já a importância afetiva 
atribuída ao amor, no Ocidente, parece ser na verdade raro alhures. É fora de 
dúvida que se conhece um pouco por toda parte casos de paixão amorosa 
exclusiva; todavia, na maioria dos povos, as pessoas que apresentam tal 
comportamento são alvos de zombarias. Em seu clássico Coming of Age in 
Samoa, Margaret Mead afirma que os Samoanos riem das histórias de amor 
romântico, zombam da fidelidade a uma mulher ou a uma amante longamente 
ausente, acreditam e dizem expressamente que um novo amor cura 
perfeitamente o anterior. De modo geral, os sentimentos em Samoa são 
efêmeros: amor e ódio, ciúme e desejo de vingança, tristeza e solidão após um 
luto, só duram algumas semanas. 

No rastro do raciocínio desenvolvido até aqui, as emoções são, por conseguinte, 

produtos de processos sociais que não existiriam sem o concurso das ações humanas. 

Há uma irrefutável dimensão social na expressividade das emoções. Da mesma forma, 

o amor, e as possíveis expressões de sofrimento decorrentes desse amor, são eles 

próprios tratados aqui como fenômenos sociais. E é a partir desse postulado que 

iniciaremos um diálogo sobre amor e dor.

O estudo do comportamento no terreno amoroso (relacionamentos, amor, 

sexualidade, erotismo, sofrimento) pôde se apresentar como um problema sociológico 

fundamental com a chegada do século XXI. (GIDDENS, 2002). 



A necessidade de se refletir sobre o campo amoroso, com estudos na área de 

relacionamentos íntimos, ocorre hoje em função das crescentes transformações 

ocorridas nas relações entre homens e mulheres. (Iremos detalhar melhor esse aspecto 

no capítulo III). 

Assim, observando a atual conjuntura de transformações e mudanças na 

sexualidade, que vem sendo promovida pelos processos modernos (GIDDENS, 1993), é 

lícito questionar, dentro do tema que nos ocupamos: quais os costumes sexuais e 

amorosos atuais? A imagem do amor, típica do romantismo, é ainda o elemento 

norteador dos relacionamentos contemporâneos? Qual o credo amoroso dominante? 

Ainda guiamos nossos relacionamentos inspirados no ideal de amor romântico? Quais 

são os mecanismos pelos quais nos ligamos à outra pessoa? O amor fundamenta e 

justifica as uniões e os vínculos contemporâneos? Que indícios temos dessa prática? 

22..22 OO IIMMAAGGIINNÁÁRRIIOO RROOMMÂÂNNTTIICCOO:: OO AAMMOORR DDOO PPOONNTTOO DDEE VVIISSTTAA DDOO((AA)) EENNAAMMOORRAADDOO((AA))

 São nas relações inter-humanas que ocorrem os primeiros dissentimentos e as 

uniões. O amor, tal qual disseminado no Ocidente, aproxima o eu e o tu. É um 

movimento que leva um sujeito ao outro. (SIMMEL, 2001). Toda paixão tem finalmente 

seu expectador. Conseqüentemente, “em todo amor há pelo menos dois seres” 

(BAUMAN, 2004, p.21) que buscam estreitar os laços num encontro que permita o 

convívio, a presença, o contato. É no terreno amoroso romântico ideal que o desejo de 



se estar junto com o outro é almejado com veemência. Esse desejo pode se 

concretizar em um “abraço”. Este, tal como Barthes observa (1991, p.12), nos 

Fragmentos do discurso amoroso, representa “o sonho da união total com o ser 

amado”. Ou, pelo menos, é assim que o amor se expressa na cultura ocidental 

romântica.

 Rougemont (2003) é um crítico do apaixonamento romântico. Em seus estudos 

sobre as origens do “amor”, defende que ele surgiu no Ocidente. Do mesmo modo, 

Costa afirma que a idéia romântica de amar constituiu-se num valor central no 

imaginário social ocidental, 

É inacreditável que tantos povos diferentes tenham sido atraídos por um 
padrão de amor que é em essência ocidental, fortemente anglo-saxão e 
relativamente novo na terra. O amor ocidental é uma forma raras vezes 
encontrada na história, que tenta combinar escape sexual, amizade afeiçoada 
e funções familiares procriativas num único relacionamento (...). Os 
antropólogos consideram-no uma das mais difíceis relações humanas já 
tentadas, como também uma das mais atrativas. (HUNT apud COSTA 1998, 
p.148, grifos nossos). 

  Pensar o imaginário amoroso romântico ocidental é pensá-lo, antes de tudo, 

como uma dimensão importante daquilo que é socialmente realçado e valorizado. De 

prestígio cultural incontestável, o ideal de amor romântico tornou-se uma norma de 

conduta emocional produtora de sentidos e comportamentos. (COSTA, 1998). 

 Este ideal marca sua presença a partir do final do século XVIII. E, pelo menos 

desde meados do século XIX, o amor



desfruta de uma reputação positiva, que, em nossas últimas décadas, cresceu 
muitíssimo. É valorizado nos meios de comunicação; as novelas apresentam a 
paixão como especialmente bela, porque representa o triunfo da emoção. 
(RIBEIRO, 1996, p. 38). 

A conduta amorosa romântica é bastante difundida pela ordem social. Marca 

sua presença na maioria dos filmes, romances, músicas, literatura. É exaltado em 

anúncios publicitários, em contos infantis e desenhos animados. Suas imagens estão, 

de algum modo, sempre presentes na vida cotidiana das pessoas.

Nenhuma civilização conhecida – e há cerca de 7 mil anos elas se sucedem – 
deu ao “amor” tal publicidade quotidiana: pelo cinema, pelo cartaz, pelo 
texto e pelos anúncios das revistas, pelas canções e imagens. (ROUGEMONT,
2003, p. 392). 

O amor romântico apresenta-se a todos como algo a ser almejado. Concretizar 

esse ideal seria o desejo de muitos românticos, isso porque ele encerra em si a 

promessa de ser feliz para sempre e de nos proteger da solidão, bem como a idéia de 

completude e da mais absoluta reciprocidade. Desta forma, intoxicados pela 

propaganda universal a favor do romance, aproveitamos a primeira oportunidade para 

nos apaixonarmos. (ROUGEMONT, 2003). 

 Situado como um elemento moderno, o amor romântico tornou-se uma força 

social que afetou, sobremaneira, diversos contextos da vida pessoal. (GIDDENS, 1993). 

O casamento, por exemplo, com a difusão dos ideais românticos sofreu alterações 



significativas, deixou de estar tão-somente baseado em laços de parentesco ou de ter 

apenas fins financeiros17.

Quando se instalou como uma regra de conduta na Europa, o ideal de amor 

romântico surgiu para responder a anseios de autonomia e felicidade (COSTA, 1998), 

garantindo completude aos sujeitos amorosos. Imaginariamente magnificado e 

idealizado, o amor seria “uma experiência suprema que todo homem deve um dia 

conhecer, e somente aqueles que passarem por ele poderão viver a vida em sua 

plenitude [...]. Aquele que ama apaixonadamente alcança um nível de humanidade 

superior”. (ROUGEMONT, 2003, p. 372-377).

 No âmbito das significações imaginárias sociais, inferimos que o amor romântico 

é uma forma típica de vínculo que aproxima seres ansiosos pela segurança do convívio.

Ele motiva e mobiliza a busca pelo encontro amoroso com o outro do desejo a fim de 

satisfazer um prazer; este sendo aquilo que “vou querer sempre fazê-lo voltar”. (in 

BARTHES, 1991, p.12). 

 Os amantes, de certo modo, desejam encontrar pessoas que correspondam às 

suas demandas. “Nós nos afeiçoamos a quem nos trata bem, a quem nos dá alegria”. 

(ALBERONI, 1986, p.116). O prazer sexual é, observa Alberoni (1986), seguindo de 

perto as contribuições de Freud, o maior dos prazeres, “por isso está em condições de 

criar as mais fortes ligações. Se alguém nos proporciona um grande prazer erótico, 

procuraremos encontrá-lo de novo, depois mais e mais vezes”. (ALBERONI, 1986, p. 

116).

17 A proposição que versa sobre a relação ideal de amor romântico e casamento será detalhada, de 
forma mais aprofundada, no capítulo III, rubrica 1.  



O amor romântico aproxima os amantes e projeta-se em dois sentidos: apóia-se 

no outro e idealiza o outro. Super-valorização, exaltação e idealização do objeto 

amado são algumas das premissas que caracterizam a forma de amar romântica. Neste 

sentido, atribui-se à pessoa amada uma série de perfeições. O amor romântico é, pois, 

sempre idólatra e fetichista e, por isso, cego a possíveis defeitos do amado. 

De outro modo, é o social, na dinâmica amorosa, que nos mostra a quem 

devemos escolher como objeto amoroso. É como se o apaixonado perguntasse: “A 

quem devo desejar?” E nesse sentido, “o ser amado é desejado porque um outro ou 

outros mostraram ao sujeito que ele é desejável: por mais especial que seja, o desejo 

amoroso é descoberto por indução.” (in BARTHES, 1991, p. 128). 

O imaginário romântico é composto por uma série de significações, 

representações e afirmações que caracterizam essa forma de amar. Desse modo, pelo 

menos no plano ideal, o amor romântico surge para transformar “minha vida, 

enriquecê-la de novidades, de riscos estimulantes, de prazeres cada vez mais 

violentos ou sedutores”. (ROUGEMONT, 2003, p. 378). 

Costa (1998, p. 13) descreve, dentro do conjunto que compõe o imaginário 

romântico, três proposições que caracterizariam o amor tal qual conhecemos hoje: a) 

O amor é um sentimento universal e natural, presente em todas as épocas e culturas; 

b) O amor é um sentimento surdo à “voz da razão” e incontrolável pela força da 

vontade; c) O amor é a condição sine qua non da máxima felicidade a que podemos 

aspirar. Essas três afirmações sustentariam o credo amoroso dominante, e são, 

conforme Costa, “uma espécie de catálogo de competência mínima exigida aos 

candidatos ao vestibular do amor”. (COSTA, 1998, p. 13).



 Pelas significações imaginárias sociais, o ideal de amor romântico surge como 

um evento raro, como um acontecimento único. Quando estamos romanticamente 

apaixonados,

sentimos cheiros que não sentíamos antes; percebemos cores e luzes que não 
víamos habitualmente. Um gesto, um olhar, um movimento da pessoa amada 
nos tocam profundamente porque nos falam dela, de seu passado, de sua 
infância. [...] Sabemos criar um universo de fantasia de tal modo que nunca 
nos cansamos de reencontrar o ser amado. A sexualidade impetuosa, o desejo 
de ter e dar prazer atingem tudo que é da pessoa amada, de quem amamos 
tudo – até o interior do seu corpo, seu fígado, seus pulmões. (ALBERONI, 1988, 
p. 10). 

 A chegada do amor romântico, na vida dos indivíduos, é sempre definitiva: 

“chegado o momento, o amor atacará – mas não se tem a mínima idéia de quando isso 

acontecerá. Quando acontecer, vai pegar você desprevenido”. (BAUMAN, 2004, p. 17). 

Sobre isso, vejamos a fala de um dos sujeitos entrevistados: 

Eu nem sei o que foi... Foi uma coisa de louco. Foi uma coisa que eu nunca 
senti na minha vida, por que foi um encantamento assim de imediato. Não foi 
aquela coisa que você vai conhecendo, vai lhe cativando, você vai conhecendo, 
vai gostando, mas foi uma coisa fulminante... Enfim, aquela coisa que 
ninguém diz nada, mas está na cara. Você não consegue disfarçar, você não 
sente, aí acha que disfarça. E quando você sente, não dá para disfarçar, aí é 
que entra o não verbal, todo mundo percebe. 18

A idéia de encontrar alguém e num primeiro olhar se apaixonar perdidamente 

tornou-se um dos pressupostos mais popularizados quando se fala de amor, como nos 

18 Douglas, 41 anos. 



revela a seguinte fala apaixonada: porque aconteceu uma vez na minha vida, que foi 

um relacionamento que eu tive, que foi aquela paixão fulminante. Olhei e me 

apaixonei 19. É uma característica romântica a idéia da constituição de um amor que 

surge inesperadamente, num momento mágico.

O denominado amor à primeira vista apareceria aos apaixonados como alguma 

coisa que não se quer, como alguma coisa que não se espera, como alguma coisa que 

surge sem a interferência deles. O discurso amoroso coletado por Barthes (1991, p. 

165) traduz em uma frase isso que caracterizaria esse amor que nasce de um primeiro 

olhar: “eu o vi, enrubesci ao vê-lo. Uma perturbação surgiu na minha alma perdida”. 

A pessoa amada interessa ao outro porque é diferente. O ser que é contemplado 

apresenta caráter particular. O amor, neste sentido, cria seu objeto como produto 

totalmente original. (SIMMEL, 2001). A pessoa é inclassificável, única, singular. Vem 

ao encontro, sobremaneira, da especificidade do desejo do amante, como declara um 

de nossos entrevistados: Leila era a pessoa perfeita que eu sempre quis. Como eu 

conversei com Leila... Como eu identifiquei que ela era a pessoa certa para casar...20.

O ente amado, nesse sentido, “se converte naquele que não pode ser senão ele – 

absolutamente especial”. (ALBERONI, 1988, p. 10). É com vista nessa idealização que 

se busca apreender o outro e assim constituir um vínculo que deverá, pelo menos no 

plano ideal, durar para todo o sempre.

O amor, dentro desta descrição imaginária romântica, apresentaria um caráter 

imortal, alterando-se apenas na sua expressão, como anunciam nossos entrevistados: 

19 Douglas, 41 anos. 
20 Fernando, 31 anos. 



Algumas pessoas acham que não, eu conheço pessoas que são casados há 50 
anos com a mesma pessoa e eles dizem que o amor se transforma, a paixão, o 
fogo, aquela coisa intensa, aquela coisa física, de pele, de sexo com a idade 
elas vão se acalmando e depois de 50 anos de casado vem outro tipo de amor, 
pode ser que quando eu chegue lá eu descubra esse tipo de amor.21

Eu acho que existe amor para sempre, mas ele vai se modificando, ele vai se 
transformando. Antigamente as pessoas ficavam casadas até muitos anos.22

Está disseminada no imaginário social a idéia de que o amor, uma vez 

encontrada a verdadeira alma gêmea, durará para sempre, como na célebre frase até

que a morte nos separe. Para o apaixonado, o verdadeiro amor é eterno, sem chances 

de terminar. 

Como termina um amor? – O que? Termina? Em suma ninguém – exceto os 
outros – nunca sabe disso; uma espécie de inocência mascara o fim desta coisa 
concebida, afirmada, vivida como se fosse eterna. (BARTHES, 1991, p. 86). 

O amor, tal como instituído pelas significações imaginárias românticas, consiste

em um estado de felicidade “sem conflitos, uma espécie de fusão místico-amorosa 

monogâmica”. (ALBERONI, 1988, p. 141). É um estado absolutamente especial, que 

rompe com a rotina da vida cotidiana. É alguma coisa da ordem do gozo, do 

21 Douglas, 41 anos. 
22 Fernando, 31 anos. 



extraordinário, que causa grandes alegrias. Quando arrebatados pelo amor, somos 

devorados pelo desejo e pela impulsão de sermos felizes. 

O estar apaixonado exige a presença de um outro excepcional.  Na relação eu e 

tu, o amor permite a possibilidade de um vínculo emocional. E para o sucesso na 

constituição deste vínculo, é necessária a informação amorosa. Ou seja, o ser 

apaixonado deverá utilizar-se da gramática do amor para exprimir sua condição.

A pessoa que descobrimos amar não é então somente bela e desejável. É a 
porta, a única porta para penetrar neste mundo novo, para ter acesso a essa 
vida mais intensa. (...) Então a nossa linguagem habitual torna-se 
inadequada para exprimir essa realidade interior. Espontaneamente 
descobrimos a linguagem do presságio, da poesia, do mito. (ALBERONI, 1986, 
p. 144, grifos nossos). 

 A declaração de amor é alguma coisa, dentro do campo do imaginário, que tem 

o poder de informar um estado, um sentimento, um desejo, e é nesse sentido que 

nosso entrevistado disse: um dia ela passou um bilhete pra mim, achando que estava 

apaixonada por mim. Eu... “Eita”! E agora, o que é que eu faço23? Na declaração de 

amor, está contida uma série de representações imaginárias socialmente construídas. 

O eu te amo seria comumente utilizado como um proferimento do grito de amor. A 

frase eu te amo exige, por excelência, o pronunciamento de outra frase: eu te amo 

também.  Barthes (1991, p. 64) esclarece que a declaração de amor seria: 

23 Fernando, 31 anos. 



a propensão do sujeito apaixonado a alimentar o ser amado, fortemente, com 
contida emoção, do seu amor, dele, de si, deles: a declaração de amor não diz 
respeito à confissão do amor, mas a forma infinitamente comentada, da 
relação amorosa.

 A declaração amorosa atende, em boa medida, a uma necessidade de 

expressão, ou seja, o sujeito apaixonado sente-se inclinado a expressar 

emocionalmente o amor, que parece não poder esconder. Barthes (1989, p. 88-89) 

seleciona um fragmento de um discurso amoroso, no qual afirma: “Não utilizo a 

linguagem, porém o que escondo da linguagem, meu corpo diz”.

Instituído pelo imaginário romântico, o encontro com o outro do desejo é sempre 

vivido como uma festa. Quando o apaixonado encontra o ente querido, algumas 

afirmações imediatas comprovariam seu estado: “deslumbramento, entusiasmo, 

exaltação, projeção louca de um futuro realizado”. (in BARTHES, 1991, p. 18). 

 Quem ama romanticamente, diante da presença do amado, apresentaria 

algumas modificações e/ou perturbações fisiológicas, como no seguinte depoimento 

de um entrevistado: [...] tipo taquicardia. Era uma coisa que eu nunca tinha sentido, 

frio na barriga, a mão suava, e queria sempre estar com esta pessoa, o olhar 

brilhava24. O encontro amoroso pode promover pequenas modificações no sistema 

nervoso autônomo, como: aceleração dos batimentos cardíacos, garganta seca, 

dificuldade de respirar, aumento da temperatura, mudança do olhar, expressão facial, 

rubor, conforme comenta Borges (2004, p.39) em sua análise filosófica sobre o amor. 

24 Douglas, 41 anos. 



  Este amor exige ainda uma série de deveres amorosos que “me impedem de 

fazer qualquer outra coisa; abandono coisas urgentes do mundo, só me interessa o 

bem amado”. (in BARTHES, 1981). Desse modo, o sujeito apaixonado, acometido pelo 

desejo de ser feliz, busca realizar com sucesso os seus deveres amorosos. Alguns 

deles: escolher um presente que agrade, esperar um telefonema, fazer uma carta de 

amor (BARTHES, 1991). 

 O presente para o (a) amado (a) é, dentro do imaginário amoroso, comprado e 

escolhido na maior excitação. Alguns questionamentos, como - será que o presente 

agradará? - acompanham esse momento. A escolha do presente deve se adaptar ao 

desejo do amado (BARTHES, 1991). Observemos a expressão de um sujeito em estado 

amoroso: levei flores pra ela. Mandei botar uma faixa em frente à maternidade, de 

manhã. Não dizia meu nome, nem o nome dela, apenas coisas que ela identificasse25.

 O apaixonado utiliza alguns presentes amorosos para especificar a qualidade do 

desejo.

 A espera de um telefonema é desvirtuada pelo apaixonado, que transforma esse 

momento em uma angustiante espera: “ficarei, pois, impaciente com a falação das 

comadres que, na farmácia, retarda a minha volta ao aparelho do qual sou escravo”. 

(in BARTHES, 1991, p. 72). A dinâmica da vassalagem amorosa exige esta futilidade, 

que se sintetiza nessa fala apaixonada: E quanto tempo fiquei naquela agonia. Hoje 

ela ligou pra mim. Eu esperei todos esses meses26.

25 Fernando, 31 anos. 
26 Fernando, 31 anos. 



 Um outro dever amoroso que pelo menos para o apaixonado torna-se uma 

urgência, é escrever uma carta de amor. A carta para o apaixonado é sempre 

expressiva e elogiosa, chega para contar, dizer algo. Especifica o amor. 

Depois escrevi uma carta para ela. Fui deixar na casa dela. Foi à hora que o 
telefone tocou; ela foi falar com alguém... para você ver como essa carta é 
guardada. Eu guardei... há cinco anos que ela está com essa carta. Na 
verdade, a carta é contando a nossa história.27

 Portanto, o amor, como descrito acima, é atravessado por uma série de 

significações sociais românticas, que são fundamentadas e fundamentam uma prática 

amorosa dominante no Ocidente. Essas mesmas significações, pelo menos como é 

difundido pelo imaginário romântico, estabelecem algumas exigências para o 

cumprimento e concretização, a contento, desse amor. Contudo, resta saber se são 

exigências exeqüíveis na vida prática das pessoas, ou se, na tentativa se cumpri-las, 

elas não esbarrariam em equívocos e contradições, fontes de seus sofrimentos.

22..33 EEQQUUÍÍVVOOCCOOSS EE CCOONNTTRRAADDIIÇÇÕÕEESS DDOO IIDDEEAALL DDEE AAMMOORR RROOMMÂÂNNTTIICCOO

 O imaginário romântico se impôs à mentalidade ocidental. Definitivamente, foi 

sancionado e eleito como a forma de amar dominante, isto é, “ao constituir um ideal, 

criou um instrumento regulador das relações sociais e esse ideário manteve-se 

27 Fernando, 31 anos. 



presente de diversas maneiras, permanecendo como uma referência na 

contemporaneidade”. (CARVALHO, 2003, p. 155).

 Segundo um estudo realizado por Goldenberg (2004) no Rio de Janeiro, em 

2004, com jovens de camadas médias urbanas, acerca de novas formas de 

conjugalidades, destacou-se que 83% das mulheres e 76% dos homens elegeram o amor 

romântico como fundamental para se caracterizar um modelo ideal de 

relacionamento. Igualmente, em nossas entrevistas, tivemos acesso a algumas 

expressões nas quais se evidenciam a adesão dos nossos entrevistados a esse modelo: 

Um relacionamento ideal? Primeiro que você goste, que você esteja 
apaixonado, porque gostar, estar apaixonado, é algo muito bom, gostoso, 
agradável; ser retribuído neste sentimento, melhor ainda. Gostar muito de 
alguém que gosta muito de você, ou seja, amar alguém, que te ama. Havendo 
esta sintonia... Amar e ser amado por uma pessoa maravilhosa que te 
respeite, que goste de você... eu acho que é isso.28

 Uma relação que é baseada no ideal de amor romântico só pode ser sustentada 

se tiver sentimento, ou seja, se for baseada e condicionada pela linguagem do amor 

romântico, caso contrário, nada mais poderá existir, conforme se expressa um 

entrevistado: Aí, conversei com ela: a gente não tem mais... Não se curte mais, não 

tem mais isso, não tem mais nada, não tem mais sentimento.29

 E ai daqueles que desafiam as regras impostas pela cultura romântica! Aqueles 

que não amam idealmente são, de certo modo, punidos pela ordem romântica 

28 Douglas, 41 anos. 
29 Fernando, 31 anos. 



dominante. Recai sobre eles o estigma do fracasso emocional, que os remete à prova 

da solidão ou à exclusão do mundo dos felizes.

  A internalização das significações imaginárias românticas conduz os indivíduos 

a seguirem um modelo de amor determinado. Estamos, de certo modo, orientados e 

obrigados a realizar e a vivenciar nas práticas cotidianas dos relacionamentos íntimos, 

as premissas e demandas impressas pelo ideal de amor romântico. 

 Desse entendimento social, surgem algumas questões que se fazem 

fundamentais do ponto de vista dessa pesquisa: não existiria uma distância 

considerável entre o que é exposto pelo imaginário romântico e o que é vivenciado nas 

práticas reais cotidianas? Não estaria o ideal de amor romântico em conflito com a 

realidade vivida nos relacionamentos contemporâneos? 

 Muitas são as exigências que o amor romântico toma para si como algo a ser, 

pelo menos no plano ideal, efetivado pelos amantes.  Supõe, desta maneira, o 

cumprimento de papéis “que não são facilmente executáveis”. (CARVALHO, 2003, 

p.173).

 A expectativa romântica de realização amorosa surge como garantidora de 

completude e felicidade dos indivíduos, desde que estes se engajem em cumprir 

determinadas exigências (citadas anteriormente): fidelidade, reciprocidade, 

companheirismo, atenção, gentileza, cumplicidade, compartilhamento de intimidade, 

dedicação, diálogo, compreensão (GOLDENBERG, 2004), as quais se afirmam como 

aquilo que fundamenta o amor.  Diante das demandas suscitadas pelo imaginário 

romântico, surgem algumas inquietações: é possível realizar todas essas exigências? 

Algumas dessas exigências não seriam contraditórias entre si e com o que as condições 



reais de existência impõem aos sujeitos em sociedade? Até que ponto a não-realização 

dessas exigências tem produzido como conseqüência o sofrimento amoroso?

O comportamento amoroso romântico, alicerçado social-historicamente, 

permite-nos constatar, através das discussões teóricas de autores como: Costa (1998), 

Carvalho (1998), Giddens (1993) e Rougemont (2003), que a busca da realização do 

ideário romântico nas relações afetivo-sexuais pressupõe regras de conduta 

conflitantes. Nessa dinâmica, a não-realização, de forma satisfatória, dessas 

exigências românticas pode vir a ser um elemento motivador de sofrimento, em razão 

de o amor ter sido colocado em um lugar idealizado. 

Nesse lugar exorbitantemente idealizado, pedimos ao amor o que, um dia, 
pedimos a Deus, e fizemos do parceiro da relação amorosa uma espécie de 
substituto da dama da cultura cavalheiresca ou das formas eternas e perfeitas 
da metafísica grega. Como ninguém consegue preencher a contento tais 
papéis e funções – a não ser precariamente e por um pequeno período -, as 
expectativas idealizadas são sempre frustradas e o resultado é a oscilação 
entre a total descrença na possibilidade do amor e um culto cego ao 
romantismo. (COSTA, 1998, p.101, grifos nossos).

 A promessa da plena realização de si no encontro com o outro é uma das 

exigências que o ideal de amor romântico suscita nas mentes dos sujeitos amorosos. 

Ela faz com que o “amor-paixão possua características que tornam literalmente 

impossível a realização de suas demandas”. (SOUSA apud COSTA, 1998, p.193). 

 A confiança no outro é tida como uma das tarefas amorosas românticas mais 

difíceis de se cumprir, principalmente a longo prazo, mas continua sendo uma 

exigência bastante valorizada pelos sujeitos amorosos. Quando realizada 



satisfatoriamente, pode até se tornar o fundamento, em muitos casos, da 

continuidade da relação amorosa, porém a sua ausência ou insuficiência parece 

sempre comprometer a relação, conforme a expressão abaixo: 

acabou porque... eu gostava dela, mas aí eu passei a não confiar mais nela. 
Então, ela disse que ia sair, que queria sair. No final de semana ela saiu e só 
me disse no início da semana. Aí você foi para onde, foi com quem? A cada vez 
que eu pedia para ela contar a história ia aumentando, aumentando, 
aumentando...Você dançou? Não dancei. Depois tinha dançado com alguém. 
Mas eu gostava dela, aí não deu mais por falta de confiança.30

  A desconfiança rompe com o que é exigido pelo ideal e o resultado pode ser dor 

e sofrimento. 

Ela ficou, como aquela história, “você nunca acreditou em mim, nunca 
acreditou em mim, sempre fui julgada, fui acusada injustamente”. Não dava 
mesmo pra mim mais. Aí acabou. Passei cinco meses me lascando, perdi 
dez quilos. E ela dizendo quando a raiva passasse ela voltava. Por três meses 
ela falou isso: “ quando a raiva passar a gente vai voltar”. Aquela história: 
esperando por ela, esperando por ela. Tinha me convencido que ela não tinha 
me traído: esperando por ela, até que ela foi pra o Encontro Nacional de 
Estudantes de Medicina, em São Paulo. Aí voltou com um namorado31.

 Da mesma forma, a fidelidade amorosa é socialmente valorizada. A fidelidade é 

uma demanda exigida pelo ideal de amor romântico que supõe a exclusividade por 

excelência, do contrário é a dominância do sofrimento: 

Aí eu sofri muito, sofri muito. Aí essa idéia de ter sido traído. Ai junta que foi 
duas vezes então sofri duas vezes por essa mulher e ainda por cima não 
posso sofrer três vezes por ela, não é possível. Aí ralei pra caramba; dessa 

30 Fernando, 31 anos. 
31 idem. 



vez não emagreci tanto. Aí comecei a sair... Sair de quinta a domingo com uns 
amigos meus32.

 O imaginário romântico também apresenta aos apaixonados a promessa da 

indissolubilidade dos laços amorosos. Uma vez encontrado o amor verdadeiro, esses 

laços não poderão ser dissolvidos. Contudo, as práticas reais vivenciadas pelos sujeitos 

amorosos desmentem o que é construído pelo ideário: 

Aí, quando ela me abandonou completamente, eu comecei a sentir falta... 
Aquilo foi renascendo dentro de mim e eu comecei a sofrer... algo romântico. 
Aí ela assumiu o namoro lá com o cara, começaram a namorar. E eu tentei 
esquecer, mas foi muito difícil, sofrimento, sofrimento...33

 O sofrer por amor, na nossa perspectiva, seria constitutivo, de algum modo, da 

própria dinâmica do ideal de amor romântico, cujas exigências são, por vezes, 

irrealizáveis, pelo menos satisfatoriamente. Parece existir uma incompatibilidade no 

que é imposto pelo imaginário romântico e o que é vivido nos relacionamentos. De 

certo modo, o amor romântico pressupõe a possibilidade de sofrimento, isso porque os 

elementos que formam o ideal de amor bem sucedido já não encontram suporte na 

realidade afetiva dos sujeitos contemporâneos. (COSTA, 1998). Mas, teria sido outrora 

encontrado? Por ora, não poderemos responder a tal questão. 

 Seguindo de perto este raciocínio, questiona-se: que tipo de relação pode se 

estabelecer entre sofrimento amoroso e o ideal de amor romântico? Quais os sentidos 

sociais cunhados por sujeitos amorosos acerca do amar e do sofrer na 

32 Idem. 
33 Idem. 



contemporaneidade? Quais as principais formas de representação e de expressão do 

sofrimento amoroso que decorreriam das contradições geradas pelo ideal de amor 

romântico e as práticas reais cotidianas vivenciadas em relacionamentos íntimos 

amorosos?

22..44 UUMM BBRREEVVEE EESSBBOOÇÇOO SSOOBBRREE AA CCOORRRREELLAAÇÇÃÃOO AAMMOORR EE SSOOFFRRIIMMEENNTTOO

 “Me projetei no outro com tal força que, quando você me falta, não posso me 

retornar, me recuperar: estou perdido para sempre” (in BARTHES, 1991, p. 35, grifos 

nossos), ou pelo menos é assim que o sofrimento amoroso, decorrente da crença na 

concretização do imaginário romântico nos relacionamentos, se expressa, isto é, em 

pleno desespero. Aquele que sofre por amor vive esse momento com intensidade, como 

se nada conseguisse salvá-lo. Notemos a intensidade desse tipo de sofrimento no 

relato de uma de nossas entrevistas: 

Bom, ele foi embora e eu fiquei sem ter onde ficar, e a imensidão das coisas 
que eu sentia, sem ele, para as guardar, ficaram errando. Fiquei sem norte, 
sem estrelas para me guiar. E o que antes injetava vida nas minhas veias 
passou a corroê-las - corpo mutilado pelas feridas da solidão. Sobrevivi. 
Costurei lentamente tantos pedaços que ficaram perdidos em lembranças 
fragmentadas pela separação, destroços, escombros do passado que teimavam 
em assumir um caráter de realidade de algo que não mais existia. Aí percebi 
que amara um fantasma que só existia dentro de mim, e amando uma 
miragem dele, não o amei, porque não o encontrei.34

34 Luiza, 30 anos. 



No quadro teórico em que se insere o nosso estudo, somos levados a inferir que 

uma série de representações e significações sociais (CASTORIADIS, 1982) acerca do 

amor e do sofrimento amoroso foram, ao longo de um processo histórico, 

cuidadosamente engendradas por um “coletivo anônimo”, de forma que ambos os 

sentimentos, tratados aqui como criações sócio-históricas, não se apresentam como 

imutáveis; ao contrário, transformam-se conforme a época e a sociedade, significando 

que se pode encontrar distintas formas de amar e sofrer.

Contudo, o que parece não mudar, salvo engano, é a relação que se instituiu 

como sendo quase intrínseca entre amor e sofrimento35, pelo menos foi o que se 

observou em algumas culturas, de maneira a não se cogitar ou pensar na possibilidade 

de amar sem sofrer ou amar e ser feliz ao mesmo tempo, como se a condição amorosa só 

pudesse acarretar sofrimentos aos sujeitos que vivem o amor. Minimamente, é assim 

que essa relação parece estar instituída no imaginário social.

Várias são as fontes das quais poderemos nos inspirar para observar o cuidado 

com que o “coletivo anônimo” teceu a correlação amor e sofrimento.36 Essa ligação 

que predispõe os amantes ao sofrimento se institucionalizou por meio de um processo 

histórico, e é nesse sentido que as expressões desse amor (distinta da versão romântica 

do século XVIII), implicando a possibilidade de sofrer, são permeadas e animadas por 

uma série de significações imaginárias sociais.

35 Evidentemente, não estamos, com isso, afirmando que as expressões do amar e do sofrer seriam 
sempre imutáveis, ou seja, se apresentariam sempre idênticas em diferentes épocas e lugares. 
Contrariamente, entendemos que, apesar de parecer existir uma relação amor/sofrimento, a forma de 
expressá-los é distinta, portanto, cultural. 
36 Apresentamos depoimentos de expressões amorosas (formas de amar e de sofrer) de outras épocas e 
culturas, que são distintas da forma de amar romântica (instituída no Ocidente).



Extraído de uma fonte histórica, poderemos citar aqui, a título de exposição, 

um laudo médico de 1780 a.C., do antigo Egito, na antiga Mesopotâmia, o qual 

descreve o que denominavam de “mal de amor”: 

Quando o paciente não pára de tossir; muitas vezes não pode falar; fala só 
constantemente e ri sem razão por qualquer motivo (...), está habitualmente 
deprimido, a garganta apertada, sem o menor prazer para comer ou beber, 
não parando de repetir, com profundos suspiros: ‘Ah! meu pobre coração! – ele 
sofre do mal de amor. (BOTTÉRO, 1992, p. 25).37

Entende-se aqui que as formas de amar e sofrer da antiga Mesopotâmia são 

distintas das nossas e de outras sociedades. Com isso, reforçamos a idéia de que o que 

denominavam de “mal de amor” apresentaria “significações particulares” daquela 

sociedade e que, por essa razão, só apresenta sentido naquele contexto e para 

aqueles povos. Não há, em momento algum, um propósito nosso em guardar relação 

de comparação entre a antiga Mesopotâmia com a sociedade em que vivemos ou outra 

qualquer, mas, tão-somente, demonstrar a relação que se fez e se faz (distintamente, 

conforme época e sociedade) entre amor e sofrimento.

A idéia de amor como doença, anunciada na citação histórica da Antiga 

Mesopotâmia, foi também compartilhada pelos Renascentistas europeus, conforme 

demonstrou Del Priore (2005, p. 98), a qual observa ser, nesse período, muito comum 

a produção de laudos médicos sobre as “infecções causadas pelo amor”: 

37 O que distingue a forma de amar romântica de outras formas de amar (nesse caso, da Mesopotâmia) é 
que o ideário romântico assumirá uma nova conotação e significado na modernidade do século XVIII.



nossos médicos modernos chamam  de febre amorosa os batimentos do 
coração, inchamento do rosto, apetites depravados, tristezas, suspiros, 
lágrimas sem motivo, fome insaciável, sede raivosa, síncopes, opressões, 
sufocações, vigílias contínuas, cefalalgias, melancolias, epilepsias, raivas, 
furores uterinos, satiríases e outros perniciosos sintomas que não recebem 
mitigações nem cura na maior parte das vezes [...]. Esse mal ataca 
inicialmente pelos olhos, flui pelas veias como um veneno, dirige-se ao fígado 
que inflama de forma a transmitir um calor aos rins e ao lombo que se tornam 
sedes importantes dos sintomas eróticos, chegando finalmente ao cérebro que 
é escravizado.

Retornaremos, ainda, à Antiguidade, para perseguimos a conexão feita por 

homens e mulheres acerca do amar e do sofrer. Encontramos, também em fontes 

históricas, uma poesia do século VII a.C., de autoria da poetisa Safo, que expressava 

assim seu sofrimento, em função do abandono de sua amada: 

E não reverei jamais minha doce Átis./ Morrer é menos cruel que esse destino 
odioso;/ E eu a vi chorar no momento do adeus./ Ela dizia: ‘Eu parto. Partir é 
difícil.’/ Eu lhe disse: ‘Sê feliz e vai, pois nada dura./ Mas lembra-te sempre 
do quanto te amei. (MOSSÉ, 1992, p.43). 

 Em uma outra perspectiva, agora no quadro da literatura alemã, tem-se, em 

1774, a publicação do livro “Os sofrimentos do jovem Werther”. O tema é a paixão 

sofrida até a mais absoluta destruição, até a aniquilação das forças vitais, 

aproximando assim o amor da loucura e da negação da vida. Werther, o personagem 

central, exprimia do seguinte modo o seu sofrimento diante da não correspondência 

de seu amor: 



Ela não vê, não sente que está preparando um veneno que vai aniquilar a 
ambos; e eu vou saborear com volúpia a taça em que ela me oferecer a ruína. 
De que me  serve este olhar de bondade com que quase sempre me olha... 
quase sempre?... não, quase sempre não ... mas às vezes, e a solicitude com a 
qual acolhe uma manifestação involuntária de meus sentimentos, a compaixão 
pelo meu sofrimento, que se delineia em sua fronte? (GOETHE, 1999, p. 106). 

Werther nutre um amor impossível por Charlotte, esposa de Albert, que o leva 

ao suicídio. A morte surge, assim, como apaziguadora da sua paixão e de todos os seus 

conflitos e angústias; ela dá um fim ao sofrimento e à dor de se ver eternamente sem 

Charlotte. A expressão do personagem e a forma com que resolve este sofrimento são 

levadas às últimas conseqüências. 

É bem verdade que a literatura ocidental, principalmente a partir do século 

XVIII, começa a associar o discurso amoroso à dor, isto é, esse discurso “se associa ao 

sofrimento e à promessa de felicidade. Aqueles que eram feridos pelas setas de Eros 

ficavam a mercê da ventura e da desventura, da boa e da má sorte, da fortuna e do 

infortúnio”. (FERREIRA, 2004, p. 07). 

Num estudo antropológico desenvolvido por Bronislaw Malinowski, em sua obra 

“A vida sexual dos selvagens”, ao tratar do detalhamento da vida amorosa de 

indivíduos que viviam em sociedades tradicionais, o autor revelou, em parte, como os 

habitantes da ilha Trobriand lidavam com o amor e o sofrimento.

Para esses nativos, conforme demonstrou o antropólogo, a vida sexual não é 

resumida a uma questão fisiológica somente, esta passa a implicar o amor e o namoro 

e, por vezes, o sofrimento, que, de maneira geral, era propiciado por traições ou pela 

não-correspondência amorosa. E isso era tanto que um amor não correspondido 



poderia levá-los a cometer até mesmo o suicídio, nas palavras de Malinowski (1983, p. 

322): “e os nativos que me contaram pelo menos um caso de suicídio causado por um 

amor infeliz”. Esses nativos tratavam a sexualidade como algo sagrado, ligado a 

experiências espirituais. 

O amor é uma paixão, tanto para o melanésio quanto para o europeu e, como 
tal  fontes de tormentas mais ou menos graves para o espírito e para o corpo; 
conduz a muitos impasses, escândalos ou tragédias; mais raramente, ilumina a 
vida e inunda o coração de uma alegria transbordante. (MALINOWSKI, 1983, p. 
292).

O antropólogo relata, ainda, um episódio que causou sofrimento e angústia a 

um nativo específico: Monakewo. Assim, “quando, por alguns dias, ela lhe era infiel, 

Monakewo mostrava-se evidentemente humilhado; e em cada uma dessas ocasiões 

queria persuadir-me a deixar a ilha e levá-lo comigo”.(MALINOWSKI, 1983, p. 320). 

Aqui no Brasil, precisamente no dia 12 de outubro de 1827, o sofrimento 

decorrente da saudade do objeto amado parece ter sido demonstrado em um trecho 

de uma carta de amor que D. Pedro I, o Imperador do Brasil, encaminhava à Marquesa 

de Santos: 

Eu estou hoje em um estado de tristeza e melancolia, com saudades tuas, 
além de toda a expressão. Adeus, aceita o coração dilacerado de saudades 
tuas que te oferece esse desgraçado filho, amigo, amante, fiel constante, 
agradecido e verdadeiro. (DEL PRIORE, 2005, p. 225). 



 Em 21 de junho de 1856, Karl Marx escrevia uma carta a Jenny, sua esposa, que 

nos parece expressar, de alguma forma, o sofrimento decorrente da ausência da 

amada. Vejamos:

Amadinha do meu coração, torno a te escrever porque estou sozinho e porque 
me cansa ficar dialogando contigo na minha cabeça o tempo todo, sem que 
tomes conhecimento disso, sem que possas me ouvir e responder. (MARX
apud KONDER, 1983, p.214). 

 O soneto de separação, escrito em 1938, de autoria do poeta Vinícius de Moraes, 

expõe e descreve a dor da separação: 

De repente do riso fez-se o pranto,/ Silencioso e branco como a bruma/ E das 
bocas unidas fez-se a espuma/ E das mãos espalmadas fez-se o espanto. De 
repente da calma fez-se vento/ Que dos olhos desfez a última chama/ E da 
paixão fez-se o pressentimento/ E do momento imóvel fez-se o drama/ De 
repente, não mais que de repente/ Fez-se de triste o que se fez amante/ E de 
sozinho o que se fez-se contente/. Fez-se do amigo próximo o distante/ Fez-se 
da vida uma aventura errante/ De repente, não mais que de repente. 
(MORAES, 2005, p. 93). 

 Em 1947, o compositor e intérprete Lupicínio Rodrigues expressa na música 

Nervos de aço  o seu sofrimento, fruto do completo abandono da sua amada: 

Você sabe o que é ter um amor/ Meu senhor? / Ter loucura por uma mulher/ E 
depois encontrar esse amor/ Meu senhor? / Nos braços de um outro qualquer/ 
Você sabe o que é ter um amor/ Meu senhor? / E por ele quase morrer? E 
depois encontrá-la em um braço/ Que nem um pedaço/ Do seu pode ser? Há 



pessoas com nervos de aço/ Sem sangue nas veias/ E sem coração/ Mas não sei 
se passando o que eu passo/ Talvez não lhes venha qualquer reação/ Eu não 
sei o que trago no peito/ É ciúme, despeito, amizade ou horror/ Eu só sei que 
quando a vejo/ Me dá um desejo de morte ou de dor. (RODRIGUES apud DEL 
PRIORE, 2005, p. 273). 

 Nessa letra, centrada na questão do abandono, Lupicínio fala de uma mulher 

por quem parece ter um amor sem limites. A dor do abandono é tão grande que nem 

mesmo os possuidores de “nervos de aço, sem sangue nas veias e sem coração”, 

agüentariam o sofrimento do narrador. 

 Sem a exaustão de exemplos que poderíamos trazer em muitas páginas, os 

poucos citados, esparsos histórica e culturalmente, servem-nos para ilustrar a 

presença de uma correlação entre amor e sofrimento, constituída em uma forte 

significação, interpelando e modelando comportamentos e práticas de sujeitos de 

diferentes sociedades, em distintas épocas. 

 Muito já foi dito sobre essa relação. Sabemos que a teoria psicanalítica é um 

dos ramos da ciência que muito tem contribuído para o aprofundamento dessa 

questão. Nossos escassos investimentos nesse campo específico do conhecimento nos 

permitem apenas ousar pronunciar que a psicanálise abunda em estudos de casos em 

que o núcleo do conflito do analisando constitui-se pela relação amor e desejo. O amor 

é a eterna busca do todo; “essa esperança atravessou milênios e permanece, até hoje, 

na idealização do objeto de amor como a alma gêmea”. (FERREIRA, 2004, p. 10). Ora, 

o amor, psicanaliticamente falando, é a eterna busca de realizarmos os nossos 

desejos. Porém, nenhum desejo realizado pode levar o amado à felicidade completa, 

isso porque nada mais lhe faltaria, sendo isso impossível, visto que homens e mulheres 



estão sempre desejando, o que os remete para a possibilidade do sofrimento. O amar 

coloca, pois, em cena o desejo relacionado à falta. 

 O que a psicanálise tem a dizer é que o amor não elimina essa falta, razão pela 

qual podemos ser tomados pelo sentimento da dor e do sofrimento, uma vez que essa 

falta jamais poderá ser suprida, conquanto, ela faz parte da constituição de nosso 

aparelho psíquico. (FERREIRA, 2004). 

 Freud (1997), em sua discussão sobre o desconforto do homem no mundo, 

discorre e teoriza sobre o sofrimento humano, o qual lhe parece ser aquilo que 

atravessa a todos os seres culturais. Isso porque, segundo o autor, o sofrimento 

provém de nossa condição de ser e de estar-no-mundo, isto é, “a vida, tal como a 

encontramos, é árdua demais para nós; proporciona-nos muitos sofrimentos, 

decepções e tarefas impossíveis”. (FREUD, 1997, p. 22). Deixando-nos conduzir por 

esse raciocínio, poderemos inferir, ao problematizar o amor, que este também pode 

ser classificado como sendo algo que em nossa vida pode gerar sofrimentos e 

decepções; e a felicidade, como sendo uma tarefa por vezes impossível de se realizar 

satisfatoriamente.

 Podemos nos prolongar um pouco mais, sem grandes ambições, sobre a questão 

do sofrimento tal qual foi desenvolvido por Freud (1997) em o Mal estar da civilização.

Na apreensão do autor, para suportarmos o sofrimento causado pelo nosso mal-estar 

na cultura, a qual nos interpela, nos proíbe, nos amarra, seria necessário o auxílio de 

“medidas paliativas”.

 No campo individual ou sobre a questão referente àquilo que os próprios 

homens, por seu comportamento, mostram ser o propósito e a intenção de suas vidas, 



Freud (1997, p. 23) observa que se estes (os homens) forem questionados sobre o que 

desejam de suas vidas, a resposta só pode ser a seguinte: 

Esforçam-se para obter felicidade; querem ser felizes e assim permanecer. 
Essa empresa apresenta dois aspectos; uma meta positiva e uma meta 
negativa. Por um lado, visa a uma ausência de sofrimento e de desprazer; por 
outro, à experiência de intensos sentimentos de prazer. 

   

 O homem, portanto, busca sempre a felicidade. Nesse sentido, Freud (1997, p. 

24) conclui que o propósito da vida se encontra simplesmente no “princípio do 

prazer”, ou melhor, no desejo do “homem de ser feliz”. Felicidade, tal qual o autor 

entende, é aquilo que “provém da satisfação (de preferência repentina) de 

necessidades represadas em alto grau, sendo, por sua natureza, possível apenas como 

uma manifestação episódica”. Na apreensão do autor, a felicidade deve durar pouco, 

ser momentânea e nunca constante.

 Nessa perspectiva, a possibilidade do sofrimento poderá ser algo sempre

presente em nossa vida, uma vez que a possibilidade de ser feliz esbarra em nossa 

própria constituição enquanto ser humano, ou seja, na nossa própria impossibilidade 

de alcançar por completo a felicidade.

 Partindo dessa impossibilidade estrutural de atingirmos a felicidade completa e 

que nos coloca sempre diante da possibilidade do sofrimento, esse, na apreensão 

freudiana, nos ameaça a partir de três direções:



de nosso próprio corpo, condenado à decadência e à dissolução, e que nem 
mesmo pode dispensar o sofrimento e a ansiedade como sinais de advertência; 
do mundo externo, que pode voltar-se contra nós com forças de destruição 
esmagadoras e impiedosas; e finalmente, de nossos relacionamentos com os 
outros homens. (Freud, 1997, p. 25). 

 É nessa última fonte de sofrimento, os relacionamentos mútuos dos seres 

humanos, que se inscreveria a possibilidade do sofrimento amoroso. Voltaremos a ela 

logo adiante. Por ora, faz-se necessário compreender como Freud entende e conceitua 

o sofrimento. Segundo o autor, ele surge quando não conseguimos realizar uma 

atividade, ou necessidade, então, nada mais é do que “sensação; só existe na medida 

em que o sentimos, e só o sentimos como conseqüência de certos modos pelos quais 

nosso organismo está regulado”. (FREUD, 1997, p. 26).

 Isso posto, podemos entender que, em sociedade, homens e mulheres se 

esforçam para conseguir a felicidade e manter afastado o sofrimento. E dentro do que 

se julga ser a busca da felicidade, os seres criaram a noção de amor como um modelo 

para se obter tal intento. Para Freud, (1997, p. 31-32) o amor é uma modalidade da 

vida...

[...] que busca toda satisfação em amar e ser amado. Uma atitude psíquica 
desse tipo chega de modo bastante natural a todos nós; uma das formas 
através da qual o amor se manifesta – o amor sexual – nos proporcionou nossa 
mais intensa experiência de um transbordamento de sensação de prazer, 
fornecendo-nos assim um modelo para nossa busca da felicidade. 



 O sofrimento por amor surge na interação com o outro do desejo. E é nesse 

sentido, como pontuou Freud (1997, p. 32), que nunca nos achamos tão “indefesos 

contra o sofrimento como quando amamos, nunca somos tão desesperadamente 

infelizes como quando perdemos o nosso objeto amado ou o nosso amor”. Para Freud, 

parece estar clara a apreensão que julga como possível fonte de sofrimento o amor,

esse sentimento que foi construído e instituído de forma a ser uma eterna fonte de 

felicidade, mas, como já foi problematizado, não consegue dar conta desse seu

objetivo, pois a felicidade completa é, por excelência, inatingível.

 Por conseguinte, dentro do quadro das contribuições de Freud (1997, p. 37), o 

sofrimento é parte integrante de nosso fazer social, posto que é resultante das 

interações humanas, sendo, por isso, inevitável. Dentro dessa perspectiva, o 

sofrimento poderá sempre estar presente, de uma forma ou de outra, em nossa vida. 

 Do que foi dito sobre o sofrimento, isto é, que ele é uma das condições de se 

estar-no-mundo, inferimos, tendo como base a ligação amor e sofrimento e a tese de 

Freud sobre as três fontes do sofrimento humano - o poder destruição do mundo 

exterior, a fragilidade de nossos corpos e o relacionamento entre os homens -, que 

existem diferentes fontes do sofrimento amoroso: abandono, traição, não 

correspondência e saudades, baseando-nos nos exemplos fornecidos anteriormente.

 Para reforçar nossa hipótese, lançaremos mão da problematização sobre o amor 

relacionado ao sofrimento realizada também na filosofia. Borges (2004, p. 09) trabalha 

com a definição de amor que, por excelência, implica o sofrer. Assim, o amor/Eros é 

caracterizado por ela 



pelo desejo, não necessariamente o desejo carnal, mas o desejo do que falta. 
É o desejo de se reunir à sua metade perdida e se fundir com ela, formando 
um todo. Como essa função absoluta é impossível ou fugaz, o amor/Eros é 
carência, sofrimento, obsessão da busca daquilo que completa.

 Enfim, dos Antigos aos Modernos “não existe história de amor feliz no 

Ocidente”, conclui Rougemont (2003, p. 24) no início de sua discussão sobre as 

“origens” do amor.  Sua tese central é que o amor romântico requer, entre outras 

coisas, o adultério. Para defendê-la, ela expõe argumentos que tornam evidentes a 

relação que se estabelece entre amor, adultério e sofrimento. Ora, 

só existem romances do amor mortal, ou seja, do amor ameaçado e condenado 
pela própria vida. O que o lirismo ocidental exalta não é o prazer dos sentidos 
nem a paz fecunda do par amoroso. É menos o amor realizado do que a paixão 
de amor. E paixão significa sofrimento. Eis o fato fundamental.

 O amor cortês38, nesse sentido, atende muito bem à demanda de promover o 

sofrimento, de modo que é caracterizado como sendo um amor que não se realiza, 

que não se satisfaz. Uma espécie de exaltação ao amor infeliz que não é o “amor 

pleno ou satisfeito”, ao contrário, é um amor perpetuamente insatisfeito. Nele, “há 

apenas dois personagens: o poeta, que oitocentas, novecentas ou mil vezes repete seu 

lamento, e uma bela, que sempre diz não”. (ROUGEMONT, 2003, p.102). 

 O amor que causa sofrimento, no nosso entendimento, é o amor da 

impossibilidade de concretude, tal qual demonstra e demonstrou o ideário romântico. 

38 Cuidaremos em descrever, com maiores detalhes, as principais premissas que caracterizam o “amor 
cortês” no capítulo II. 



As manifestações literárias mais significativas do século XIX descreveram em exaustão 

romances infelizes ligados à morte. O amor é descrito como uma paixão para toda a 

vida ou, pelo menos, uma paixão causadora de morte: Tristão e Isolda, Romeu e 

Julieta, Abelardo e Heloisa.

 Retornaremos mais adiante à discussão sobre o amor e o sofrimento amoroso,

especificamente sobre as principais representações e expressões que os sujeitos em 

estado amoroso construíram e constroem acerca do amar e do sofrer. Para isso, 

veremos no capítulo III, através da trajetória de vida amorosa de homens e mulheres, 

como eles vivenciam tais emoções. 
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 Neste capítulo, tencionamos discutir e considerar o ideal de amor romântico 

dentro de uma perspectiva teórica que o inscreve em uma produção imaginária social-

histórica. Por isso, nele, será comum a apresentação de significados construídos em 

torno do amor romântico, que permitirão compreendê-lo como uma prática 

culturalmente definida, como um ideal socialmente inscrito na história. Mas antes, 

tivemos o cuidado de fazer uma breve consideração acerca das condições sociais que 

permitiram sua emergência.

 Iremos aqui definir o amor romântico em suas características e expressões. A 

insistência em detalhar esse fenômeno, que marca a sua presença na Europa do século 

XVIII, reside no fato de que só assim poderemos chegar a apreender algumas 

significações sobre o sofrimento amoroso, que, neste trabalho, decorre justamente da 

não-concretização das exigências suscitadas pelo ideal de amor romântico nas relações 

afetivo-sexuais (contudo, será no terceiro capítulo que poderemos detalhar o tema do 

sofrimento romântico). 

 Afim de que fique claro para o leitor que o amor romântico nada mais é do que 

uma produção social-histórica, iremos aqui discorrer sobre as expressões do amor

vivenciadas em outras épocas e sociedades. Assim, será possível verificarmos que o 

amor romântico, crença emocional vigente, nem sempre existiu, isso porque 

encontramos testemunhos do amor (que não se traduz na história como sendo o “amor 



romântico”) antes do nascimento do Cristianismo (expressões greco-romanas sobre o 

amor), na Europa do século XII (com a invenção da noção do amor cortês), nos séculos 

XIII e XIV (também na Europa) e no Brasil Colônia.

 É, ainda, nesse capítulo que detalharemos e relacionaremos as expressões do 

amor e do sofrimento dentro do quadro teórico no qual se insere esse trabalho. Para 

isso, apresentaremos uma rubrica que esclarecerá as nossas escolhas teóricas pelos 

conceitos desenvolvidos por Cornelius Castoriadis (1982), como: imaginário social 

instituinte, significações imaginárias sociais e instituição.
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 “Na Europa pré-moderna, a maior parte dos casamentos eram contraídos não 

sobre o alicerce da atração sexual mútua, mas o da situação econômica” (GIDDENS,

1993, p. 49). Contudo, essa realidade será, de algum modo, invertida a partir do 

século XVIII, com o advento da modernidade e a emergência do ideal de amor 

romântico.

 De acordo com Giddens (1991, p. 11), a modernidade refere-se ao “estilo, 

costume de vida ou organização social que emergiram na Europa a partir do século 

XVIII e que ulteriormente se tornaram mais ou menos mundiais em sua influência”. 

Para ele, a modernidade operou transformações na sociedade da época, provocando 

39 Termo de propriedade do Anthony Giddens, em seu livro A transformação da intimidade: sexualidade, 
amor e erotismo nas sociedades modernas. São Paulo: UNESP, 1993. 



mudanças históricas entre os indivíduos, principalmente no que se refere a formas e 

comportamentos sociais preexistentes. Segundo esse autor, os grupos humanos 

passaram a sentir, em suas existências cotidianas, uma sensação de mudança que dizia 

respeito à complexificação da nossa sociedade e à alteração desta no tocante a 

padrões de consumo, relacionamentos e organização social. (GIDDENS, 2002). 

Dentro desse conjunto de transformações, encontra-se o que Giddens denominou de a 

“transformação da intimidade”, que afetou também traços da sexualidade humana, 

acarretando mudanças na vida íntima e amorosa dos indivíduos (GIDDENS, 1993), por 

alterar as formas de sentir, de se emocionar e de se relacionar amorosamente.

 As transformações ocorridas no terreno da sexualidade promoveram, ainda, a 

transmutação do amor, que, a partir de então, “começa a assumir um novo sentido 

para ambos os sexos”. É, portanto, como um fenômeno da modernidade que surge o 

amor romântico. Este, por sua vez, emerge para responder “a anseios de autonomia e 

felicidade pessoais”. (COSTA, 1998, p. 19). 

 Os ideais de amor romântico, porém, afetaram o casamento e, também, outros 

contextos da vida pessoal. O casamento, no século XIX, passou então a não estar tão-

somente baseado em valores econômicos, pois os ideais de amor romântico foram 

amplamente difundidos pela ordem social burguesa. O casamento passou a ser 

baseado primeiramente no amor. Esse fato permitia maior liberdade para o indivíduo 

escolher com quem casar. Agora, o indivíduo estava livre para escolher o “amor 

verdadeiro” ou sua “verdadeira alma gêmea”, visto que “o complexo de idéias 

associadas ao amor romântico pela primeira vez vinculou o amor com liberdade, 



ambos sendo considerados como estados normativamente desejáveis”. (GIDDENS, 

1993, p. 50).

 As idéias do amor romântico, antes de tudo, exerceram maior influência sobre 

os grupos burgueses, por isso existe uma íntima associação entre amor romântico e a 

vida privada burguesa, que “o transformou em um elemento de equilíbrio 

indispensável entre o desejo de felicidade individual e o compromisso com os ideais 

coletivos”. (COSTA, 1998, p. 19). 

 Os grupos burgueses do século XIX aprendiam sobre a tarefa pedagógica do 

amor principalmente com “os pais e os irmãos, com empregados mais próximos e com 

alguns amigos ou conhecidos ocasionais”. (GAY, 1990, p. 89). Recebiam ensinamentos, 

ainda, da literatura. Entendiam que o amor “tudo vence; gostavam de acreditar que o 

amor remove montanhas, ultrapassa barreiras, ri de trancas e correntes”. (GAY, 1990, 

p. 89).
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 O episódio abaixo descreve o estado de espírito, isto é, detalha as sensações por 

que pode passar um(a) apaixonado(a) quando atravessado por significações sociais 

construídas em torno do ideal de amor romântico:

“Ela alvoroça meu íntimo sempre, do modo mais profundo! De dia meu 
pensamento; de noite, meus sonhos! Durante o dia meus pensamentos voam 



para ela, como o ferro para o um magneto – à noite não consigo dormir diante 
da massa de imagens em que ela aparece como uma rainha”40.

 Nesses casos, o sujeito apaixonado, no encontro com o(a) amado(a), parece 

abraçar fantasmas, no sentido de que “o outro é meu amor com tanta razão quanto é 

minha representação” (SIMMEL, 2001, p. 124), e é nesse mesmo sentido que Paz 

(1994, p. 11) esclarece que o nosso(a) parceiro(a) apresenta corpo, rosto, nome, “mas 

a sua realidade, precisamente no momento mais intenso do abraço, dispersa-se em 

uma cascata de sensações que, por sua vez, dissipam-se.”

 Isso posto, a imaginação parece ser um componente indispensável aos amantes, 

que só conseguem proferir, ou mesmo classificar o amor romântico, a partir de 

imagens e fantasias que significam, que carecem de interpretações. É por essa mesma 

razão que o conceito de imaginário é central nessa discussão. (Voltaremos mais 

adiante a discutir sobre imaginação, imaginário e significações sociais). 

 Tal como posto pelo imaginário romântico, o ideal de amor surge com a 

admiração ou atração erótica ou sensual direcionada a um outro do desejo. O amor

proferido nesse estudo (ou mesmo retratado no episódio acima) não guarda relação 

com o que se chama de amor filial, amor fraternal, amor paternal ou amor maternal,

isso porque estamos a discutir o amor romântico que, por sua vez, envolve atração 

física e afetiva entre pessoas. 

 A concepção de amor romântico, que é entrelaçada e animada por significações 

sociais, aparece às mentes dos apaixonados como uma entidade superior; e, nesse 

40 Trecho extraído do livro: GAY, Peter. A experiência burguesa: da Rainha Vitória a Freud. São Paulo: 
Companhias das Letras, 1990.



sentido, o amor é tratado como uma abstração que independe da consciência e do 

livre arbítrio de homens e mulheres. Estes seriam vítimas do amor e passivos diante de 

sua manifestação. 

 O amor romântico, esse fenômeno social que envolve atração física e afetiva 

por uma pessoa, surge na vida dos amantes envolto por um mistério. Como surge o 

amor? Porque amo este e não aquele?

 Simmel (2001, p. 120), em uma tentativa de responder como surge o amor,

observa que “pela ordem cronológica é preciso antes que o ser humano exista e seja 

conhecido, antes de ser amado”. Stendhal (apud GAY, 1990), argumenta que o amor 

começa com a admiração; depois vem a fantasia. Com ela, surge a esperança e o 

desejo se torna visível. Então, e só então, vem o verdadeiro amor, o desejo de ver e 

tocar o objeto amado.

 Para Simmel (2001, p. 152), o que predispõe as pessoas a se unirem para 

manterem relações de afetividade e sensualidade é a beleza. É ela que nos incita a 

amar. Segundo esse mesmo autor, o amor “é uma espécie de necessidade lógica, 

imposta por essa contemplação da beleza pura. Por isso, é sempre a simples visão da 

beleza que gera o amor”. Barthes (1991) participa do mesmo raciocínio ao constatar 

que antes do nascimento do amor, a beleza é necessária como emblema. Ela 

predispõe à paixão. 

 Por que amo este e não outro? É sempre um enigma. “Encontro pela vida 

milhões de corpos, amo apenas um”. (in BARTHES, 1991, p. 20).  Para aqueles que 

amam romanticamente, esta é uma pergunta sem resposta, não porque não se tenha, 



mas porque não se pode ter, o que, por sua vez, coloca o amor no campo mágico, no 

campo dos fenômenos inexplicáveis.

 Outras perturbações interpelam os apaixonados românticos, que, nesse estágio 

afetivo, podem estar mais dispostos a algumas reações fisiológicas. Pesquisas sobre as 

bases fisiológicas e anatômicas do comportamento emocional, como as que foram 

anunciadas por Marino (1975, p. 121) identificam que o amor “aparece como um 

impulso que impele à aproximação com o objeto da afeição. O quadro anatômico 

traduz-se por rubor, calor, salivação e um comportamento motor do tipo lânguido”.

 De tudo o que foi dito sobre o amor romântico até aqui, podemos dizer que ele 

se distingue de outros sentimentos, pois é uma relação peculiar, caracterizada pelo 

“descobrimento da pessoa amada, geralmente desconhecida”, que envolve “atração 

física e espiritual” e predispõe  “o ato de escolher uma pessoa entre todas as que nos 

rodeiam”. (PAZ, 1994, p. 97). 

 O amor romântico é uma experiência emocional “cuja primeira virtude é 

proteger-nos da solidão e tem sua fonte no respeito e ternura pelo outro. Essas 

qualidades implicam igualdade dos parceiros e a regra da absoluta reciprocidade”. 

(BANDITER apud COSTA, 1998, p. 133). 

 O que inaugura a celebração romântica do amor, conforme Gay (1990, p. 53), é 

uma supervalorização do objeto amado e do próprio amor. Isso deu ao romantismo sua 

grande popularidade, apresentando-o com alguns componentes que lhes serão 

característicos, como: “heróis ardentes, heroínas pálidas, cenários exóticos, natureza 

tempestuosa, obstáculos cruéis e mortes”. 



 Resumidamente, as características ou exigências que fundamentam as 

principais premissas que compõem o amor romântico são: a atração por uma pessoa 

que é tida como bela, a qual, por sua vez, será sempre única e exclusiva; a idéia de 

indissolubilidade dos laços, ou seja, encontrada a verdadeira alma gêmea o amor

durará para sempre; a presença da informação amorosa, no sentido de que o outro

precisa ser informado acerca da existência de um desejo sensual e afetivo por ele 

(declaração de amor); a exigência por reciprocidade, que é a busca do 

reconhecimento da pessoa querida; a exigência de fidelidade;  a presença do ciúme, 

“sentimento que nasce no amor e que é produzido pelo medo de que a pessoa amada 

prefira um outro” (BARTHES, 1991, P. 46); a possibilidade da ruptura amorosa, que 

pode acarretar o choro, o qual “faz parte da atividade normal do corpo apaixonado” 

(in BARTHES, 1991, P.41). A ruptura da relação, nesse sentido, significa o fim do 

amor, é o exílio do imaginário e a perda da linguagem amorosa; então sofre-se.

 Parece que muitas dessas exigências, ou quase todas, são sujeitas a ocasionar 

sofrimentos em alguns sujeitos amorosos, isso porque essas mesmas exigências não 

parecem guardar relação com a realidade e a vida prática dos homens e mulheres 

contemporâneos. Como exigir indissolubilidade dos laços hoje? É possível garantir que 

todas as pessoas que amam romanticamente serão sempre fiéis? As pessoas ainda 

buscam sua alma gêmea? Existe amor para sempre? (Voltaremos, mais adiante, a 

discutir essas questões). 

 Por ora, precisamos, mais uma vez, reafirmar o caráter sócio-histórico do amor 

romântico. Ele surge com a idéia de universalidade e naturalidade, ou melhor, como 



se em todas as culturas que temos conhecimento apresentassem testemunhos da 

experiência romântica. 

 Apresentaremos, logo a seguir, evidências da existência de outras formas e 

expressões do amor (que diferem da romântica), tais quais as testemunhadas antes do 

Cristianismo, na Europa do século XII e no Brasil Colônia. Tais formas e expressões vêm 

evidenciar que o amor romântico não “é um dom gratuitamente oferecido pela mãe 

natureza. Afirmar que o amor é universal e natural é apenas uma forma de maximizar 

seu teor de idealização, o que nada tem de reprovável – apenas não significa que 

amamos porque a ‘natureza’ assim o exige”. (COSTA, 1998, p. 13). 
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 “Cada cultura reserva-lhe [ao amor] um espaço privilegiado em seu sistema, 

representando-o à sua maneira. E o amor não muda só no espaço, mas no tempo 

também. O de ontem não é o mesmo de hoje. Isso porque, diferentemente dos 

tubarões, o amor e as formas de amar se transformam ao longo dos séculos”. (DEL 

PRIORE, 2005, p. 12). É a partir dessa proposição que sustentamos e reafirmamos o 

nosso entendimento sobre o amor como uma produção social-histórica que apresenta 

significações distintas. Isto significa dizer que o amor, apesar de ser um fenômeno 

compartilhado por diferentes culturas, apresenta-se, em algumas delas, com 

elementos diferentes, graças à capacidade ímpar dos homens em criar, simbolizar, 

significar.



 O amor, portanto, é uma emoção mundana. É assim que o amor pode ser 

classificado: como uma emoção, isto é, um complexo emocional feito de crenças, 

julgamentos, sensações e sentimentos. Costa (1998, p. 12) observa que o amor é um 

construto humano, uma crença emocional, 

 [...] e como toda a crença, pode ser mantida, alterada, dispensada trocada, 
melhorada, piorada ou abolida. O amor foi inventado como o fogo, a roda, o 
casamento, a medicina, o fabrico do pão, a arte erótica chinesa, o 
computador, o cuidado com o próximo, as heresias, a democracia, o nazismo, 
os deuses e as diversas imagens do universo. Nenhum dos seus constituintes 
afetivos, cognitivos ou conotativos é fixo por natureza. Tudo pode ser 
recriado, se acharmos que assim deve ser, em função do que julgamos melhor 
para todos e cada um de nós.

  Por isso, quando observamos manifestações do amor, em outros períodos e 

culturas, deparamo-nos com diferentes expressões que caracterizam esse sentimento 

como uma criação humana, como se afirmou acima. 

 E é desta forma que “os homens, assim como as mulheres, apaixonam-se e 

apaixonaram-se através de todo o passado documentado” (GIDDENS, 1993, p. 70), de 

maneira que se pode observar distintos episódios de atração sexual, acompanhados de 

atração sentimental (amorosa), entre duas pessoas, em diferentes sociedades. Com 

relação a essa proposição, Paz (1994, p. 34) corrobora e anuncia que “não há povo 

nem civilização que não possua poemas, canções, lendas ou contos nos quais a 

anedota ou o argumento – o mito, no sentido original da palavra – não seja o encontro 

de duas pessoas, sua mútua atração e os esforços e dificuldades que devem enfrentar 

para se unirem”. É, pois, pelo fato de o amor marcar sua presença em diferentes 

culturas que a forma de expressá-lo é diferente. 



3.3.1 Expressões do “amor” antes do nascimento do Cristianismo 

 Na antiga Mesopotâmia, conforme estudo realizado pelo historiador Bottéro 

(1992), a questão do erotismo/sexo foi sempre uma presença marcante nas relações 

entre homens e mulheres. Contudo, também se evidenciam expressões de um tipo de 

amor, que se vê representado em poesias, a exemplo do poema abaixo, onde ocorre 

“uma exaltação do amor puro e desinteressado de uma mulher” (BOTTÉRO, 1992, p. 

25).

Mas não, ela não te ama!/Que Ishtar-a-Soberana a confunda/ E que ela perca, 
como eu, o sono,/ E passe noites transtornada e deprimida! [...]/Sim! Eu 
abraçarei o meu querido:/ Eu lhe darei beijos/ E não pararei de comer-lhe os 
olhos!/ Assim o ganharei de minha rival;/ Assim reencontrarei meu bem 
amado! [...] Pois é teu encontro que eu procuro,/ É de teu amor que tenho 
sede!

 Como deflagra esse poema, o sentimento amoroso é um fenômeno de criação 

humana, que surge por obra do imaginário e da imaginação dos indivíduos que teceram 

e tecem, por vezes, diferentes formas de expressão do amor.

 Uma outra aparição de que se tem registro sobre uma possível forma de 

expressão amorosa é encontrada no livro da Bíblia “Cântico dos Cânticos”. Este livro é 

uma poesia, composta provavelmente no século IV a.C., direcionada ao Rei Salomão, a 

qual anuncia um amor que parece compartilhar de significações que não são somente 

de ordem sexual, mas também amorosa. Vejamos: 



Ah! Beija-me com ósculos da tua boca!/ Porque os teus amores são mais 
deliciosos que o vinho,/ e suave é a fragrância de teus perfumes;/ o teu nome 
é como um perfume derramado; por isso te amam as donzelas/ Leva-me atrás 
de ti, corramos/ O rei introduziu-me nos seus aposentos/ Exultaremos e nos 
alegraremos em ti/ Cantaremos os teus amores mais suaves que o vinho/ 
Quanta razão há de ti amar. 

 O Banquete de Platão, obra célebre que anuncia imagens do amor grego, é 

considerado o primeiro tratado de amor da história, escrito no século V a. C. Trata-se 

de uma compilação de vários discursos ou elogios ao amor, pronunciados por sete 

comensais, que demonstram o estilo e pensamento da época.

 Nessa obra, destaca-se o discurso de Aristófanes que, para explicar a misteriosa 

atração física que uns sentem pelos outros, recorre ao “mito dos andróginos”. Os 

andróginos eram seres duplos, considerados muito fortes e inteligentes, que 

representavam para os deuses uma ameaça. Assim, para submetê-los, Zeus decidiu 

dividi-los. Deste então, as metades separadas andam em busca de sua metade 

complementar. Fundou-se aí o mito da alma gêmea, que será resgatado mais tarde, no 

século XVIII, pelo ideário romântico. 

 Um outro discurso merecedor de destaque é o proferido por Sócrates, que 

relata aos ouvintes uma conversa que teve com uma sacerdotisa, Diotima de 

Mantinéia. Em seu discurso, Sócrates anuncia o caráter contraditório do amor, que é 

filho da pobreza e da abundância “e isso explica sua natureza intermediária: comunica 

luz com sombra. Como filho da pobreza, busca a riqueza; como filho da abundância, 

distribui bens”. (PLATÃO apud PAZ, 1994, p. 42). 



 Parece que, em boa medida, todas as expressões do amor que se observa são 

atravessadas pelo imaginário. Na Antiguidade greco-romana, conforme estudo 

desenvolvido por Paz (1994, p. 64), as “imagens pré-históricas do amor no Ocidente” 

ocorreram com maior expressão em duas grandes cidades: Alexandria e Roma, onde os 

“romances gregos do período [...] são ricos em histórias de amor”.

 Esse período conheceu o amor quase sempre como uma paixão dolorosa,

contudo, não menos digna de ser vivida e, em si, desejável. Essas verdades sobre o 

amor eram legadas por poetas, com destaque para Catulo, que, em seus poemas, 

exprimia visões negativas sobre o amor: ciúmes, traições, abandono, morte. (PAZ, 

1994).

 O amor, como instituído pela antiguidade greco-romana, só seria correto se 

imaginado como um sentimento voltado para algo que transcendia a vida mundana e 

aspirava à eternidade (COSTA, 1998), ou seja, o amor estava ligado à idéia de um Bem 

Supremo.

 Apesar da existência da expressão do sentimento amoroso na Antiguidade greco-

romana, o mundo antigo não chegou a conhecer ou instituir uma doutrina do amor com

idéias, práticas ou condutas que fossem encarnadas e compartilhadas por uma 

coletividade, como, por exemplo, ocorreu na Idade Média européia com o 

aparecimento do amor cortês. 



3.3.2 O amor de cortesia do século XII 

 O amor cortês surge na Europa do século XII como um ideal de vida superior. 

(PAZ, 1994). Era caracterizado por uma idéia de amor que não tinha por fim nem o 

mero prazer carnal nem a reprodução. Os poetas o inventaram e, nesse sentido, a 

literatura sobre o amor cortês é vastíssima. Para a expressão do sentimento amoroso, 

era comum entre os poetas a elaboração de cantigas que demonstravam o amor de 

cortesia, como na seguinte Cantiga da Ribeirinha: 

No mundo não conheço que se compare a mim/ Enquanto me for’como me 
vai,/ Ca já morro por vós – e ai/ Minha senhora alva e de faces rosadas/ 
Quereres que vos retrate, Quando vos eu vi sem manto/ Mau dia me levantei,/ 
pois percebi que não éreis feia/ E, mia senhora, desde aquele dia,/ Me foi a 
mi muin mal,/ e vos, filha de dom Paoi/ Moniz, e bem vos parece/ Receber 
por seu intermédio certa veste de luxo,/ Pois eu, mia senhora, de presente 
nunca de vos ouve nem ei/ qualquer coisa de pouco valor. (TAVEIROS, 1945, P. 
80).

As expressões do amor, típicas da cortesia, demonstravam sempre a idéia de um 

amor que não se realiza. A dama da corte estava sempre apta a negar ou mesmo a 

esnobar as declamações e expressões amorosas dos poetas ou trovadores, que 

esperavam da “dama de seus pensamentos”, inacessível por definição, sempre 

colocada em um “lugar demasiado alto [...] um só beijo, um só olhar, uma só 

saudação”. (ROUGEMONT, 2003, p. 125). 

 Os trovadores introduziram novas relações entre homens e mulheres ao 

elaborarem a noção do amor cortês, que, em matéria amorosa, foi a grande invenção 



do século XII. O amor cortês reproduzia as condições sociais existentes, ou seja, 

traduzia um “serviço” do tipo feudal, no qual as relações de vassalagem eram 

transportadas para as práticas amorosas. Assim, “de joelhos”, os trovadores “juram 

eterna fidelidade, tal como se faz a um suserano”. (ROUGEMONT, 2003, p. 103). 

 O amor cortês oferecia em suas significações uma exaltação carnal e espiritual 

feita pelos trovadores e destinada às damas da corte. Era uma exaltação mais 

idealizada do que vivenciada. Esse sentimento oferecia, ainda, imagens sobre a 

submissão do amante à sua amada, nas quais se celebrava a continência sexual.

 Para merecer a eleita, os trovadores manifestavam o valor de seu amor 

escrevendo poesias e músicas, e para isso, “cada um escolhe a esposa de um senhor a 

quem consagra seus versos. A dama era posta em um pedestal, enquanto o homem se 

esforçava por ganhar seus favores”. (DEL PRIORE, 2005, p. 70). 

 O amor de cortesia era, ao mesmo tempo, um amor que não se realizava, 

caracterizado pela impossibilidade de concretude, como se fez evidenciar no romance 

Tristão e Isolda, do século XII, de autoria de Eilhort Von Oberg.  O amor que se vê 

representado, nesse romance, é o puro amor cortês, que é, ao mesmo tempo, perfeito 

e impossível, como se denota nessa descrição: 

depois da ingestão de certo filtro mágico do amor, o autor alemão condena os 
amantes à ‘acre alegria e à angústia sem fim’ da paixão. Para vivê-la, Isolda 
deixa seu marido,o rei Marcos, e vai esconder-se na floresta, em estado de 
castidade. Só que roída pela vergonha e o remorso, vê seu amor afundar em 
desastre e sofrimento. Era um triste destino, o desses enamorados. (VON 
OBERG apud DEL PRIORE, p. 71, 2005). 



 Portanto, a produção social-histórica do amor na Idade Média apresentava 

certas significações que permitiam caracterizar e distinguir o amor cortês de outras 

formas ou expressões de amor. Isso porque na sociedade de cortesia esse ideal estava 

relacionado a dois aspectos que o caracterizam, a saber: a) Relação do sofrimento 

com o amor, que denuncia a renúncia da concretização da relação amorosa, pois “o 

ethos do amor cortês, ao contrário, a felicidade está na aceitação da própria 

renúncia”; b) Laicização do objeto amado, na qual se evidencia uma super-valorização 

da mulher: “a imagem da dama, da senhora, passa a substituir o lugar de Deus como 

objeto do desejo”. (COSTA, 1998, p. 40). 

 Outras expressões do amor, que instituíam e moldavam as relações afetivas e 

sexuais entre indivíduos, foram elaboradas, tais quais as produzidas no século XVI, na 

Europa, pelas afirmações da igreja católica da época. A igreja batia-se a favor do 

casamento, que se tornava um sacramento e uma instituição básica da vida dos fiéis 

católicos, no qual passava a existir uma cerimônia oficial com a presença de um padre 

e um altar. (DEL PRIORE, 2005). 

 O casamento que se via representado nesse período não guardava relação com o 

amor, como se verá na Idade Moderna. Ou seja, o casamento não poderia ser 

justificado pela presença do amor; contrário a isso, tem-se que ele estava relacionado 

à necessidade de procriação e cuidado dos filhos, ou melhor, “o casamento só era 

legítimo se colocado a serviço da prole, da família [...], estava longe de ser o lugar de 

encontro amoroso entre homens e mulheres”. (DEL PRIORE, 2005, p. 75). 

 Isso posto, o surgimento de um contrato para formalizar a união, a exigência da 

presença de um padre e de testemunhas, a obrigatoriedade da promessa dos esposos, 



a presença de um dote, “das mãos sobrepostas, do anel”, eram práticas estabelecidas 

pela moral católica que, moldavam as relações afetivo-sexuais das pessoas. O 

exercício da sexualidade era fortemente controlado pela igreja, que advogava a 

necessidade de se reprimir o desejo e de não se deixar levar pelo prazer do sexo, até 

porque “nada é mais impuro do que amar sua mulher como a uma amante. Que eles se 

apresentem às suas mulheres como maridos e não, como amantes”. (DEL PRIORE, 

2005, p. 75).

 Não obstante, outras expressões amorosas marcarão presença na Europa nos 

séculos XII, XIII e XIV. É o que se vê a seguir. 

3.3.3 Presença de expressões “amorosas” nos séculos XII, XIII e XIV 

 Formas de expressões amorosas surgidas na Europa no final do século XII e 

começo do século XIII, como, por exemplo as declarações de amor, segundo os autores 

que se dedicaram a estudos da vida privada, eram uma prática sustentada por alguns 

amantes e que apresentava a característica de ser algo que exigia o mais completo 

sigilo, ou seja, a comunicação amorosa era restrita aos apaixonados, isso porque a 

ninguém era dado o direito de conhecer a relação amorosa que, a todo custo, deveria 

ser dissimulada e mascarada.

 As declamações amorosas eram feitas em lugares secretos, longe da vista de 

todos. Um dos lugares escolhidos pelos amantes, como nos mostrou Duby, organizador 

do livro “A história da vida privada 2: Da Europa Feudal à renascença”, era a floresta, 



lugar considerado isolado e propício a encontros amorosos ou “daqueles que a paixão 

transportava fora do senso, na desmedida”. (DUBY, 1990, p. 504). 

  Os amantes tinham, pois, a obrigação de comunicar e expressar o amor de 

ambos no mais absoluto segredo. A eles cabia a competência de dissimular o amor que 

sentiam.

[...] deviam dissimular, retirar-se a dois [...], mas duradouramente no interior 
de uma clausura invisível, construindo assim, em meio à balbúrdia dos 
familiares, como uma célula mais privada, refúgio para o amor 
constantemente ameaçado pelos invejosos. (DUBY, 1990, p.514).

 Comunicar o sentimento exigia silêncio, sendo necessário que os amantes se 

comunicassem por sinais, gestos e olhares trocados, dado que “a lei de amor é calar-

se”.

Aquele que deseja conservar seu amor por muito tempo intacto deve zelar 
antes de tudo para que ele não seja divulgado a ninguém, e mantê-lo oculto 
aos olhos de todos. Pois se várias pessoas começam a dele ter conhecimento, 
ele deixa imediatamente de se desenvolver e conhece o declínio. Os amantes 
não devem de maneira nenhuma dirigir-se mutuamente sinais, salvo se 
estiverem seguros de estar ao abrigo de toda  cilada. (DUBY, 1990, p. 
515).

 Um século mais tarde, o XIV, conforme Chartier (1991), organizador do livro “A 

história da vida privada 3”, a comunicação e a expressão de sentimentos amorosos 

poderiam ser feitas a amigos, antes de serem divulgadas à amada. Os laços de 

amizades exerciam papel importante, visto que era confiada aos amigos a expressão 

de sentimentos amorosos. 



 Se estabelece relações de amizade, o indivíduo sente-se obrigado, por esta 
mesma amizade, a confiar ao amigo o pequeno inventário de seus atos ou de 
seus pensamentos intensamente apaixonados provocados pelos calores do 
corpo. (CHARTIER, 1991, p. 234).  

 Ainda na Europa do século XIV, existiam práticas recorrentes entre os 

apaixonados que funcionavam como uma forma de se comunicar e se declarar 

amorosamente; era o que se denominava troca de lembranças, a qual dizia respeito ao 

intercâmbio de pequenos objetos, que eram trocados pelos amantes. Ou seja, era 

comum dar lembranças ou presentes à pessoa amada, pois essa era uma forma de 

expressar a identidade de quem os dá e de quem os recebe. (CHARTIER, 1991).

 A expressão e a comunicação de sentimentos amorosos poderiam ser feitas, 

então, a partir da troca de presentes de amor, que incluíam pentes, fitas, anéis, 

braceletes, lenços, pequenos espelhos, colares de pérolas, cintos e ligas. Esta era uma 

prática tão difundida que chegou a produzir um espaço de trocas identificado como 

“Mercado dos artigos de intimidade” (CHARTIER, 1991, p. 249). Os presentes eram, 

assim, formas de significar o amor; eram meios através dos quais se comunicava que 

se gostava ou se amava alguém, conforme constata Chartier: “o homem apaixonado 

oferece à amada seu anel ou uma de suas fitas e em troca recebe um laço ou um 

lenço”.

 Outro tipo de presente de amor, bastante difundido no século XIV, era o 

pequeno retrato. Os retratos eram utilizados pelos apaixonados como uma forma de 



dizer o amor, pois os retratos-miniaturas eram presenteados pelos amantes, que 

passavam a guardar a imagem do(a) amado(a) para sempre. (CHARTIER, 1991). 

Assim, além dos presentes e dos discursos poéticos registrados na época, que 

focalizavam os locais do encontro amoroso e a beleza do corpo feminino, havia ainda 

uma outra forma de expressar o sentimento amoroso: “as cartas de amor íntimas”. A 

esse respeito, Duby (1990, p. 247) anuncia: “palavras como ‘coisa’ e signos secretos 

como estrelas, que designam uma parte do corpo ou um ato sexual, estão presentes 

em cartas de amor banais ao lado de êxtases sobre cupidos”.

 As cartas de amor eram bastante valorizadas pelos amantes, estes as tinham 

como relíquias, que eram guardadas com muito carinho, como nos aponta o mesmo 

autor: “as cartas de amor são portadas como talismãs, numa bolsinha de couro 

pendurada no pescoço”. (DUBY, 1990, p. 247). Funcionavam, assim, como um veículo 

que tinha a capacidade de expressar a emoção amorosa ao outro. Eram valorizadas 

tanto entre os homens quanto entre as mulheres, visto que “um homem lendo uma 

carta significa amor (...). A dona que recebe uma carta do amante coloca-o no seio, 

junto ao coração, e assim o amante fica intimamente presente em seu espírito”. 

(DUBY, 1990, p. 274). Os conteúdos das cartas de amor só eram conhecidos pelos 

amantes, pois eram compostos de códigos secretos e de signos que, em geral, 

significavam amor e fidelidade. 

 A carta era uma forma de declarar o amor também no casamento, segundo se 

pode ver no trecho de uma carta enviada por uma jovem a seu marido: “Coração 

querido, estou feliz por encontrar esta oportunidade de, neste primeiro dia do ano, 

renovar o voto que fiz de amar-vos por toda a minha vida e não querer ninguém no 



mundo senão a vós”. (DUBY, 1990, p. 254). As cartas apresentavam ainda, importância 

crucial no período de guerra, pois eram uma forma que os amantes tinham de se 

comunicarem no período em que estavam separados. 

A exaustão das expressões amorosas, nas descrições acima, parece ter um local 

comum nos séculos XI, XII e XII: a Europa. Mas e as expressões do amor no Brasil? 

3.3.4 Expressões de “amores” e “paixões” brasílicas 

 No período colonial brasileiro, os primeiros encontros amorosos e sexuais de que 

se tem registro foram entre os colonos portugueses e as índias, sendo registro comum 

aquele que aponta a existência de uma “atração incontida que os colonizadores 

pareciam sentir pelas índias”. (SOUZA, 1997, p. 229). Esses encontros, não se deve 

deixar de citar, implicavam relações de poder que não excluíam a violência física e os 

estupros.

 As representações e expressões sobre os afetos e amores, no Brasil Colônia, 

foram fortemente influenciadas pela vida rural de grande parte da população, as 

elites iletradas, pela ausência de bibliotecas e escolas, pelo escravismo e pela 

formação de famílias mestiças, portadoras de costumes diversos, que, conforme Del 

Priore (2005, p. 22), “tingiram de cores específicas” os costumes amorosos do Brasil 

nesse período.

Uma característica que vai marcar e influenciar o comportamento amoroso no 

Brasil Colônia será a falta de privacidade, “nicho por excelência das relações 

amorosas”. (DEL PRIORE, 2005, p. 23). 



Conforme Del Priore, a escassez da população e a baixa densidade demográfica 

dos povoados e vilas, no período colonial, contribuíram para a ausência de 

privacidade: até porque “as casas de outrora ensejavam pouquíssimas oportunidades 

de vivências privadas. Vizinhanças de parede-meia, cafuas cobertas de capim, casas 

senhoriais repletas de agregados, escravos e parentes”. (2005, p.23). 

 Encontros amorosos eram conhecidos por todos, dada a vigilância que as 

pessoas mantinham entre si. A preocupação da população com comportamentos 

sexuais desviantes deixava todos em alerta, para denunciar e delatar à Igreja e ao 

Tribunal do Santo Ofício os amantes que se envolvessem em atos de promiscuidade. 

Outro ponto que se pode destacar no século XVII e XVIII, no que diz respeito às 

relações amorosas brasileiras, era a prática do que se denominava concubinato. Isto é, 

“o fato de um homem manter em sua casa alguma mulher que dele engravidasse, não 

sendo com ela casado e desde que a mesma fosse livre”. (SOUZA, 1997, p. 236).

O concubinato guardou íntima relação com a escravidão, quer negra, quer 

indígena. Assim sendo, a escravidão, não raro, implicava a possibilidade do 

concubinato, “de chamegos entre amos e cativos”. (SOUZA, 1997, p. 234). Algumas 

dessas relações eram afetuosas, embora não dispensassem a violência e a coação 

típicas do sistema. 

Desta forma, o concubinato moldava as relações amorosas extraconjugais da 

Colônia. Essas relações foram estabelecidas, num primeiro momento, entre 

portugueses e índias, especialmente senhores e escravos.

Quanto ao casamento no período colonial, século XVIII, estes eram bastante 

raros e somente restritos aos membros das elites. A imensa maioria da população vivia 



mesmo em concubinato ou em relações consensuais, apesar da igreja condenar essa 

prática. Para as elites, o casamento era uma forma de acumulação de patrimônios, 

“na visão da igreja, não era por amor que os cônjuges deviam se unir, mas sim por 

dever; para pagar o débito conjugal, procriar e, finalmente, lutar contra a tentação 

do adultério”. (DEL PRIORE, 2005, p. 28). 

De outro modo, o casamento, no período colonial, tinha relação com interesses 

patrimoniais e era estabelecido entre pessoas da mesma posição social. Em geral, 

eram casamentos entre brancos que “deixavam os amores e deleites para o mundo dos 

tratos ilícitos”. (SOUZA, 1997, p. 238). Assim, os homens casavam-se com brancas e 

mantinham, também, relações sexuais com escravas cativas, com as quais 

estabeleciam o concubinato para o desfruto de amores e deleites. (SOUZA, 1997). 

Em contrapartida, uma marca registrada dos amores e afetos no Brasil foi o 

controle da sexualidade por parte da Igreja, para a qual o “sexo por prazer” era (e 

ainda é) uma prática condenável, até porque o sexo lícito era restrito exclusivamente 

à procriação, sendo os beijos também considerados pecados graves, da mesma forma 

que “apertar a mão de uma mulher e beliscá-la”. (DEL PRIORE, 2005, p. 33). 

No período colonial, o amor era caracterizado por se inserir na escala do “bem 

querer”, e dessa forma, o “amor deveria ser também bondade e caridade, despindo-se 

de toda a lascívia”. (DEL PRIORE, 2005, p. 35). 

Existiam, no Brasil Colônia, alguns poucos lugares que eram considerados 

propícios a encontros amorosos. A igreja foi consagrada como um lugar para namoros, 

porém, somente para namoros entre os brancos. Assim, foi em meio à missa e ofícios 

divinos que se iniciaram “muitos flertes e namoros, quando não adultério”.  (SOUZA, 



1997, p. 258). Uma outra citação do mesmo autor mostra a Igreja como um lugar onde 

os amantes se recolhiam para namorar:

Nas igrejas, portanto, brotavam romances. E nelas, muitas vezes, se  
abrigavam os amantes [...]  Abrigo de amantes, a igreja logrou converter-se, 
em certas circunstâncias, num  dos raros espaços privados de conversações 
amorosas e jogos eróticos, os quais envolviam nada menos que os próprios 
confessores.  (SOUZA, 1997, p. 260).

Assim, as missas do século XVIII, no Brasil, “eram animadas por toda a sorte de 

risos, acenos e olhares furtivos” (DEL PRIORE, 2005, p. 42). Estas tornaram-se, 

sobremaneira, um espaço possível para os amantes se encontrarem e trocarem 

expressões de amor, ou seja, era possível aos amantes trocarem palavras de “amor, 

cartas e conversações ilícitas [...] nos recolhimentos, convento, capelas e igrejas”. 

(SOUZA, 1997, p.261).

Eram comumente registradas estratégias de sedução, como beliscões e 

piscadelas, considerados “gestos de extrema afetividade no código amoroso deste 

período”, e também “cartas de amor, frases apaixonadas, trocas de presentes e 

mimos e as eternas promessas de casamento”. (DEL PRIORE, 2005, p. 45-47). 

Os portugueses, por sua vez, trouxeram do Velho Mundo suas formas de 

vivenciar o amor. Por essa razão, encontramos, como práticas correntes no Brasil 

Colônia, estratégias de sedução típicas de Portugal, a exemplo do “namoro do 

bufarinheiro” e “namoro do escarrinho”. (SOUZA, 1997). 



 O denominado “namoro do bufarinheiro”, segundo Souza, consistia em uma 

prática pelas quais “os homens passavam a distribuir picadelas d´olhos e a fazerem 

gestos sutis com as mãos ou boca para as mulheres que se postavam à janela, 

suspirantes em dias de procissão religiosa, como se fossem eles bufarinheiros a 

anunciarem seus produtos”. (SOUZA, 1997, p. 265). Nesta mesma linha, tem-se o 

“namoro do escarrinho”, um costume luso-brasileiro dos séculos XII e XVII, segundo o 

qual “o enamorado punha-se embaixo da janela da moça e não dizia nada, limitando-

se a fungar à maneira de gente resfriada, ao que se poderia seguir, fosse a declaração 

correspondida, uma cadeia de tosses, assoar de narizes e até cuspidelas”. (SOUZA, 

1997, p. 265). 

Outras práticas amorosas que comumente animavam encontros amorosos no 

Brasil Colônia, eram aquelas que permitiam o contato com os pés e/ou mãos do(a) 

amado(a) . “Fazer cócegas na palma da mão e pôr a mão sobre o coração para dizer o 

querer bem era parte da gramática amorosa. Em algumas ocasiões, eram os pés que 

agiam, ligeiros a alisar outros pés”. (DEL PRIORE, 2005, p. 50). 

As magias de amor que se produziam no Brasil Colônia eram feitas para 

assegurar o amor. Algumas consistiam em pronunciar as mesmas palavras utilizadas na 

consagração da hóstia quando nos momentos de encontros sexuais. Tais magias, 

muitos acreditavam, permitiriam manter a pessoa amada sempre junto a si, além de 

fazê-la querer-lhe bem. Outras magias de amor encontradas diziam respeito às 

“Cartas de Tocar”, que eram uma magia ibérica feita por meio de um objeto gravado 

com o nome da pessoa amada e/ou com outras palavras, que se encontrado por essa 

dita pessoa, seriam capazes de seduzi-la.



Além destas, existiam ainda as orações “amatórias”, comuns na Colônia, e que 

eram a tradução de um ramo da magia ritual, no qual era irresistível o “poder de 

determinadas palavras. [...] Tudo com o fim de conquistar, seduzir e apaixonar”. 

(SOUZA, 1997, p. 250).

***

 Destarte, o que parece caracterizar as expressões do amor, vivenciados por 

algumas culturas e épocas, é aquele que é atravessado por significações imaginárias 

sociais. Essas expressões amorosas envolvem ainda sensualidade e afetividade (como 

vimos acima). Nesse sentido, Simmel (2001, p. 119) problematiza que uma relação 

erótica se caracteriza como uma síntese de uma relação em si sensual e de uma 

relação em si afetiva; “a reunião das duas, no nível da consciência do vivido, 

representa então a unidade de que provém a maneira de ser íntima, de modo algum 

dividida em si, que chamamos precisamente de amor”. 

 Não obstante o registro da presença de várias formas de expressar e significar o 

amor nas diferentes sociedades e épocas, não se pretende defender aqui a proposição 

que advoga a idéia da existência das mesmas expressões do amor em todas as culturas, 

muito pelo contrário, defendemos que os homens criaram e criam representações 

distintas para as práticas sexuais. 

   



33..44 AA IINNSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO IIMMAAGGIINNÁÁRRIIAA DDOO AAMMOORR EE DDOO SSOOFFRRIIMMEENNTTOO:: IIMMAAGGIINNÁÁRRIIOO,,
IINNSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO EE SSIIGGNNIIFFIICCAAÇÇÕÕEESS IIMMAAGGIINNÁÁRRIIAASS SSOOCCIIAAIISS

 “A história da humanidade é a história do imaginário humano e de suas obras”. 

É assim que Castoriadis (2004, p.127) justifica o porquê do conceito de imaginário ser 

tão caro em sua produção teórica. Para ele, esse conceito remete à “criação imotiva 

que só é no e pelo estabelecimento de imagens” (CASTORIADIS, 1982, p. 287), só 

sendo possível a partir do momento em que há uma coletividade humana.

Ainda sobre o conceito de imaginário, que se faz central nessa discussão, 

podemos também dizer que ele remete à “noção de fantasia, à questão do desejo e 

das potencialidades humanas” (TAKEUTI, 2002, p.209), e é nele que encontramos a 

indicação de um componente inconsciente (fantasia) atuante nas condutas sociais. Ou 

seja, esse conceito apresenta, ao mesmo tempo, uma versão psíquica e social. 

Portanto, existem dois elementos que são indissociáveis na constituição do imaginário: 

a psique e a instituição social-histórica.

A psique “é a emergência de representações, é a capacidade expressa do ser 

humano imaginar, figurar ou colocar em imagem, enfim, simbolizar”. (CASTORIADIS 

apud TAKEUTI, 2002, p. 213). É, finalmente, para  Castoriadis (1982), a capacidade 

originária de fazer surgir representações, em estreita articulação com o componente 

social histórico. Este, por sua vez, 

é o conteúdo anônimo, o humano impessoal. Seria, por um lado, estruturas, 
instituições, obras materializadas, e por outro, o que estrutura, institui, 



materializa. É a união e a tensão da sociedade instituinte (da história que se 
realiza) e da sociedade instituída (da história realizada). (CASTORIADIS apud 
TAKEUTI, 2002, p. 213). 

Tais noções, que se entrelaçam, são extremamente importantes, enquanto 

suportes teóricos para a elucidação da questão do amor e do sofrimento, na 

perspectiva que adotamos para este trabalho, na medida em que essas são, ao mesmo 

tempo, imagens e figuras evocadas e elaboradas pelos seres humanos, construídas 

social-historicamente por um coletivo anônimo, um humano impessoal.

Seguimos de perto as contribuições de Castoriadis (2004, p. 129), o qual 

defende existir na história da humanidade, desde sua origem, uma “potência de 

criação”, que diz respeito a uma “vis formandi, imanente às coletividades humanas”, 

cuja emergência possibilita a criação e a formação do imaginário e da imaginação. 

Para esse autor, a potência de criação “é o que nos permite criar um mundo, ou seja, 

apresentarmos alguma coisa, da qual sem imaginação não poderíamos nada dizer e, 

sem a qual, não poderíamos nada saber”. (CASTORIADIS, p.89).

Partindo desta perspectiva, podemos inferir que tudo aquilo que existe na 

história e na sociedade foi gerado ou criado pelo próprio homem, o qual se fez (faz) 

fazendo a si e o mundo social. Podemos assim dizer que o imaginário romântico é algo 

que exemplifica essa potencialidade humana em “fazer-ser de uma forma que não 

estava lá” (CASTORIADIS, 2004, p. 129), em criar, portanto, novas formas de ser. 

Logo, podemos igualmente inferir que as representações e expressões do amor e do 

sofrer, em uma perspectiva romântica, são criações históricas. 



Para classificarmos o amor e o sofrer, enquanto criações históricas, 

evidentemente, teremos de afirmar que a forma de expressar esse amor e esse sofrer, 

ambos enquadrados em uma conduta amorosa romântica, nem sempre existiu tal como 

apreendemos hoje, e que esse modo de ser romântico surge como uma nova 

determinação na história de uma sociedade particular, especificamente, da sociedade 

ocidental (ver rubrica 2, deste capítulo). Sendo uma criação, ele não pode ter sido 

produzido, nem deduzido, a partir daquilo que estava dado. Surgiu como uma nova 

determinação. Fazemos essa afirmativa nos valendo do conceito de “criação”, 

desenvolvido por Castoriadis (p. 89), que diz respeito à “capacidade de fazer surgir o 

que não estava dado e que não pode ser derivado a partir daquilo que já era dado”. É 

com base nesse conceito que esse autor afirma existir uma relação entre a capacidade 

de criar e o sentido profundo do termo imaginação e imaginário. 

Essa potencialidade de criação existente nas coletividades humanas foi 

denominada por Castoriadis (2004, p. 130) como sendo o imaginário social instituinte,

que cria a instituição da sociedade ou, ainda, “assegura a continuidade da sociedade, 

a reprodução e a repetição das mesmas formas que a partir daí regulam a vida dos 

homens”. Isso significa dizer que todos os indivíduos são constituídos através da 

instituição social-histórica, sendo, pois, esta aquilo que marca a hominização do 

homem.

Quando falamos em instituição, estamos nos referindo, sobretudo, à linguagem, 

à religião, ao poder, ao amor, ou melhor, a tudo aquilo que “um indivíduo é em uma 

determinada sociedade”. (CASTORIADIS, 2004, p.162). 



Desta forma, do entendimento que temos da noção de imaginário social em 

Castoriadis (1982, p. 410), podemos dizer que este resulta da “capacidade elementar 

e irredutível [do homem em sociedade] de evocar uma imagem. Capacidade de fazer 

aparecer como imagem alguma coisa que não é, e não foi. Diz respeito à faculdade 

originária de pôr ou de dar-se sob forma de representação, uma coisa e uma relação 

que não são, que não são dadas na percepção ou nunca o foram”. Ora, podemos 

entender o amor e o sofrimento como imagens e fantasias que não são, ou seja, o 

amor é tudo aquilo que ele não é, da mesma forma que as expressões do sofrimento. 

 Isto quer dizer que se tratam de fantasias coletivas que, na verdade, não são 

dadas pela percepção e que não existem, a não ser na forma de representação. 

Exemplo: a idéia de que o amor romântico seria a única forma de amar correta, que 

traria aos amantes completude e felicidade eterna, ou que o sofrimento amoroso seria 

alguma coisa pela qual nos desestruturamos e que não achamos saída, a não ser a 

morte.

Para esta pesquisa, a opção por este conceito permite-nos interpretar a prática

amorosa romântica (forma de amar e sofrer) como uma prática determinada, em 

parte, por fantasias coletivas inconscientes, o que denominamos de Imaginário

Romântico.

Outra noção importante para esse trabalho é a de “Imaginário Social 

Instituinte”, na medida em que entendemos o amor romântico e as expressões do 

sofrimento como fabricações sociais. 

 Os homens têm a propriedade de poder simbolizar as coisas do mundo. Eles 

simbolizam até a si mesmos. São dotados de poder simbolizador, o que pressupõe a 



capacidade imaginária de ver em uma coisa o que ela não é ou de vê-la diferente do 

que é (CASTORIADIS, 1982). E é com essa capacidade ímpar que revestem de símbolos 

e significados imaginários a vida sexual, quando elaboram, ou melhor, instituem o 

“ideal de amor romântico” como uma prática legítima capaz de materializar-se e 

definir comportamentos e ações. Somente aos indivíduos humanos foi dada a 

faculdade e a capacidade de sonhar, imaginar, criar representações e significados 

para o mundo em que vivem. O homem, portanto, enquanto ser simbólico elabora e 

interpreta signos, e desse modo, produz a sociedade da mesma forma que se produz.

Tomando como base o que foi posto, podemos inferir que o ideal de amor e do 

sofrer romântico, na perspectiva desse trabalho, são classificados como sendo 

instituição social histórica, isto é, como fruto de um coletivo anônimo que fornece 

sentido aos indivíduos socializados e os informa a maneira de amar e sofrer. São, ao 

mesmo tempo, instituída e instituinte.

Desta forma, o ideal de amor e do sofrer romântico constitui-se em uma 

instituição animada e portadora de significações imaginárias sociais (CASTORIADIS, 

1982), as quais não se referem nem à realidade, nem à lógica; isso significa dizer que 

elas não são mentiras nem invenções. As significações imaginárias sociais funcionam 

como suporte de certas práticas sociais, da qual a coletividade anônima é responsável 

pela sua formulação e construção.  Apresentam papel fundamental em estruturar as 

representações do mundo em geral, no sentido de designar as finalidades da ação (o 

que deve ser ou não ser feito, o que é bom ou não). 

Ainda no rastro de Castoriadis (1982), entendemos e inferimos que as 

significações sociais românticas são forjadas ao longo de um processo sócio-histórico e  



que, nesse caso especifico, fundam a prática amorosa romântica, a qual, instituída 

pelo social anônimo, determina como devemos amar e como devemos sofrer. De tal 

modo isso ocorre, que a maneira de amar e de sofrer imposta pelas significações

sociais românticas nos é apresentada como a única forma correta, imutável, universal 

e natural, por isso, incontestável. Isso leva a que ninguém consiga se opor à ordem 

romântica instituída “e não é porque sofreria sanções, mas porque é, 

antropologicamente, fabricado deste modo, interiorizou a instituição da sociedade a 

tal ponto que não dispõe dos meios psíquicos e mentais para colocar em causa esta 

instituição”. (CASTORIADIS, 2004, p. 161). Ninguém, muito menos aqueles que foram 

educados ou fabricados para amar e sofrer de forma romântica, conseguiria questionar 

o amor, esta instituição social que se mostra a todos como sendo de ordem divina, 

sagrada (como foi problematizada no capítulo 1). 

As significações sociais românticas são interiorizadas pelos sujeitos em estado 

amoroso, os quais aprendem que o sentido da vida sexual amorosa se encontra alhures, 

por exemplo: em encontrar a verdadeira alma gêmea e ser feliz para sempre.

Portanto, as noções do amor e do sofrimento são abordadas, nessa pesquisa, a 

partir da idéia de uma construção social de significações imaginárias, as quais se 

forjam ao longo de um processo sócio-histórico e cultural, de modo a instituírem-se 

socialmente como significações centrais que passam a serem determinantes para o 

comportamento amoroso de uma sociedade.  São o amor e o sofrimento românticos 

significações imaginárias, ou melhor, criações imaginárias “que nem a realidade, nem 

a racionalidade, nem as leis do simbolismo podem explicar, e que não têm 

necessidade de serem explicitados nos conceitos ou nas representações para existir, 



que agem na prática e no fazer da sociedade considerada como sentido organizado do 

comportamento humano e das relações sociais independentemente de sua existência 

para a ‘consciência desta sociedade’”.  (CASTORIADIS, 1982, p. 171). 

Apesar dos homens serem arquitetos de seu mundo, de serem eles produtores 

da cultura e da sociedade e, por isso, os criadores de valores, idéias e modelos que 

orientam sua conduta, eles não se vêem como tal; antes, esta economia é deles 

ocultada, isto é, “os seres se alteram eles mesmos e criam, sem sabê-lo, as 

determinações de seu ser particular”. (CASTORIADIS, 1982, p. 94).

A sociedade surge como um feito anônimo. Há um processo de mascaramento 

que anula a ação humana na constituição da sociedade. Isso porque, segundo 

Castoriadis (2004, p. 160), ninguém pode questionar a instituição, isto é, a sociedade, 

pois seria questionar a si mesmo: “os indivíduos não sabem que os deuses da tribo são 

instituições. Eles não sabem, e não podem sabê-lo”. Com o amor, podemos inferir que 

isso também ocorre, ou seja, o amor não pode ser posto em questão, ele aparece 

como alguma coisa imanente aos humanos: nascemos todos predispostos a amar.

Contudo, isso não significa que os sujeitos sociais não consigam dar explicações 

sobre o mundo social ou sobre suas ações. Isto quer dizer que os sujeitos são capazes 

de descrever em termos discursivos, o que fazem e as razões por que o fazem. 

Conforme a Teoria da Estruturação de Giddens (2003, p.331), “todos os seres humanos 

são agentes cognoscitivos. Isso significa que todos os atores sociais possuem um 

considerável conhecimento das condições e conseqüências do que fazem em suas vidas 

cotidianas”.



Os homens são fortemente modelados e influenciados, de maneira mais ou 

menos uniforme, por padrões culturais que existiam antes de seu nascimento e 

persistirão depois de sua morte. Entretanto, o processo não é de todo passivo. A 

roupagem social (Instituição Social) se conflita na experiência individual (psique). A 

cultura modula os indivíduos segundo um molde comum, mas mesmo assim cada 

sujeito será dono de uma individualidade própria. 

Continuamos num campo teórico em que tudo, no tocante ao comportamento 

humano, tem fundamentação social e histórica. O homem, portanto, é um ser social 

por excelência. Seria ele o resultado de um grande empreendimento cultural e social. 

Nesta perspectiva, não deveríamos nada à herança biológica no que se refere à 

conduta humana, ou seja, os homens não nascem com comportamentos fixos 

determinados pelo biológico. Isto significa reconhecer um fato fundamental: que não 

se pode “explicar o nascimento da sociedade nem as evoluções da história através de 

fatores naturais, biológicos ou outros”, ou seja, “a linguagem, os costumes, as 

normas, a técnica não podem ‘ser explicados’ através de fatores exteriores às 

coletividades humanas”. (CASTORIADIS, 2004, p. 128-129). 

É nesse sentido que a nossa afetividade, também, vem a ser definida como 

construto social. “Nossas emoções são, como o nosso próprio sistema nervoso, 

produtos culturais” (GEERTZ, 1978, p.62) que obedecem a ordens sociais instituídas. 

Assim, as emoções humanas não apareceriam puramente como produtos de ações 

individuais ou como um estado interno do sujeito. No entendimento de Hoebel (1982, 

p. 220), para se pensar o homem e seu comportamento, é fundamental “que os 



instintos, os reflexos inatos e quaisquer outras formas biológicas hereditárias de 

comportamento sejam excluídas”.

A radicalidade dessa posição teórica procura, enfim, defender a tese de que 

nosso comportamento, inclusive o emocional, é resultado de aprendizagem cultural e 

social, ou melhor, as emoções são produtos das próprias práticas humanas, sendo, 

pois, transmitidas a partir de herança cultural. Essa batalha teórica vem sendo 

travada desde os clássicos da Antropologia, a exemplo de Ruth Benedict (1934, p. 26), 

para quem a herança cultural, “para nosso bem ou nosso mal, não é transmitida 

biologicamente”. No entanto, determinadas representações existentes no mundo 

social, atinentes a alguns aspectos sociais e culturais, sofrem o retorno ao 

essencialismo biológico. 

No processo de criação de seu ambiente social, o homem elabora e internaliza 

uma série de representações sociais que orientarão seu comportamento, seu modo de 

agir e de estar no mundo. A internalização de padrões, valores, ideais e crenças é 

possível graças à ação do simbólico, que funciona como um empreendimento que 

sanciona a realidade, consagrando-a de sentidos e razões de existir. 

O simbolismo é constituído de representações sociais que são produzidas e 

difundidas pela linguagem. “Tudo o que se nos apresenta, no mundo social-histórico, 

está indissociavelmente entrelaçado com o simbólico” (CASTORIADIS, 1982, p. 142), no 

sentido em que, “tudo aquilo que é, de uma maneira ou de outra, captado ou 

percebido pela sociedade, deve significar alguma coisa, deve ser investida de uma 

significação”. (CASTORIADIS, p.274, 1982). Significação é aquilo que “pode ser 

socialmente dito, pensado, representado, feito”. (CASTORIADIS, 1982, p.284). 



A linguagem funciona como um veículo, por excelência, da lógica simbólica, 

sendo ela mesma uma convenção social. A linguagem exerce um papel preponderante 

na formação e modelamento do sujeito, uma vez que tudo aquilo que dá suporte ao 

trabalho de formação dos homens, como os valores, crenças e idéias, são transmitidos 

pela linguagem. É ela, também, que dá condições para a existência social. Por meio 

da linguagem, os indivíduos elaboram e internalizam representações sobre a 

realidade. Essas mesmas representações lhes aparecerão como se estivessem 

revestidas de caráter divino e sagrado, parecendo ser necessárias e imutáveis. 

 Destarte, as representações funcionam como guias que orientam e fundam as 

condutas humanas. Certos autores da sociologia diriam que elas funcionam como 

suporte para a construção de um consenso social fundamental para a vida em 

sociedade; outros já afirmariam que as representações sustentam as contradições. 

Bourdieu, por exemplo, defenderia que uma série de lutas classificatórias tomam seu 

lugar na arena social para escrever no real a representação do real. (BOURDIEU, 

1998). Para ser possível o consenso social: “luta pelo monopólio de fazer ver e de 

fazer crer, de fazer conhecer e de fazer reconhecer, de impor a definição legítima das 

divisões do mundo social e, por esta via, de fazer e desfazer os grupos” (BOURDIEU, 

1998, p. 108) é cuidadosamente engendrada pelos homens. 

Os homens são os únicos seres capazes de engendrar representações e sentidos 

valorativos para representar o seu mundo, e o fazem com grande competência. Com 

sua capacidade criativa de engendrar representações, teceram a vida sexual de 

significados valorativos. Essas representações se manifestam em palavras, sentimentos 



e condutas que se institucionalizam, e que assim, regularizam / regulam e impõem 

nossa forma de amar. 

O amor romântico é, portanto, uma prova social da capacidade ímpar do ser 

humano de significar e dar sentido a fenômenos. Este, eivado por um conjunto de 

representações específicas, transforma-se em um reino do maravilhoso, do mágico, da 

vontade criativa. A competência das significações simbólicas, criadas na e pela prática 

social, fez do amor um sentimento tecido de imaginário e significado sociais.

O apaixonamento amoroso é um sintoma cultural, podendo existir ou não 

segundo os hábitos sociais. Ele “não é um constitutivo universal do sujeito, ou uma 

secreção espontânea de nossos instintos ou pulsões sexuais domesticadas pela lei de 

parentesco”. (COSTA, 1998, p. 126). Vimos anteriormente que se trata de uma 

produção social-histórica do Ocidente. 

A noção de amor romântico tem estado no centro do imaginário social. Os 

homens constituíram o amor como um ideal sacralizado que regula não só as relações 

sociais amorosas. Esse ideário tem condicionado a maneira de amar de homens e 

mulheres, ofertando uma única forma de amar corretamente. O caráter social do amor 

é encoberto. Homens e mulheres, nesse sentido, tornam-se presos a esses ideais, sem 

se darem conta que se trata de produtos por eles próprios criados. 

Esta forma de amar dominante, por vezes, acarreta sofrimentos. Pensamos que 

o sofrimento romântico é, ele mesmo, uma invenção social da modernidade ocidental 

que, de alguma forma, surgiu em função da não possibilidade de concretude do ideal 

de amor romântico. 



Nossa hipótese é que na contemporaneidade tal ideal vem perdendo 

legitimidade. A idéia de dor e sofrimento por amor vem se tornando marginal, como se 

hoje ninguém mais tolerasse o sofrimento, ao menos aquele que é engendrado na 

relação a dois. A cultura contemporânea parece expulsar, a todo custo, elementos que 

possam vir a causar dor, levando as pessoas a terem a sensação de estarem mais 

realizadas quanto menos sofrerem.

Em um outro momento histórico e cultural, o sofrimento amoroso foi validado 

como tendo um certo prestígio social. Na Idade Média, o amor cortês (como vimos 

nesse capítulo) era, tão somente, relacionado ao sofrimento, visto que o fim daquele 

que amava cortesmente era não concretizar nunca este amor. Se na relação o amor 

fosse consumado, já não se caracterizaria como o amor cortês. A felicidade daquele 

que amava estava na aceitação da própria renúncia, visto que era “pecado contra o 

amor cortês, a posse física de uma mulher real, seria a profanação do amor”. 

(ROUGEMONT, 2003, p.177).

Destarte, as expressões do sofrimento amoroso, como veremos a seguir, 

guardam relação com a impossibilidade do cumprimento de certas exigências 

românticas que se evidenciam na cotidianidade dos relacionamentos afetivos, pelo 

menos foi o que se observou nas trajetórias de vida amorosa de nossos(as) 

entrevistados (as).



44 ““SSOOFFRROO PPEELLOO OOUUTTRROO””4411:: RREEPPRREESSEENNTTAAÇÇÕÕEESS EE EEXXPPRREESSSSÕÕEESS DDOO SSOOFFRRIIMMEENNTTOO
RROOMMÂÂNNTTIICCOO

 Nossa proposta, neste último capítulo, é a de nos adentrarmos na experiência e 

vivência dos sujeitos amorosos, a fim de apreendermos suas expressões do amor e do 

sofrimento romântico. Optamos, no nosso trabalho, por captar as significações 

imaginárias do amar e do sofrer a partir do que foi vivido pelos indivíduos em suas 

trajetórias de vida amorosa. Por esse motivo, será comum aqui momentos de 

transcrições literais das falas dos sujeitos; as quais serão intercaladas com nossos 

comentários.

 De forma antecipada, daremos voz àquilo que, em boa medida, parece estar 

causando sofrimentos a homens e mulheres. Para isso, teceremos considerações sobre 

as principais exigências românticas, com o intuito de observar que, em muitos casos, 

tais exigências tornam inexeqüíveis a realização do ideal amoroso romântico, pelo 

menos de forma satisfatória. Isso porque eventos e rotinas da vida cotidiana, em 

geral, entram em choque com o que é exigido pelo imaginário romântico. E, em 

muitos casos, o resultado desse choque é a emergência do sofrimento. 

 Como conclusão desse capítulo, desenvolvemos uma rubrica sobre as formas 

contemporâneas de amar e de sofrer, buscando compreender e apontar as principais 

mudanças ocorridas no comportamento amoroso atual, mas também observando 

possíveis permanências.

41 Expressão extraída de um dos Fragmentos do discurso amoroso de autoria de Barthes. (1991, p.48). 



4.1 “De repente do riso fez-se o pranto42”: Considerações sobre 
exigências românticas 

 “Sou obrigado a me apaixonar como todo mundo: ser ciumento, rejeitado e 

frustrado como todo mundo”. (in BARTHES, 1991, p. 26). Esse fragmento de um 

discurso amoroso vem traduzir, de algum modo, a relação que se instituiu entre a 

obrigação de amar, inaugurada pela ordem cultural romântica, e a possibilidade do 

sofrimento, decorrente dessa mesma forma de amar, que, ao se instalar como regra de 

conduta emocional, obriga todos que estão submetidos à injunção romântica “a amar 

quem desejam e a desejar quem amam”43, de forma que nem se pode “realizar o ideal 

amoroso nem renunciar a ele”. (COSTA, 1998, p. 129). 

 O amor romântico permanece atualmente sendo o credo amoroso dominante, 

mesmo sendo “um ideal com o qual devemos apenas sonhar”. (COSTA, 1998, p. 135). A 

sua realização é intensamente almejada, entretanto, “o amor deixou de ser um puro 

momento de encanto para se tornar uma corvéia. Quando é bom não dura e quando 

dura já não entusiasma”. (COSTA, 1998, p. 11). 

 Parece ser da condição estrutural da formação do imaginário romântico 

apresentar contradições: seus elementos constitutivos são, por vezes, incompatíveis 

com as premissas presentes na vida rotineira das pessoas. Isto é, o imaginário 

romântico demanda àqueles que desejam vivenciar o amor romântico em sua 

42 MORAES, Vinícius de. Nova Antologia Poética. São Paulo: Companhia das Letras, 2005, p. 93.
43 Costa (1998) trata da distinção existente entre satisfação amorosa e satisfação sexual, de forma, que 
o ideal de amor romântico, supõe que no encontro com o outro do desejo, haja uma consolidação e 
realização dessas duas satisfações, por isso, que o ideal de amor romântico nos “obriga” a amar quem 
desejamos e desejarmos quem amamos. 



plenitude o cumprimento de alguns pleitos que, em longo prazo, parecem não guardar 

relação com a “durée da vida cotidiana”. (GIDDENS, 2003, P.41). “Imagine que, após 

um dia de febril atividade, você chegasse à casa com bocejos tremendos. Já imaginou 

por acaso, o que seja um marido bocejante, um marido que, de três em três segundos, 

abre a boca?” (in RODRIGUES, 2002, p. 124). 

 Em parte, a vida cotidiana é feita de aspectos banais, trivialidades, 

experiências corriqueiras, imprevistos, tarefas por vezes enfadonhas e tediosas, 

constrangimentos, coação, sujeição, obrigações, comprometimentos e atividades 

ordinárias. A idéia de amor romântico, por sua vez, surge na vida das pessoas como 

um evento raro e extraordinário que vem romper ou transformar o que é prosaico na 

vida ordinária dos indivíduos. Surgem assim confrontos e choques entre as exigências

românticas e as rotinas do dia-a-dia. Desse modo, exigir que os amantes, por exemplo, 

continuem eternamente apaixonados, parece ser uma demanda difícil de realizar-se 

plenamente, conforme nos mostrou uma de nossas entrevistadas: “eu queria acabar 

com Eulenia, mas não conseguia, por que ela dizia que a gente ia ficar juntas para 

sempre”44. Nesse sentido, questionamo-nos: é possível viver cotidianamente e amar 

para sempre uma mesma pessoa? 

 A convivência diária prolongada, quando se trata do amor romântico, pode, em 

alguns casos, ser um oponente à felicidade do casal45. “Acredito que nem sequer um 

por cento dos casais que se casaram por amor sejam capazes de experimentar a 

44 Fernanda, 22 anos. 
45 Certamente, muitos casais românticos podem experimentar a felicidade durante anos e anos. 
Contudo, o que se afirma aqui é que os ideais de amor romântico, de forma generalista, podem estar 
vulneráveis ao tempo, isto é, “a convivência diária, se os apaixonados não têm imaginação, pode 
acabar com o amor mais intenso”. (PAZ apud COSTA, 1998, P. 146). 



paixão um pelo outro depois de três anos”. (BRAIN apud COSTA, 1998, P. 155). O

tempo mata o amor? O relacionamento amoroso, com o passar do tempo ou dos anos 

de convívio diário, apresentaria mudanças na qualidade dos sentimentos? Os conflitos 

com as exigências românticas, vivenciados na cotidianidade, seriam capazes de mudar 

os relacionamentos amorosos? Entre os casados, por exemplo, problemas do dia-a-dia 

como: o cuidado com os filhos, as contas a pagar e a administração de tarefas 

domésticas podem ser empecilhos à realização do amor romântico e de suas 

exigências? Observemos o que disse um de nossos entrevistados: 

Chegou a um certo ponto e foi aí que começou a mudar o nosso 
relacionamento. As brigas aumentaram, se bem que as brigas já melhoraram. 
Semana passada a gente teve uma. No inicio do relacionamento tudo era mais 
forte, não que hoje isso não tenha mais. Hoje é outro tipo de relacionamento. 
No inicio as coisas ruins eram muito ruins, se acontecia uma briga era para 
matar e as coisas boas eram inesquecíveis, passávamos o dia juntos e não 
pensava em ninguém. Hoje é um relacionamento diferente, a gente mora 
junto, tem o problema da casa... todas aquelas barreiras que se impõem.
Eu acho que hoje em dia a gente já conseguiu superar mais as coisas na vida 
de casado e talvez por isso hoje em dia a gente mostre mais a paixão 
brigando, indo embora de casa, sai e vai embora, bate na parede.46

 Foi engenhosamente instituído pela injunção do imaginário romântico, que 

alguns deveres amorosos podem funcionar, também, como uma maneira de se 

fundamentar e demonstrar o amor romântico nas relações afetivas. Em muitos casos, 

quando da ausência desses deveres, há a possibilidade do desencantamento.

 Por isso, oferecer flores e bombons de chocolates, ser autor de uma poesia que 

descreve o amor e o(a) amado(a), fazer declarações de amor (por e-mails, orkut, 

faixas nas ruas, cartas, telemensagens ou carros de som), encaminhar mensagens de 

46 Rafael, 25 anos. 



texto para o celular do(a) amado(a) com falas amorosas, planejar surpresas 

românticas, preparar jantares à luz de velas, dar presentes, anunciar sempre a 

qualidade do sentimento, isto é, pronunciar diariamente a frase “eu te amo”, viajar 

para lugares ditos românticos, sair sempre juntos, estar sempre belo(a) à espera do(a) 

amado(a), são, por exemplo, formas de agir romanticamente que, por vezes, perdem 

sua força na cotidianidade dos relacionamentos, pelos menos para algumas pessoas.

 Em muitos casos, esses deveres românticos são fáceis e gentilmente cumpridos, 

principalmente no início do relacionamento. Mas será possível que os amantes, depois 

de anos de convívio, experimentem com a mesma força o ideal de amor romântico? Ou 

será ele um ideal falível ao tempo e ao convívio, apresentando momentos intensos de 

felicidade tão-somente no início da relação, no qual tudo é novidade? Vejamos o que 

diz Nelson Rodrigues sobre isso: “Albertina, RJ – Eis uma moça que, seis meses depois 

do casamento, se julga a mais infeliz das mulheres. Sua carta traduz todo um 

desespero e um desespero irremediável. ‘O amor é uma ilusão’ – afirma Albertina. E 

segue dizendo que, na lua-de-mel, tudo são flores, mas depois... As reticências são 

minhas”. (in RODRIGUES, 2002, P. 132). 

 Nelson Rodrigues (2002) usa o pseudônimo de Myrna, uma jornalista que dá 

conselhos amorosos a mulheres que endereçam cartas à Redação do Diário da Noite – 

Rio de Janeiro47. O conteúdo das cartas, em geral, são lamentos amorosos. Um dos 

conselhos oferecidos por Myrna, mais uma vez, diz respeito ao seguinte tema: a 

possibilidade do fim do amor em função das rotinas cotidianas, diante das quais 

cumprir certas exigências são, por vezes, difíceis. 

47 “A rigor, esta seção é destinada às mulheres, aos seus problemas, às suas alegrias e tristezas”. 
(RODRIGUES, 2002, P.61).



Você diz que, ao chegar seu marido, você está exausta. E pensa que isso 
constitui título de glória. Engano, Lúcia. Você exausta, moída de cansaço, 
saturada de sono, incapaz, já, de coordenar idéias, de compor uma frase, você 
não seduz seu marido, não o encanta, não arrebata. Dia a dia vão crescer as 
suas incompatibilidades com o companheiro. Entre ele e você, uma 
incompreensão cada vez mais patética. Tenho pena, muita pena, mas é o 
destino, Lúcia. (in RODRIGUES, 2002, p. 14). 

 Não há amor romântico que resista, “aconselha” Nelson Rodrigues em seu 

consultório sentimental, a preocupações cotidianas baseadas no “o preço do feijão, do 

arroz; no custo de vida cada vez mais elevado; no colégio das crianças”. (RODRIGUES, 

2002, P.24). As tarefas domésticas diárias, pelo menos para algumas mulheres e 

homens, exigem alguns esforços que não guardam relação com as imagens construídas 

em torno do amor romântico.

 As características constitutivas deste ideal parecem, também, guardar relação 

de antagonismo com a cotidianidade e convivência diária prolongada
48, ou seja, a 

contradição desse ideal está concentrada na tensão entre o que é ideal e o que é real 

no amor, o que é desejado e o que é vivido nas relações afetivo-sexuais.

Antonieta escreve uma longa carta, cuja finalidade é saber:  - “Quanto tempo 
dura uma lua-de-mel?” – Ela conheceu um rapaz, flertou com ele, namorou, 
noivou e casou. O namoro e o noivado constituíram algo assim como uma 
novela, um romance, ou certos filmes de amor. A própria Antonieta 
confessa: - “Durante o período em que fui namorada ou noiva, conheci uma 
felicidade sem igual. Não pensei, nunca, que alguém pudesse ser tão 
feliz”.Veio, depois, o casamento. E, com o casamento, a lua-de-mel. Na lua-
de-mel, a mesma felicidade ou, se possível, uma felicidade ainda maior. E foi 

48 O antagonismo, nem sempre constitutivo do ideal de amor romântico, será relacionado aqui com a 
convivência diária prolongada. Contudo, é possível haver conflitos amorosos em relacionamentos de 
pouca duração. Por exemplo, é comum em inícios de namoros ou mesmo no início de casamentos que 
casais vivenciem decepções,  angústias e sofrimento.



só. Porque, uma vez terminada a lua-de-mel, a vida matrimonial começou a 
sua rotina exasperante. Antonieta encontrou-se em fase do que ela chama 
a “realidade”. O que vem ser essa realidade? A monotonia de dias e 
semanas que se parecem uns com os outros, que não diferem nada, entre 
si. A própria experiência ensinou-lhe uma verdade, extremamente 
desagradável, ou seja: que o amor não sobrevive à lua-de-mel. “Eu tinha 
uma noção falsa do amor” – continua a missivista. “Pensava uma coisa, e é 
outra”. (in RODRIGUES, 2002, P. 99, Grifos nossos).

 Tal como estruturado nas significações imaginárias, o amor parece ser 

inatingível em sua prática, pois demanda que os amantes românticos sejam, por 

exemplo, eternamente felizes na relação com uma única pessoa. Essa mesma pessoa, 

por sua vez, terá que atender, sobremaneira, à especificidade do meu desejo: eu a 

amarei para sempre, lhe serei fiel, lhe terei atenção exclusiva, dentre outras exigências.

 Mas, conforme Alberoni (1986, p. 153) “o amor continua sendo inquietação, 

temor, emoção, choro”, que a ordem social dominante romântica insiste em procurar 

anular, negar e fazer desaparecer. Por isso, Costa (1998, p. 12,) afirma que “quem 

não quiser sofrer deve desistir de amar. Realizar o amor sonhado tornou-se um desafio 

ou uma massacrante obsessão”. 

 O amor romântico, em nossa cultura, tornou-se sinônimo do que entendemos 

por “felicidade individual”. E para efetivá-lo, os sujeitos deverão, em boa medida, 

“aceitar os sacrifícios que a sua realização impõe”, (COSTA, 1998, p. 139), mas sem a 

garantia de um final feliz.  Carvalho (2003, p. 141) ressalta que “as exigências da 

felicidade romântica constituem despotismo maior que a maior parte dos ideais 

ocidentais”. Para ele, ser plenamente feliz no amor é uma cobrança, salvo engano, 

quase inexeqüível.



 “Meu marido deixou de gostar de mim! Meu marido não gosta mais de mim!”. 

Tal frase banal, diga-se de passagem, exemplifica a vivência de uma multidão de 

pessoas, para as quais a exigência romântica de amar eternamente uma única pessoa 

é questionável, senão impossível. Entretanto, essa realidade nua e crua parece ser 

inaceitável para essa mesma multidão de pessoas! 

 A idéia de que a realização desse amor seja impossível gera nos sujeitos 

amorosos um sofrimento romântico, isto é, o sofrimento causado pela idéia da 

impossibilidade do amor de se concretizar e se sustentar eternamente ou por muito 

tempo. Sofro só em pensar que nunca encontrarei o amor, ou que quando o encontrar 

ele não perdurará!, 

Paulo, RJ – Há cerca de um ano, você conheceu e se enamorou de uma moça 
de excepcional beleza. Mais linda do que uma atriz de cinema, de teatro, do 
que uma figura de estampa, de vitral. Você a viu, pela primeira vez, em uma 
festa, e, em conseqüência, no apogeu da graça e da beleza. Tudo foi 
maravilhosamente rápido: pediu a mão da moça. E, pouco a pouco, sem que 
você mesmo o percebesse, a linda, a deslumbrante noiva foi se modificando. 
Um belo dia, você se lembrou da primeira vez em que vira a pequena. Era uma 
imagem incomparável e inesquecível. E agora? Agora, custava admitir que a 
imagem antiga e a imagem atual representassem a mesma pessoa. (in 
RODRIGUES, 2002, P. 114). 

 Uma das contradições exaltada pelo amor romântico e que causa algumas 

frustrações é a intensidade deste ideal em supervalorizar o objeto amado, sobretudo 

nos primeiros tempos da relação. Como se sabe, as práticas rotineiras podem revelar

as ambigüidades, os defeitos, os vícios, enfim, as imperfeições do(a) amado(a): “a 

pessoa que nos parecia fascinante parece-nos agora desajeitada e banal”. (COSTA, 

1998, p. 123). Como nos indica esse autor (p. 186), a partir de sua leitura de Baier,  



“todo amor que focaliza um determinado indivíduo é ‘idólatra’ e ‘fetichista’ e, por 

isso, traz sempre a ambivalência, a frustração e ‘as conhecidas misérias da patologia’ 

emocional”.

 É a partir das experiências vividas na prática cotidiana que os sujeitos amorosos 

percebem as contradições do imaginário romântico, como, por exemplo, o caráter 

mortal do amor, a sua vulnerabilidade ao tempo e mesmo a sua fragilidade diante do 

convívio habitual. 

   Desse modo, a vulnerabilidade do amor ao tempo surge como um dado 

desmistificador das “significações imaginárias românticas”, pois faz cair por terra a 

idéia de uma suposta eternidade amorosa, tão exaltada pelo imaginário social. 

“Acordei, um belo dia, e constatei, antes de lavar o rosto e escovar os dentes, que 

não gostava mais de Jorge. O sentimento que ele me inspirara e que me fizera casar, 

não era o mesmo, perdera um pouco de sua força e de seu encanto”. (in RODRIGUES, 

2002, P. 41). A experiência cotidiana pode nos mostrar a fragilidade do ideal 

romântico quando confrontado com as realidades vividas nas rotinas dos indivíduos. E 

é assim que a rotina “mata o amor na paz dos cemitérios”. (COSTA, 1998, p. 139). No 

depoimento abaixo temos um exemplo disso: 

Eu acho que o amor acaba por causa da rotina, acaba o sentimento, comigo 
e Simone, eu não sei se teve à influência dela estar com alguém ou não, mas a 
vida que a gente vivia nos últimos seis meses era só leva e trás, não saía, não 
fazia nada, não se divertia, não conversava com outras pessoas, você se fechar 
assim num mundinho.49

49 Fernando. 31 anos. 



 A idéia da finitude do amor vem, portanto, destronar uma das exigências

românticas mais difíceis de se cumprir, isto é, a exigência pela indissolubilidade dos 

laços. A convivência e as experiências vivenciadas nos relacionamentos desvelam 

contradições não só entre ideal e prática, mas também em cada um dos implicados na 

relação. Essas contradições acabam por gerar conflitos em dois níveis: num deles, o 

conflito consigo próprio (no que se refere à própria idealização) e, no outro, o conflito 

é entre o casal, estendendo-se também à família (filhos). Esses conflitos, por sua vez, 

provocam sofrimentos que se acentuam na medida em que se vislumbra o fim do 

vínculo amoroso.

 Nem sempre é assim, mas o fim do amor pode gerar sofrimentos somente para 

uma das partes envolvidas. Isso se dá porque, para que duas pessoas se apaixonem e 

iniciem um romance, ambas precisam estar em concordância, porém, para terminar 

um caso de amor, basta que um o deseje. 

 Costa (1998, p. 34) acrescenta ainda que a descrença em atingir o ideal de 

amor romântico em sua plenitude nasce, por vezes, da convicção de que muitas 

parcerias não podem durar por muito tempo, em função de dois motivos. Primeiro: 

“um dos parceiros se sente sexualmente atraído por outro, enquanto a parceria 

afetiva ainda dura, e não quer abrir mão de sua liberdade sexual”; segundo: “a paixão 

cessa, levando com ela o interesse sexual e afetivo em relação ao outro”. 

De todo exposto, parece ser sobretudo nas rotinas cotidianas que o amor 

romântico pode se apresentar como um ideal falível, pelo menos para aqueles que 

desejam vivenciá-lo plenamente, a partir do investimento (adesão inconsciente) em 

significações imaginárias românticas. Essa situação ainda pode ser mais 



dramaticamente vivida por aqueles que acreditam na existência de sua alma gêmea e 

por ela esperam, ou então por aqueles para os quais o amor é atributo ou condição da 

máxima felicidade aspirada. Mas, deixemos que os próprios relatos dos entrevistados 

mostrem-nos o deslocamento da tragicidade do amor para o drama cotidiano 

amoroso.

44..22 Da trajetória de vida amorosa: experiências da cotidianidade

 De acordo com Heller (1989, p. 17), “o homem nasce já inserido em sua 

cotidianidade” (HELLER, 1989, p. 17), não podendo viver fora dela, nem dela se 

desligar inteiramente. É nessa cotidianidade que homens e mulheres vivem todos os 

aspectos de sua “individualidade” e “personalidade”. Nela, também colocam em 

funcionamento “todos os seus sentidos, todas as suas capacidades, intelectuais, suas 

habilidades manipulativas, seus sentimentos, paixões, idéias, ideologias”. (HELLER, 

1989, p.17). É com base nessa assertiva que podemos afirmar: é na cotidianidade que 

homens e mulheres vivem seus amores e expressam seus sofrimentos. E é certamente 

nela também que assimilam, compartilham, constroem e aprendem a amar e a sofrer. 

 Entretanto, pode ainda ser nessa mesma cotidianidade que o amor romântico, 

“convertido em costume e talvez mesmo em rotina pode novamente se dissolver” 

(HELLES, 1989, p. 26), daí, a emergência do sofrimento. Isso se dá porque a vida 

cotidiana é feita de repetição, “cujas rotinas são formadas em termos da interseção 

de dias e estações passageiras (mas continuamente)”. (GIDDENS, 2003, p. 41). 



4.2.1 “Senhores, agrada-vos ouvir uma bela história de amor e de morte? Nada nos 
agrada mais! 50”.

Passamos agora a apresentar nossos sujeitos em estado amoroso, ou aqueles que, 

de alguma forma, encontram-se comprometidos com as significações imaginárias 

românticas, pelos seus investimentos nos conteúdos dessas significações e pelas suas 

contribuições na formulação e construção desse mesmo imaginário.    

 O universo das significações sociais românticas somente poderá ser atingido, ou 

seja, apreendido sociologicamente, salvo engano, quando se adentra no vivido, isto é, 

na experiência dos indivíduos. 

 Por essa mesma razão, o leitor verá, logo abaixo, que optamos, em muitos 

momentos do texto, pela transcrição direta das expressões dos nossos apaixonados e 

desapaixonados, posto que estamos aqui preocupados em captar representações, 

expressões e vivências dos sujeitos acerca do amor e do sofrimento, e para isso, nada 

melhor que os deixar contar aquilo que só eles sabem – as suas próprias vivências. 

 Contudo, estamos cientes que a dimensão do vivido admite o risco de se 

restringir o mundo social às representações dos indivíduos, na medida em que estas 

podem se apresentar como redutoras ou parciais. Mas, entendemos também que essas 

mesmas representações são portadoras de significados e sentidos que norteiam a 

própria existência do indivíduo e da sociedade. (GAULEJAC apud TAKEUTI, 2002). 

50 É com essa frase que Denis de Rougemont (2003, p. 24) inicia sua discussão sobre a “História do amor 
no Ocidente”.



Laura: “eu amo uma pessoa e ela não me ama”.

 Laura é estudante, tem 24 anos e está vivenciando um fim de relacionamento. 

Julga-se ainda apaixonada pelo ex-namorado. Essa é uma das contradições geradas 

pelas fantasias do amor romântico: a continuidade da paixão em apenas uma das 

partes envolvidas. Sobre isso, Rodrigues (2002, p. 104) comenta: “não importa que a 

criatura amada não nos corresponda: se é amada basta”. (in RODRIGUES, 2002, p. 

104). A situação vivenciada por Laura confirma o já dito anteriormente: para terminar 

um relacionamento amoroso, basta que um o deseje. Por outro lado, aquele(a) que 

permanece apaixonado(a) inevitavelmente sofrerá, seja pelo fim da relação, seja pela 

não mais correspondência amorosa. 

 Laura, por exemplo, expressa da seguinte forma a dor causada pela ruptura e a 

não-correspondência amorosa: “estou sofrendo muito. Não estou conseguindo 

enxergar nem a minha própria vida, quanto mais outras coisas”. Tal como inscrito nas 

significações imaginárias românticas, o amor apresenta a qualidade de tornar-se 

central na vida das pessoas. Essa representação do ideal de amor romântico atravessa 

os sujeitos apaixonados de tal forma que estes passam a questionar a sua própria vida, 

que, destituída de amor, parece não mais ter sentido. O amor, atravessado pelo 

simbólico, foi colocado em um lugar que sem ele é impossível ser feliz.

 A ruptura amorosa, dentro do quadro que compõe o imaginário romântico, é 

algo que vem se contrapor a uma verdade romântica que informa sobre a suposta 

eternidade desse sentimento. Por outro lado, a não-correspondência amorosa vem 

expor o fracasso da exigência romântica de uma completa reciprocidade. 



 O fim do amor, conforme o depoimento de Laura, foi ocasionado pelo desabafo 

do seu parceiro: “ele disse que não gostava mais de mim, queria se apaixonar e sentir 

tudo de novo”. Duas exigências românticas não efetivadas (promessa da 

indissolubilidade dos laços e da eternidade do amor); daí a emergência do sofrimento? 

 Na atual situação em que se encontra, Laura diz conseguir enxergar esse 

sentimento se apresentando, por vezes, como falível, ou seja, suscetível de acabar: 

“Eu posso ter várias histórias de amor de pessoas que eu vejo na realidade. Mas a 

minha visão de amor está tão deturpada que eu olho e digo: ‘um dia vai acabar’”. O 

descrédito com relação ao amor é visível no depoimento de Laura, mas ainda é o 

esperado em estados nos quais se está vivenciando um fim de amor. Contudo, não se 

pode afirmar que não existam depoimentos descrentes do amor feitos por pessoas em 

estado afetivo diferente deste. 

 Conforme o depoimento de Laura, apesar do fim do namoro, ela continua 

romanticamente apaixonada ou, pelo menos, é assim que a situação dela se inscreve 

dentro do imaginário romântico. Ela atribui, por vezes, uma série de qualidades ao seu 

apaixonado, chegando a afirmar que ele é uma pessoa sem defeitos, salvo um: “o

único defeito dele é não gostar mais de mim”. O ideal de amor romântico, dado seu 

caráter imaginário, supõe, em muitos casos, a idealização do ser amado, que só 

consegue ver visto por quem ama com qualidades que o definem e o classificam como 

um ser único e perfeito. Quando a idealização do amado(a) cai por terra, em geral em 

virtude de frustrações e decepções vivenciadas nas rotinas cotidianas, o amado passa 

a se apresentar como banal e simples, sem grandes qualidades.



 Em sua trajetória amorosa, Laura considerou que teve sua primeira paixão na 

alfabetização, quando tinha 6 anos. Ficou apaixonada por ele durante 4 anos: “ele era 

o menino mais cobiçado da sala e eu ficava muito iludida porque na hora do recreio 

ele comprava jujuba pra mim e eu achava aquilo tudo o máximo. Teve um dia em que 

eu tive uma sorte muito grande, a professora pediu pra gente escolher um par para 

dançar na festa de São João, mas eu não tive coragem de chamar ele e acabei 

dançando com o menino mais feio da sala”.

 As imagens e representações do amor romântico são repassadas, em nossa 

sociedade, durante o processo de socialização. Todos, deste muito cedo, aprendem,

através dos pais, da televisão, de desenhos animados, contos e histórias infantis 

(Branca de Neve, Cinderela, A bela e a Fera), a maneira como conduzir e lidar com o 

sentimento de amor, de forma que, ao internalizarem e compartilharem das 

significações imaginárias românticas tornam-se predispostos, de alguma maneira, a

amarem de forma romântica. Apesar da determinação romântica surgir na mente dos 

sujeitos sociais - que são produtos e produtores dessa forma de amar - a partir de um 

molde comum, todos, ainda, apresentarão a capacidade de vivenciá-la de forma 

particular. Isto é, a ordem social, em muitos casos, “se conflita na experiência 

individual, dando uma marca especifica a cada indivíduo”. (KOURY, 2004, P.25).

 Deste então, Laura firmou alguns namoros que ora acabaram por traições, ora 

porque a pessoa com quem ela estava não mais se julgava apaixonada. Ficou
51 com 

algumas pessoas, se apaixonou de forma não-correspondida por outras, até que 

51 Conforme Schuch (2002, p. 317), o “ficar” envolve “aproximações corporais [que] se dão de forma 
imediata, sem um processo de conhecimento progressivo dos envolvidos”. Contudo, é possível “estar 
ficando” com uma mesma pessoa (que já se conhece) várias vezes, o que remonta à idéia de um 
relacionamento “sem compromissos”, ou seja, de um relacionamento sem um vínculo formal.  



conheceu alguém (uma pessoa a quem ela julgava ser “o homem da sua vida”), - frase 

que sugere ser ele sua alma gêmea. Aquele pelo qual sempre esperou! - esse mesmo 

por quem ela diz estar sofrendo hoje.

 Ela o conheceu na Universidade: “ele era bolsista de informática e foi lá na 

base de pesquisa em que eu era, também, bolsista [ele apareceu para] consertar um 

computador, e eu brinquei dizendo que ele era a minha próxima vítima. A gente 

começou a conversar, descobrimos que morávamos no mesmo bairro, nossos pais 

morreram no mesmo ano, ele estudou na mesma escola que eu estudei, eu conhecia o 

irmão dele e uma ex-namorada do irmão dele. E, ainda, eu lembro dele na escola. Ele 

era bem pequeno”.

 Para maximizar as qualidades ideais do amor, surgem coincidências, meio

mágicas e cheias de sentido que, inicialmente, passam a existir como elementos 

importantes para o estabelecimento de uma relação amorosa. A capacidade originária 

de homens e mulheres de criar representações que passam a significar ou a simbolizar 

algo que faz do amor, ou mesmo de um encontro com o outro, um evento imaginário, 

como o encontro descrito acima por Laura com o seu ex-namorado.

 Segundo Laura, tempos depois desse primeiro contato, combinaram de se 

encontrar, e foi quando começaram a namorar: “a gente se apaixonou com a 

convivência”. Contraditoriamente, é possível que a paixão amorosa surja com a 

convivência e acabe também a partir da convivência. Para Laura, o seu amado

apresentava qualidades ímpares, únicas e ideais: “O jeito dele era diferente dos 

outros. Ele fala francês. Gosta muito de ler e se afinava muito comigo”. 



 A ruptura amorosa veio depois de 2 (dois) anos e meio de relacionamento. O 

fim, já o sabemos, aconteceu porque ele não gostava mais dela. Deixamos de gostar do 

outro com o tempo? Segundo o que é posto pelo ideário romântico, a ruptura amorosa 

se apresenta como suscetível de causar, por vezes, a algumas pessoas, dor e 

sofrimentos até mesmo físicos. Quando romanticamente apaixonados, somos tomados 

por algumas sensações e modificações fisiológicas, como as expressas na fala de 

Laura: “eu estou numa situação que eu nunca imaginei. Sofrer a gente sofre, mas eu 

cheguei a adoecer e isso me preocupa muito. Estou com sintomas de anorexia 

nervosa, eu só não vomito propriamente, mas, todas as vezes que eu tenho uma 

lembrança ou o vejo, me dá vontade de vomitar. Também tem a diarréia, que vai 

fazer um mês e meio... a falta de apetite, que me fez perder quatro quilos: eu nunca 

pensei que fosse sofrer a esse ponto, mas eu espero que isso um dia vai passar. Mas, 

eu queria que fosse logo, estou com um acompanhamento psicológico, mas ela não 

está ajudando muito. Enfim, estou desesperada procurando alguém para esquecer 

logo. Não consigo. Eu estou saindo para todo canto e não encontro ninguém”.

 O exposto por nossa entrevistada leva-nos a deduzir que a sua prática amorosa, 

pelo menos nesse caso específico, parece guardar alguma relação com as premissas 

difundidas pelo imaginário romântico. Em seu depoimento, há conflitos que a fazem, 

por hora, sofrer, talvez emergentes do não-cumprimento das exigências ou promessas 

românticas difundidas, com tanta propriedade, pelo imaginário social. Este parece 

instituir que a não-correspondência amorosa, causadora do rompimento de laços 

afetivos, pode gerar dor, angústia e sofrimento. 



O “amor romântico entre iguais”: o apaixonamento entre Ana Maria e Fernanda. 

 Ana Maria tem 20 anos e é estudante. Apaixonou-se pela primeira vez quando 

ainda era criança (deste bem cedo somos iniciados no amor!): “Estudava no jardim 

escola, ele era o menino mais bonito da sala e todas as meninas eram apaixonadas por 

ele”. Ana Maria teve alguns relacionamentos efêmeros “até que aos 16 anos veio essa 

concretização: eu me apaixonei”. Foi quando conheceu a sua primeira namorada, 

Fernanda, 22 anos, estudante. Até hoje estão juntas. Há 4 anos as duas vivem um 

relacionamento afetivo-sexual. 

  Ana Maria revela, romanticamente, que se descobriu apaixonada por Fernanda, 

porque toda vez que a via sentia algumas mudanças fisiológicas em seu 

comportamento: “Eu sentia aquele nervoso quando eu chegava perto dela”. Como foi 

detalhado em outro momento desse estudo, quando os sujeitos se encontram 

romanticamente apaixonados, eles podem ser acometidos por alguns efeitos 

fisiológicos que se expressam na forma de fortes batimentos cardíacos, tremedeira, 

garganta seca, etc.

 Com relação à Fernanda, Ana Maria expõe seu apaixonamento da seguinte 

forma: “Eu gosto dela, do seu jeito, da forma como fala, essas coisas que são 

totalmente normais, da forma como ela me trata, ela é carinhosa, trata bem as 

pessoas, é uma pessoa correta, divertida”. As qualidades atribuídas ao amado incitam 

o apaixonamento.  Assim diz Fernanda com relação à Ana Maria: “O que eu gosto na 

minha namorada é porque ela é muito carinhosa. Eu gosto da personalidade dela em 

tudo, da maneira de como ela se relaciona comigo...”



 Para Ana Maria, o amor é, idealmente, aquilo que deve “sempre começar com 

uma determinação... amor é gostar... ter afinidades. É o sentimento que faz com que 

duas pessoas fiquem juntas, que se desenvolva uma situação afetiva”. Em termos 

musicais, a dupla de cantores Claudinho e Bochecha expressam para Ana Maria uma 

música que revela o que é o amor: “eu não existo longe de você/ Minha solidão é meu 

pior castigo/ Eu passo as horas para poder te ver...”.

 Como desvenda o seu depoimento, o entendimento de Ana Maria sobre o amor

parece ser aquele que está contido no imaginário romântico, quando diz que o amor é 

aquilo que justifica a união das pessoas, ou seja, “é o sentimento que faz com que 

duas pessoas fiquem juntas”. Da mesma forma, a música que elege como algo que, 

para ela, simboliza o amor é revestida de representações nas quais esse sentimento 

surge como fundamental à vida das pessoas, não havendo, inclusive, razão para 

existirmos sem a sua presença nas nossas vidas. Uma observação de Myrna a esse 

respeito traduz essa assertiva: “se a mulher tem tudo e não tem amor, passa a não ter 

nada”. (in RODRIGUES, 2002, p. 70). 

 Fernanda compartilha do mesmo ideal de amor; isso porque ela acredita que 

esse sentimento acontece de forma espontânea e apresenta um poder transformador 

que justificaria até a existência da humanidade, como se pode ver na sua fala: “o

amor acontece de uma hora para outra, eu não sei explicar como acontece. Mas, 

quando você está amando, é um sentimento que faz com que você se relacione melhor 

até com outras pessoas. Te deixa mais generosa, você começa não só a olhar a sua 

vida de um modo diferente, mas também todas as pessoas que estão ao seu redor. 

Você procura deixá-las felizes e quer ajudar, para que todo mundo sinta o que você 



está sentindo. É um sentimento que se talvez não existisse a humanidade não estaria 

nem mais aqui para contar a história.” A definição de amor que desenvolve guarda 

relação com o que é da ordem da imaginação. O amor, para Fernanda, aparece como 

uma imagem daquilo “que não é, e não foi e que não é dada pela percepção”, como 

diria Castoriadis (1982) a propósito da imaginação.  

  Tanto para Ana Maria quanto para Fernanda, uma pessoa ideal para se vivenciar 

o amor deve ser alguém que consiga cumprir algumas exigências, como: “saber

compartilhar, ter respeito, ser fiel, saber doar e ceder, dar liberdade, ser sincera, ser 

educada, ser gentil, ter senso de humor, alto astral”. Tais exigências, que devem ser 

cumpridas dia após dia, se inserem naquelas que problematizamos como sendo típicas 

do romantismo e que nem sempre são possíveis de ser cumpridas totalmente. As 

rotinas cotidianas impõem preocupações prosaicas e, às vezes, mais urgentes, que 

podem se conflitar com as exigências postas por Ana Maria e Fernanda. 

 Ana Maria entende que o amor vivido nos relacionamentos pode até acabar, mas 

ele só acaba para que se transforme em outro tipo de amor: o amor sempre começa 

com uma paixão muito forte e com o tempo vai se transformando. Fernanda parece 

compartilhar da mesma crença no que diz respeito ao possível fim do amor: “ele pode 

durar mais ou menos um tempo e se transformar em outro tipo de amor. Mas se você 

não cuida bem do amor ele acaba mais rápido”. O caráter imortal do amor, tão bem 

difundido pela ordem romântica, parece ainda ter seus adeptos.

 Maurício: “Estou só por que estou só!”



 Maurício tem 33 anos e faz mestrado na área de Letras. Em sua trajetória 

amorosa, esteve algumas vezes apaixonado: “não me arrependo das grandes paixões 

que vivi. E as pessoas sofrem e aprendem com os sofrimentos”. Muitas dessas paixões, 

como ele mesmo disse, foram platônicas: “Eu já almejei tantas pessoas. É como diz 

aquele poema ‘até uma passante eu já almejei’”.  As imagens e fantasias, peculiares 

do romantismo, podem demandar, em alguns casos, que amemos quem não nos ama.

 Alguns de seus relacionamentos lhe causaram alguns prejuízos: “Eu já me iludi 

várias vezes, mas agora eu estou desiludido da vida, desencantado”. Revela que hoje 

não consegue definir o que é o amor, pois “não estou amando ninguém, por isso não 

sei o que é amar. Como é que eu posso dizer o que é amar sem saber o que é?” 

 Encontra-se em uma fase que, parece, não está desejando relacionar-se com 

ninguém: “eu estou desencantado. Ninguém se interessa por mim e eu não estou 

preocupado com isso”. Expõe, em seu depoimento, que as relações afetivas hoje são 

“acordos”, “contratos”. Há um tom de melancolia e de descrença no amor. Para ele, 

o amor “é uma coisa muito complexa. Amor é mentira. É um estar enganando o outro, 

se subjugando, ludibriando”.  A forma que Maurício vê e vivencia o amor é 

entrelaçado pelo simbólico, na medida em que sua fala expressa uma série de sentidos 

e significados. Ele expõe, em um outro momento, que a verdadeira afetividade ele a 

vê representada em dois “velhinhos” de mãos dadas passeando, cuja cena lhe é muito 

significativa.

 Apesar de tudo, deixa subentendido nas entrelinhas que desejaria ter uma 

pessoa para viver um amor. Para ele, essa pessoa deve “ser seduzida para pode 

seduzir”, ou seja, “a melhor sedução de uma pessoa é aquela que demora a aparecer. 



Ela é mais verdadeira... quanto mais encantado melhor, porque depois que se revela 

não era mais nada daquilo que a gente sonhava”.  Um misto de magia e realismo! 

 Este entrevistado, malgrado a vivência de frustrações amorosas que o leva a se 

expressar com amargura quanto ao amor, salvaguarda no seu íntimo a esperança de 

ainda encontrar a pessoa verdadeira para viver o amor.

Monique se orgulha de ser uma mulher casada. 

 Monique, 33 anos, é professora e consultora da área de Turismo. Está casada há 

três anos. Segundo ela, os motivos que a fizeram se apaixonar pelo seu atual marido 

foi o fato de ele ter iniciativa e o sentimento de proteção: “quando eu vi meu marido, 

não foi isso que me atraiu nele, mas para manter a relação foi isso aí. Eu quero um 

homem com atitude de homem, eu quero me sentir protegida. A escolha amorosa

supõe que o objeto amado apresente qualidades que sejam atrativas para aquele que 

ama, ao menos é assim que a conduta amorosa romântica imprime suas marcas às 

mentes de alguns sujeitos. 

  O amor, para Monique, é conforto, confiança, disponibilidade e tesão. Segundo 

ela, para que um relacionamento seja perfeito “tem que ter criatividade na relação”.

O cumprimento dessa exigência é, pois, a condição básica para o bom funcionamento 

de seu casamento.



 Monique deu o seu primeiro beijo em um primo, quando tinha 12 anos. Teve seu 

primeiro namorado aos 16 anos, num namoro que durou 2 meses. Ele depois namorou 

uma prima de Monique.

 Com o seu segundo namorado ficou 7 anos: “foi um namoro excelente, com uma 

convivência boa e de muita amizade, mas começamos a esquecer o erotismo na 

relação”. O namoro acabou, e “uma semana depois ele apareceu com uma menina. Eu 

passei uns dois dias muito mal. Para mim, foi uma surpresa muito grande ele aparecer 

com outra pessoa..., aquele choro soluçado... e eu tinha muita vontade de vomitar. 

Eu passei uns dois dias vivendo aquele sofrimento de não querer acreditar, fui atrás 

dele e ele insensível com o sofrimento... zero de possibilidade de se resgatar alguma 

coisa. Sofri, mas caí na real e comecei a ocupar meu tempo, comecei a conhecer 

gente nova, a sair e isso me tirou a atenção. A perda do objeto amoroso é uma das 

condições, dentro do quadro amoroso romântico, com maior possibilidade de  

acarretar dor e sofrimento, inclusive físicos.

 Como Monique revelou, para esquecer seu ex-namorado, ela saiu para festas e 

bares a fim de conhecer outras pessoas, e foi quando conheceu o seu atual marido, em 

uma casa de show. Monique disse que nessa noite “tinha uma pessoa me olhando e a 

minha amiga percebeu”. Trocaram telefones e namoraram um tempo, depois moraram 

juntos e, por fim, casaram. Ela revelou, ainda, ter muito orgulho de ter casado 

oficialmente na Igreja.

 Nos termos românticos, o casamento, principalmente o religioso, é uma 

instituição que vem consagrar a eternidade dos laços amorosos: “O que Deus uniu o 

homem não separa”. É ainda o sonho de muitos românticos participarem dessa 



cerimônia como “noivos e noivas”, como nesse depoimento colhido por Rodrigues 

(2002): “Cláudia sonhava, dia e noite, com a lua-de-mel; imaginava-se vestida de 

noiva; e pensava, a todo o minuto, no enxoval”. (in RODRIGUES, 2002, p. 52).

Patrícia: “tenho me decepcionado muito e estou procurando a pessoa certa” 

 Patrícia tem 24 anos, é empregada doméstica. Sobre o amor, diz tê-lo vivido 

apenas simbolicamente: “eu acho que nunca ninguém me amou, porque eu já ouvi da 

boca para fora, eu quero ouvir do coração”. Está à procura da pessoa certa, até 

porque “quando chegar a hora.... você sabe quem é a pessoa certa”. Patrícia parece 

ser alguém que compartilha dos conteúdos do romantismo ocidental, dada a sua 

crença na existência de uma pessoa certa para ela, (como se existisse sua alma gêmea)

e a sua espera por essa pessoa. 

 O amor, para Patrícia, é “um sentimento lindo”, é o único elemento que 

justifica a união das pessoas: “se não tiver amor não tem casamento, não tem 

relacionamento. Não existe relação sem amor... não é sustentada só por sexo. Eu 

acho que é uma mistura de tudo, companheirismo (...) mas o amor em primeiro 

lugar”. O amor enaltecido, mais uma vez, é representado nessa fala como um 

elemento fundamental para se manter um laço afetivo. 

 Para que ela venha a viver um grande amor, algumas exigências são 

necessárias: fidelidade, respeito, cuidado e, principalmente, amor verdadeiro. A 

imaginação de indivíduos sociais (ou seja, o coletivo anônimo) criou a idéia de um tipo 

de amor considerado verdadeiro, diante do qual os outros seriam falsos. Essa assertiva 



contribui para agregar valor ideal ao amor, isto é, maximizar o conteúdo imaginário do 

amor: se todos os relacionamentos que vivi não deram certo é porque não era amor 

verdadeiro. Assim, nunca se questiona ou se culpa o amor romântico por ser um ideal 

contraditório. E as pessoas passam a esperar e a buscar o verdadeiro amor ou a 

“procurar, sempre e sempre, entre milhões de criaturas, inclusive os esquimós, aquela 

que representa a sua metade”. (in RODRIGUES, 2002, p. 51). 

 Patrícia informa ainda que seu apaixonado deve ser alguém: que goste do 

mesmo jeito musical, que admire o pôr-do-sol, que curta esse tipo de coisa, que diga 

que gosta de mim, que diga que eu estou linda mesmo sem ser, mas não pela parte 

física, mas pelo que sou interiormente. Eu acho que a pessoa não pode ser só pernão, 

bundão, tem que ter coração, sentimento... e para uma pessoa agir assim como eu 

estou falando ele tem tudo para se dar bem comigo. 

 Conta Patrícia que teve seu primeiro namorado aos 12 anos. Ele era alto, louro 

e de cabelos compridos. Estudava na mesma escola que ela, em uma sala de aula ao 

lado da dela. Assim, “todas as vezes que ele passava pela janela ele sempre olhava 

para mim, e eu sempre sentava no mesmo canto para que ele pudesse me ver 

sempre”.

 Seu segundo “apaixonamento” foi por um rapaz de uma idade maior que a dela. 

Ele era casado com sua amiga: “ele era casado ‘forçado’ porque a menina engravidou 

e ela morava na casa dele. E lá no interior engravidou casava, mesmo sem gostar. E 

eu sempre estava na casa deles. E chegou a um ponto que eu era capaz de matar ou 

morrer por ele. Eu chorei quando ele se separou dela, mas ele casou em seguida com 

outra pessoa e mudou de lugar. E quando ele vinha eu ficava louca para vê-lo, para 



chegar perto, mas não podia, porque minha mãe não gostava, e para mim foi muito 

doloroso”. A expressão “eu era capaz de morrer ou matar por ele” reforça a idéia de 

um amor sem medida e incondicional, igual àquele divulgado pelo ideário romântico. 

 Seu terceiro apaixonamento foi por um motoqueiro de um globo da morte de 

um circo, por quem se apaixonou romanticamente, a partir de um único olhar, ou seja, 

à primeira vista (uma premissa romanesca). “Eu me encantei na primeira vez que vi e 

foi por essa paixão que eu fui para outra cidade só para vê-lo, mas quando eu fui vê-

lo ele tinha voltado para sua mulher”. 

 Sua quarta paixão foi um rapaz comprometido, com quem namorou escondido

durante 6 meses. Depois disso, assumiram publicamente o namoro, noivaram e 

continuaram juntos por mais 6 meses. Na ocasião, ela teve que viajar, ficando um ano 

e meio fora. Quando voltou, ele já havia casado com outra pessoa. Foi, então, que 

Patrícia pensou: “ não existe príncipes em cavalo branco”. Depois de um tempo ele se 

separou e pediu para retornar à relação, contudo, “mesmo gostando dele eu pedi para 

ele voltar para ela (esposa) por causa da filha deles. Foram três anos sem ficar com 

ninguém, esperando por ele, e quando ele veio já era tarde. Isso já faz 10 anos e eu 

estou sempre vendo-o e cada vez minha perna treme, eu fico contando a semana só 

para ver ele, jamais eu teria coragem de falar para ele que gosto dele”.

 Patrícia compartilha da idéia de que o amor e seus efeitos, mesmo sem haver 

correspondência amorosa, podem persistir por um longo tempo. E é com base nessas 

vivências que o amor, por vezes, é classificado como “eterno”, ou seja, estarei 

“obrigado” a estar apaixonado pelo resto da vida. Pode o amor ser eterno? Segundo 

Myrna, esse sentimento não é um fenômeno social, entretanto, é assim que muitos 



lidam com o amor: “A maioria das pessoas acha que não. Acha que não existem 

sentimentos eternos. Perdão, existem, sim. Há sentimentos que nascem com a pessoa, 

que a acompanharam até a morte”. (in RODRIGUES, 2002, p. 100). 

Mônica: “Tenho uma grande história de amor na minha vida [...] e até hoje essa 
pessoa está no meu coração”.

 Mônica tem 43 anos e é socióloga. Atualmente, tem conhecido pessoas 

virtualmente (uma prática muito comum em nossos tempos, uma vez que a Internet 

tornou-se um meio de acesso a alguns encontros amorosos). Mas no momento está 

sozinha, porque “não pintou ninguém interessante”. Para ela, o amor ocorre sempre 

de forma muito intensa, profunda; “e eu estou na busca desse sentimento”. Todos que 

estão sob a injunção romântica sonham em encontrar, um dia, uma pessoa que será 

classificada como sendo a pessoa certa, aquela que não poderá ser substituída por 

nenhuma outra. Isso é possível tendo em vista a qualidade imaginária desse 

sentimento, forjado por significações e representações que carecem de interpretação. 

 Segundo ela, apaixonou-se, pela primeira vez, por um primo, que não lhe 

correspondeu nesse sentimento: “ele não queria nada comigo... e olhe que doeu essa 

paixão! Ele dizia que prima era irmã”. A possibilidade da não-correspondência 

amorosa é um evento comum na conduta amorosa romântica, e a dor é inevitável. Os 

românticos aprenderam das lições de amor que o desinteresse do outro por nós é um 

bom motivo para expressarmos o sofrimento: Por que ele(a) não me ama? O que posso 



fazer para que me ame? “Por que me aflijo e me enfermo? Para que não ter por ti 

desprezo?”52

 Aos 15 anos, Mônica teve uma “paixão muito forte” por um rapaz que 

freqüentava a mesma igreja que ela: “eu era apaixonada por ele. Até que um dia eu 

cheguei e falei para ele. Namorei com ele um ano”. A anunciação amorosa surge como 

necessária para o conhecimento do amor, pelo menos para os romanticamente

apaixonados, e para isso utiliza-se a linguagem romântica. É comum o uso das frases – 

“Eu te amo!”, “Eu sou apaixonado(a) por você!”, “Sou louco(a) por você”! 

 Viajou para a cidade de São Paulo e apaixonou-se por um outro jovem, “que

fisicamente ele parecia um príncipe, ele tinha o olho verde, a boca vermelha, a pele 

muito branca e o cabelo muito loiro solto. Parecia aquele desenho de conto de fadas. 

E ele me tratava como uma princesa” (a descrição de Mônica guarda relação com o 

que é descrito pelo sonho romântico dos contos de fadas). Compraram alianças e 

noivaram. Ela teve que retornar à cidade do Natal/RN, mas continuaram o 

relacionamento, através de contatos por telefone. Contudo, “no dia  em que ele 

marcou de vir para gente se casar, ligou terminando. E eu tive uma febre emocional 

muito forte. Foi uma decepção amorosa”. A dor de amor, por vezes, acomete de 

sofrimentos e reações físicas aqueles que partilham das significações imaginárias 

românticas.

 Mônica, meses depois, voltou a São Paulo e o reencontrou. Ele  disse ter se 

arrependido; “ele chegou lá na casa da minha tia chorando com um botão de rosa 

branca, se ajoelhou me pedindo para voltar, isso nunca aconteceu comigo e eu fiquei 
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fascinada, eu vi que ele me amava”. Voltaram o relacionamento, depois da exibição 

da cena romântica (o perdão faz parte do jogo romântico!). 

 Mônica, ao longo de sua trajetória conheceu outras pessoas, namorou e 

separou-se, outras tantas vezes. Até que, aos 30 anos, conheceu aquele que ela julga 

ser “o grande amor da sua vida”, pois “até hoje essa pessoa está no seu coração”.

 Mônica apaixonou-se por seu chefe. Ele era casado e tinha filhos, de forma que 

Mônica acredita que foi uma grande loucura de “amor”; “porque eu estava colocando 

em risco minha reputação”.  Namoraram durante três anos, até que houve o 

rompimento, pois, ele decidiu acabar com o relacionamento. Segundo Mônica, ele

preferiu ficar com sua esposa e filhos. 

 Depois desse rompimento, ela diz que “sentimentalmente não se resolveu 

mais”. Adoeceu, não consegue “amar” mais ninguém e, até hoje, aos 43 anos, toma 

tranqüilizantes: “eu sinto dificuldades depois desse relacionamento. Eu confesso a 

você que eu sinto demais... E não acontece, não rola, mas não que eu tenha ficado 

frustrada de não querer mais homem na minha vida, eu quero tanto que não vem. 

Tenho que relaxar mais. E eu sonho em ter uma menina e já tenho quarenta e três  

anos, não sou mais uma menina e não constituí família, não passei pela experiência 

da maternidade. O desgaste emocional que eu tive nesse relacionamento foi muito 

grande com o rompimento desse relacionamento de três anos. Eu sai da instituição

(onde trabalhava), que tinha uma importância muito grande na minha vida, tudo isso 

se formou numa síndrome do pânico. Eu tive um tratamento com  psiquiatra e com  

psicólogo. Eu consegui me livrar de muitas medicações, mas tem um tranqüilizante 



que eu tomo até hoje. Tudo como conseqüência desse grande desgaste emocional que 

eu tive. Não tem como isso não mexer racionalmente com a gente.” 

 Mônica revela, em seu depoimento, a dimensão do seu comprometimento com 

as significações imaginárias românticas, haja vista o seu aprisionamento a um ideal de 

amor que a fez (e ainda faz) sofrer. Há dez anos Mônica vive com a angústia de não 

conseguir esquecer aquele que ela diz ter sido “o homem de sua vida”. Costa (p. 12, 

1998) questiona e faz severas críticas em relação ao credo amoroso dominante, a 

ponto de sugerir a elaboração de uma outra forma de vivenciar o amor. Vimos, com o 

autor, que realizar esse amor idealizado tornou-se, nos dias de hoje, “um desafio ou 

uma massacrante obsessão”. 

Eduardo é casado há cinco anos com Felipe: “Nós queremos ficar juntos para o 
resto das nossas vidas” 

 Eduardo tem 27 anos e é professor secundarista. Para ele, o “amor” é

cotidiano, é feito de sofrimentos, felicidades, alegrias e tristezas. Quando estou me 

relacionando, eu gosto de cuidar e gosto que cuidem de mim e lembrem de mim.

 Quando teve seu primeiro namorado, Eduardo estava com 19 anos. Antes teve 

alguns breves “apaixonamentos”: Quando eu entrei na Universidade, eu vi que estava 

apaixonado, mas era meio complicado porque havia a distância, eu em Mossoró e a 

pessoa em Natal, e nunca efetivamos esse relacionamento. O amor romântico é um 

dos sentimentos que, apesar de exigir a reciprocidade para sua concretização, pode 

surgir na vida das pessoas de forma não-correspondida. Ao contrário de outros 



sentimentos, como a “amizade”, por exemplo, só existe se há a reciprocidade; 

podemos dizer que amamos romanticamente alguém que não nos ama, mas jamais que 

somos amigos de alguém pelo qual não temos amizade. (PAZ, 1994). 

 Em um Encontro de Estudantes promovido por uma Universidade, passou uma 

semana inteira para beijar uma pessoa que conheceu: e embora sofresse por que 

aquilo ia acabar... me vi gostando de um rapaz, e passamos todo o encontro... a 

gente percebia que tinha um interesse mútuo e houve apenas um beijo, encostar nos 

lábios e isso foi muito legal. Foi uma semana toda tentando e só aconteceu isso, mas 

foi legal. 

 Depois namorou um jovem e “morou junto” com ele durante um ano e sete 

meses, mas, segundo Eduardo, foi um relacionamento muito conturbado “devido aos 

ciúmes excessivos e nem sempre os meus sonhos eram estimulados por ele”. A 

exigência por exclusividade e pela completa atenção do outro, resumida pelo ciúme, 

provocou a “ruptura amorosa”. Ao término dessa relação, ele conheceu Felipe, e 

agora, segundo ele, eu não quero conhecer mais ninguém. No último trecho de sua 

fala Eduardo deixa transparecer a idéia de que ele já “achou a pessoa certa”, como 

nos cânones românticos, a ponto de revelar o desejo de não ter que se relacionar com 

nenhuma outra pessoa. 

Rafael é casado há dois anos com Helena 

 Rafael tem 25 anos e é estudante universitário. Para ele, o amor é “um

sentimento avassalador”, que “quando bate, às vezes, a pessoa modifica, faz coisas 

diferentes, esquece do mundo. É uma relação levada às últimas conseqüências”. 



 Apaixonou-se, pela primeira vez, aos 13 anos, por uma menina chamada 

Alexandra. Continuou apaixonado por ela durante um ano: “eu era muito amigo dela, 

e eu sempre chegava para ela e dizia que tinha uma coisa para contar, mas eu nunca 

cheguei a dizer que gostava dela. Até que um tempo [depois] eu desencanei dessa 

menina. Eu dava muita atenção para ela e não era retribuído. Ela foi embora e 

terminou por aí”. Parece ser comum, dentro do imaginário romântico a possibilidade 

da não-correspondência amorosa. Pensamos que, nesse caso, muito embora não se 

concretize a experiência afetiva do amor, o que importa é a virtualidade desse 

enamoramento, seja ele real ou fantasioso. 

 Rafael teve sua primeira namorada aos 15 anos. Depois, teve alguns 

“apaixonamentos” não correspondidos que lhe causaram alguns sofrimentos, porém, 

segundo ele mesmo, sem grandes conseqüências. Aos 17 anos, namorou 4 anos com 

Luciana, pessoa pela qual não se declarava apaixonado. Terminou esse 

relacionamento, pois se viu apaixonado por uma amiga chamada Helena. Foram 

amigos durante três anos, ambos se gostavam, mas ele com sua namorada (Luciana) e 

Helena com seu namorado. Ele, apesar de gostar dela há algum tempo, não se 

declarou, pois achava que ela era aquela pessoa... aquele namoro impossível e 

naquela época nós tínhamos outros relacionamentos. Sofre-se ainda, em função da 

timidez, pelos empecilhos e barreiras que se colocam no caminho dos apaixonados e 

que impedem a anunciação da informação amorosa. Nem sempre é fácil, para aqueles 

que amam romanticamente, dizer que gostam, que estão apaixonados. Esse momento 

é atravessado pelo medo e pela insegurança, visto que há a possibilidade do 

desinteresse do outro por nós.



Durante muito tempo, não revelou nada à Helena, e mais tarde soube que ela, 

da mesma forma que ele, correspondia a essa paixão. Depois de três anos, Rafael 

resolveu dizer tudo: “Eu disse que gostava dela. Engraçado que ela respondeu que 

também gostava de mim. Eu me lembro como ela respondeu. Depois que eu falei 

tudo, perguntei para ela: ‘e você o que sente? Eu fechei os olhos. Ela respondeu:  ‘o 

que você acha?’”. Namoraram e, em seguida, casaram. 

Douglas: sou divorciado, mas hoje estou namorando uma pessoa. 

 Douglas, 44 anos, é psicólogo, divorciado e tem duas filhas. Revelou que se 

apaixonou três vezes durante a sua vida: “foi um de um ano, outro de três e o último 

de cinco anos”. Para ele, foram momentos que considerou “intensos e duradouros, 

que um acabou em casamento”. Durante as suas trajetórias de vida amorosa, muitas 

pessoas podem vivenciar, por várias vezes, a experiência do amor. Apesar do 

imaginário romântico informar que o “verdadeiro amor só acontece uma única vez”, 

como reforçado pelo depoimento de Myrna: “Quando digo que o amor é imortal, 

refiro-me ao amor verdadeiro, que acontece uma vez na vida, quando acontece, e, às 

vezes, não acontece nem mesmo essa única vez”. (in RODRIGUES, 2002, p. 49). 

 Quando teve a sua primeira namorada, ele estava com 9 anos. Era um namoro 

escondido. Em sua trajetória amorosa, teve outros pequenos apaixonamentos e alguns 

namoros. Foi quando conheceu uma pessoa, pela qual se apaixonou, que foi sua 

primeira ruptura amorosa causadora de sofrimento: “a gente terminou depois de uma 

briga. E aí foi o meu primeiro sofrimento. Não foram aqueles relacionamentos que a 



gente acaba e daqui a pouco encontra outro e já esquece, mas esse realmente foi a 

minha primeira perda. Foi ela que terminou, eu queria voltar e ela não quis de jeito 

nenhum, e eu sofri um bocado”.

Teve outra grande paixão que, guiado pela conduta romântica, considera ter 

sido “um encantamento de imediato”, ou seja, o que comumente se chama de “amor 

à primeira vista” (mais um caso em nossos depoimentos). Segundo ele, foi algo que 

nunca sentiu: “foi uma coisa fulminante. Eu conheci a pessoa e já foi aquele frio na 

barriga, aquela coisa acelerada, e isso aconteceu quando eu estava envolvido com 

outra pessoa, mas já era aquele relacionamento desgastado e que já estávamos 

acomodados, foi quando eu conheci essa outra pessoa e realmente foi uma coisa que 

eu nunca tinha experimentado, foi uma coisa muito forte”. “Desgaste” e 

“acomodação”, como exposto por nosso entrevistado, são, de maneira geral,  

conseqüências que ganham contorno e expressão a partir das rotinas diárias. 

Leandro atualmente “estar ficando” 

Leandro tem 30 anos, é contador, nunca foi casado, tem um filho e uma filha. 

Atualmente, mantém relacionamentos afetivo-sexuais (está ficando) com três 

parceiras: “uma tem namorado, mas  a gente se dá muito bem por sinal; a outra é 

casada;  e tem outra que é a mãe de um de meus filhos e a gente não cortou o laço, 

apenas a gente não tem aquele compromisso de estarmos na mesma casa, naquela 

assistência de marido e mulher, só sexo... vamos dizer assim, não tem aquele 



compromisso de um estar cobrando do outro”. Parece que Leandro se encaixa em um 

comportamento que consagra os novos formatos de relacionamento. 

 A sua primeira paixão e namorada foi aos 12 anos: “e era uma pessoa que eu 

idolatrava. Foi uma pessoa que eu namorei um tempão, dos doze aos vinte anos. Ela 

foi a minha primeira mulher. O tempo que a gente viveu foi incrível, eu comecei a 

namorar ela com doze anos, foi quase o período que eu comecei a trabalhar, eu 

trabalhava oito horas por dia, estudava e no fim de semana ficava com ela. A minha 

adolescência toda eu passei com ela.” O imaginário romântico supõe que o sujeito 

amoroso veja perfeições que serão atribuídas ao objeto amado, assim como Leandro 

revelou “idolatrar” sua primeira namorada. 

 Revelou que tinha uma dependência muito grande da presença dela, até achar

“que não poderia viver sem aquela pessoa”. A dependência amorosa, como 

problematizada por Barthes (1991), deixa alguns românticos “escravos do objeto 

amado”. “Se assumo minha dependência, é que ela é para mim um meio de significar

minha solicitação: no terreno amoroso, a futilidade não é uma ‘fraqueza’ ou um 

‘ridículo’: ela é um signo forte”. (in BARTHES, 1991, p. 72).

 A ruptura sobreveio quando ela traiu Leandro: “ela veio me dizer que tinha 

ficado com uma pessoa. Desmoronou aquilo tudo”. Mas, foi com o tempo que ele 

percebeu que “ela era muito possessiva, ela tinha ciúmes” e ela não passou a ser mais 

especial pra mim”. Por vezes, é com algum tempo de convivência que os sujeitos 

amorosos percebem e vêem o(a) amado(a) “fora do imaginário romântico” (se é que 

isso é possível de se dizer), é aí que se vê os possíveis defeitos da pessoa, que agora 

passará a ser simples e comum como qualquer outro ser humano. 



Como se percebe na fala de Leandro, a exigência por fidelidade, quando não 

cumprida, gera raivas e sofrimentos, a ponto de justificar, em muitos casos, uma 

ruptura. Não esqueçamos que o imaginário romântico consagrou e instituiu como uma 

exigência legítima a exclusividade amorosa.

 Logo em seguida, conheceu Jaqueline, a quem engravidou. “É uma pessoa que 

até hoje me surpreende. Eu nunca disse isso pra ela”. Depois, envolveu-se 

amorosamente com Cláudia: Ela foi aquela coisa que eu quis conquistar porque ela 

não me queria, eu mandava mensagem era aquela coisa toda, aquele poder de 

conquista que a gente acha que vale alguma coisa. Namoraram um tempo, eles 

tiveram um filho e depois romperam. Hoje anda “ficando”... 

***

 Essa investigação considerou importante para a apreensão dos significados 

sociais do amar e do sofrer - como evidenciado na descrição das trajetórias amorosas 

acima - vislumbrar a diversidade de status amoroso no qual os sujeitos sociais, 

submetidos à injunção romântica, se encontram inscritos. Dito de outro modo, foram 

contemplados na pesquisa homens e mulheres em diferentes “condições de 

relacionamento amoroso”: Rafael, Monique e Eduardo, que se encontram casados(as); 

Douglas, que está divorciado, mas namorando; Laura, que vive o fim de um 

relacionamento; Leandro, que atualmente está ficando; Fernanda e Ana Maria, que se 

encontram namorando; Mônica, Patrícia e Maurício, que estão solteiros. Diante dessa 



diversidade de status amoroso dos entrevistados, perguntamo-nos: há diferença na 

expressão do amor e do sofrimento segundo o status amoroso?

 Boa parte das expressões e representações do sofrimento amoroso - tenha sido 

ele expresso por pessoa casada, solteira, divorciada, namorando ou “ficando” - parece 

ser composta de signos, sentidos e significados que compartilham de um mesmo 

conjunto de significações imaginárias, ou seja, que guardam relação sobretudo com o 

que está inscrito no imaginário romântico. Essas representações e expressões 

apresentariam, portanto, elementos motivadores do sofrimento semelhantes.

 O imaginário romântico teria, assim, apenas o atributo de “polir” de maneira 

mais ou menos uniforme todos que se encontrariam sob seu jugo. Certamente, é a 

partir dessa assertiva e também pelo fato de nossa pesquisa ser composta por homens 

e mulheres heterossexuais ou homossexuais, que inferimos não estar em função de 

suas condutas femininas ou masculinas ou, por outro lado, em função de suas opções 

sexuais, a possibilidade de os sujeitos virem a amar ou sofrer de forma distinta 

daquelas que é inaugurada pela ordem romântica. Por isso, não se verá aqui 

proposições que delegam às mulheres ou homens heterossexuais uma forma típica ou 

específica de vivenciar o amor e o sofrimento que, por sua vez, seria algo bem 

distante da maneira pela qual homens ou mulheres homossexuais experimentariam 

tais sentimentos. 

 Homens e mulheres revelaram, em suas trajetórias amorosas, que elementos 

considerados românticos foram responsáveis por suas dores e sofrimentos. Dito de 

outro modo, o sofrimento amoroso surgiu, em boa parte, nas suas convivências 

cotidianas, a partir do confronto com algumas exigências românticas. Resumidamente, 



foi constante a presença da expressão do sofrer em função de:  a) traição, cuja 

exigência romântica é justamente a “exclusividade amorosa”; b)  não-correspondência 

do amor, em contrapartida da exigência por “reciprocidade”;  c) ruptura dos laços 

românticos, onde era exigida a “eternidade do amor”; d) desconfiança, que nos 

cânones românticos demandam “confiança”; e) esperar a pessoa certa, que encontra 

na descoberta da “alma gêmea” o cumprimento dessa requisição; f) solidão, que 

requer, dentre outras tantas exigências,  o “estar apaixonado”.

4.3 Formas contemporâneas de “amar” e de “sofrer”: mudanças e 
permanências

No final do século XIX, dá-se início às transformações sociais e econômicas que 

marcarão e influenciarão as formas de viver e pensar no Brasil, acarretando rupturas 

na história das relações entre homens e mulheres. Essas transformações 

influenciaram, sobretudo, comportamentos e condutas, modificando, conforme a 

historiadora Del Priore (2005, p. 231), a maneira de organizar as afeições, ou mesmo, 

a forma de sentir outros seres humanos. 

As mulheres – essa é de fato uma mudança – começam a dizer cada vez mais 
‘não’. Gradativamente, também, o bé-a-bá do casamento muda. Os casais 
começam a se escolher porque as relações matrimoniais tinham de ser  
fundadas no sentimento recíproco. O casamento de conveniência passa a ser 
vergonhoso e o amor... bem, o amor não é mais uma idéia romântica, mas o 
cimento de uma relação .



 Esse momento no Brasil é assinalado pela consolidação da República, período 

que lentamente marcou uma “suposta” libertação dos indivíduos da influência de 

instituições como a religião, a família e a comunidade, pelo menos é assim que 

percebe Del Priore. Segundo ela, durante muito tempo, aqui no Brasil, tais instituições 

ditaram as regras da vida, inclusive da vida íntima das pessoas, demarcando e 

modelando as formas de se relacionar com o outro.

 Na transição do século XIX para o século XX, o Brasil despertou para o 

dinamismo que atingia a economia internacional. As pessoas passaram a sentir-se 

envolvidas num grande projeto de mudança dos hábitos cotidianos, convicções e 

percepções,

influenciadas, querendo-se ou não, pela expansão do capitalismo: a energia, o 
petróleo, os altos fornos, o desenvolvimento da indústria química  e 
metalúrgica, e também da bacteriologia e da bioquímica, os impactos de novas 
medidas de higiene e de profilaxia, isto e muito mais influenciou 
definitivamente o cotidiano, bem como o controle de doenças, da natalidade e 
o prolongamento da vida. Surgem os veículos automotores, os transatlânticos, 
os aviões, os telefones, os utensílios eletrodomésticos, o rádio, o cinema e a 
televisão, a anestesia, a penicilina etc. O impacto dessa revolução científico-
tecnológica se fez sentir nos hábitos do dia-a-dia e, por conseguinte, nas 
formas de relacionamento. (DEL PRIORE, 2005, p. 232, grifos nossos). 

 Nas primeiras décadas desse século de mudanças, algumas capitais brasileiras 

sofreram reformas urbanistas, metropolizaram-se e, sobretudo, criaram novos espaços 

de entretenimento, onde se cruzavam, “para o bem ou para o mal, homens e 

mulheres”. (DEL PRIORE, 2005, P. 233). Brasileiros e brasileiras passaram a se 

encontrar em espetáculos como: circo, teatro, cinema, auditório de rádio, etc. 

Cresceu também, nesse período, o consumo por produtos nos quais o amor estava 



presente como: “filmes que rodavam precocemente, libretos de burletas, letras de 

músicas reproduzidas em discos que giravam em ‘radiolas’ e nos programa de rádio, 

teatro de revista com suas ondulantes bailarinas”. 

 As modinhas brasileiras, apesar das mudanças, continuaram a cantar e exaltar 

“o amor trágico, o zangado, o idílio, o acanalhado, o descritivo, o trocista, o ideal. 

Mesmo com erros de metrificação e gramática, ao som de cavaquinhos e violões, 

cantava-se o amor feito de soluços e risos, senhor da vida e da morte”. (DEL PRIORE, 

2005, p. 239). 

 A revolução nos costumes brasileiros da época “impôs” mudanças, também, nas 

formas de se vestir para o outro. De modo que, na praia, mulheres usavam grossas 

baetas azuis cobrindo todo o corpo e os homens, camisa listrada e calças até os 

tornozelos. Del Priore demonstra, em seu estudo, que, nos banhos de mar, a presença 

feminina mexia com a cabeça dos homens. As saias femininas ficaram cada vez mais 

curtas, e é nesse período que se sanciona o modelo da mulher magra. 

 Não se pode deixar de dizer que o conjunto de mudanças influenciou, 

sobremaneira, a família e o casamento. A primeira, com a redução do número de 

filhos. As famílias, que tinham, em média, de 10 a 15 e até 20 filhos, passaram a ter, 

em média, de 5 a 7 filhos. Com o casamento, a mudança mais significativa era aquela 

que predispunham as pessoas a casarem por amor, podendo, portanto, escolher com 

quem casar.

 Nas primeiras décadas do século XX, qualquer restrição ou ameaça ao 

casamento estava sujeita a severas críticas. O divórcio, por exemplo, era considerado 

um tema “imoral” para a época. Havia uma exaltação à indissolubilidade do vínculo 



matrimonial. Além disso, o amor conjugal deveria estar restrito apenas à procriação. 

Além disso, a virgindade, uma das condições para o casamento, era uma exigência 

para as mulheres.

 O casamento era considerado muito mais o lugar do respeito do que do prazer, 

de forma que o casal deveria se afastar de paixões, amores e sentimentos fora de 

controle. Amores e sofrimentos eram vistos como doenças: “paixões levavam a crimes 

hediondos que enchiam as manchetes dos jornais”. (DEL PRIORE, 2005, p. 253). 

Depois da Primeira Guerra Mundial, surgem novas configurações político-sociais 

que imprimiram sua marca em novas condutas de comportamento amoroso no Brasil, 

principalmente no namoro. Com a emergência da indústria cinematográfica, 

Hollywood passará a representar em seus filmes tramas ficcionais nas quais a 

exaltação ao amor era uma constante. Em outras palavras, a forma como o amor será 

representado no cinema influenciará, de alguma maneira, as formas como homens e 

mulheres passarão a lidar com esse sentimento. Ou seja, o cinema influenciará o 

imaginário amoroso daquele período no Brasil. 

 Contudo, os namoros nem sempre ocorriam. “Há moças que se deliciam e se 

divertem apenas flertando de modo sucessivo e até simultâneo com mais de um 

rapaz”. Os rapazes, em muitos casos, tinham de se “declarar, exprimindo verbalmente 

seu amor, a paixão e a intenção de casar-se”. (DEL PRIORE, 2005, p. 279). 

 O Brasil dos anos 30, 40 e 50, marcado pela urbanização e industrialização, 

inaugura outras novidades como, por exemplo, a democratização das relações 

afetivas. “O namoro pulara a janela. Fora da porta para a rua”, isto é, os contatos 

físicos estreitaram-se. No cinema, já era possível ver artistas “perdidos de paixão” e 



finais felizes com beijos demorados. Beijar passou a ser considerado “sinônimo de 

namoro”. Filmes americanos passaram a seduzir e a compor modelos de amor que 

eram seguidos por muitos brasileiros(as). (DEL PRIORE, 2005, p. 283). 

 Nesse período, o namoro não poderia durar muito. Isso levantava suspeitas 

sobre as reais intenções do rapaz. Além disso, conforme a historiadora, um namoro 

prolongado poderia comprometer a reputação da moça. Havia um controle cerrado 

sobre a sexualidade, principalmente da moça, que deveria se manter virgem até o 

casamento.

 Para o casamento, a escolha do cônjuge já era então assunto dos enamorados, 

desde que não houvesse diferenças de classe, problemas familiares e dificuldade  

financeira. Sem esses pré-requisitos, “nem com muito amor” um casamento poderia 

dar certo, pelo menos para o imaginário da época. 

 No Brasil do século XXI, a vida amorosa contemporânea parece passar por novas 

transformações. Transformações essas que se materializam com o surgimento, na 

década de 80, de novos formatos de relacionamentos, como, por exemplo, os “rolos”, 

as “amizades coloridas”, os “casamentos abertos”, o “ficar” e o “morar junto”

(SCHUCH, 2002). 

 Algo que vem se somar a este quadro de mudanças é o surgimento e 

popularização da Internet. Surgem, a partir dessa rede de informações mundial, novas 

possibilidades de estabelecimento de relações amorosas, como, por exemplo: clube e 

agências de namoro e casamento, sites de namoro, sites de bate-papo, etc. 

 Os namoros virtuais, por sua vez, podem e até expressam uma dimensão 

romantizada do amor, na medida em que é possível encontrar e enviar poesias, 



cartões, declarações de amor, canções, simpatias, crônicas de amor e até beijos 

virtuais.

 Uma vantagem desses namoros, segundo Bauman (2004), é que deles parece 

mais “fácil entrar e sair [...] eles parecem inteligentes e limpos, fáceis de usar, 

compreender e manusear [...] Sempre se pode apertar a tecla e deletar [...]”. 

 O surgimento de bares ou discotecas para solteiros também parece ser reflexo 

desse quadro de mudanças iniciado no Brasil nos anos 80. Em Natal/RN, por exemplo, 

existem espaços que são típicos para se estabelecer laços afetivos. A casa de show 

Taverna Pub, localizada no bairro de Ponta Negra é um deles. Nas segundas-feiras 

ocorre, nesse espaço, a noite das “Segundas Intenções”. É uma noite tipicamente para 

jovens, na qual todas as canções ouvidas são músicas de trilhas de filmes românticos: 

“Uma linda mulher”, “Titanic”, entre outras.  Durante a noite inteira, anjos brancos

passeiam e distribuem bilhetinhos românticos, que são escritos pelos freqüentadores 

do bar e repassados pelos anjos brancos às pessoas com quem se deseja contactar. 

Tudo isso com o objetivo de se manter vínculos, conversas ou encontros, ficar e até 

namorar.

 Na mesma linha, porém em um outro bairro de Natal (o Cidade Satélite), temos 

a Casa de Show Violão de Ouro que destina um de seus dias de funcionamento para os 

solteiros, as terças-feiras, só que com algumas peculiaridades: todos os seus 

freqüentadores têm a partir de 30 anos, o estilo de música é o bolero, a noite é 

caracterizada como “A noite dos torpedos” e os “bilhetinhos românticos”  são 

entregues por uma dama vestida de preto.



 Contudo, os reflexos dessas mudanças, materializadas nos novos formatos de 

relacionamentos e nas novas possibilidades de criação de vínculos amorosos, não 

parecem diminuir as “angústias” que, segundo Bauman (2004), perpassariam as 

mentes dos contemporâneos, pois estes ainda se queixam das dificuldades em criar e 

manter laços duradouros. 

 A “modernidade líquida”,53 tal qual entendida por Bauman (2004, p. 8), 

imprime aos contemporâneos um sentimento de “insegurança existencial”, no que se 

refere à construção de laços, isto porque, segundo o autor, há hoje, com maior 

freqüência que em outras épocas, uma “misteriosa fragilidade” dos vínculos afetivos, 

gerada, até certo ponto, pelos “desejos conflitantes” que teriam os contemporâneos 

de “apertar os laços e, ao mesmo tempo,  mantê-los frouxos”.

 “Sinal dos tempos”?! É também disso que fala um dos nossos entrevistados ao 

referir-se à condição amorosa das pessoas na atualidade: 

Eu acho que as pessoas estão muito consumistas, inclusive nos 
relacionamentos... O que para mim seria consumista em relacionamento? É 
buscar sempre o novo... Experimentar o novo é como se você estivesse com 
um carro ano 98 e comprasse um carro 2004... Aí você ficou encantado com o 
carro 2004 por que é novo... Então, não estou dizendo que isso acontece com 
todo mundo... Nem estou dizendo que isso acontece com ninguém... Eu tô 
dizendo que às vezes parece que acontece... As pessoas estão muitos 
consumistas até nisso de querer sempre o novo...54

 Na “líquida razão moderna” de Bauman (2004), os laços humanos parecem mais 

frágeis e, nesse sentido, parece existir uma incapacidade de se construir e manter 

vínculos, pelo menos duradouros. O autor avalia que se de um lado há o desejo, por 

53 Segundo Bauman (2004), na Modernidade Líquida o mundo nos parece repleto de sinais confusos, 
propenso a mudar com rapidez e de forma imprevisível.
54 Douglas, 41 anos. 



parte dos contemporâneos, de construir laços, de um outro há o medo de se “estar 

ligado”; particularmente de se “estar ligado” permanentemente. 

 Nesse quadro da “modernidade líquida” poderíamos ainda pensar que o 

desaparecimento da noção “até que a morte nos separe” vem significar, na 

contemporaneidade, a possibilidade de inúmeras tentativas no que se refere às 

experiências amorosas. Ou seja, os relacionamentos passam a ser recorrentes e 

passíveis de repetição, como nessa expressão: Acredita-se que o ”bom” é “circular”, 

“borboletear” sem compromisso, como se querer alguém fosse um pecado55.

 Conforme Bauman (2004), a contradição entre o “desejo de construir laços” e o 

“medo de mantê-los” é o que caracterizaria os relacionamentos modernos. Um de 

nossos entrevistados se pronuncia a esse propósito da seguinte forma: 

Não estou procurando ninguém. Vou ficar na “minha”. Até porque eu estou 
com um certo trauma, com receio de me aproximar de alguém, que eu até 
possa me interessar, mas mesmo que eu me interesse, não vou me 
manifestar, vou ficar na “minha” mesmo, deixar o barco descer com a 
correnteza.56

 O desejo pela segurança do convívio, em alguns momentos, é vencido pelo 

medo de se estabelecer compromissos, principalmente de longo prazo; isto porque os 

contemporâneos parecem começar a entender que “os relacionamentos são como a 

vitamina C: em altas doses, provocam náuseas e podem prejudicar a saúde”. 

(BAUMAN, 2004, p. 10).

55 Luiza, 30 anos. 
56 Fernando, 31 anos. 



 Acreditamos serem essas as razões pelas quais Bauman (2004) anuncia que a 

“incerteza” e a “insegurança”, hoje, caracterizam os relacionamentos na “líquida 

razão moderna”. Mas, de onde surgiria essa insegurança ou esse medo de relacionar-

se? Foram os desgastes, as angústias e os sofrimentos de relacionamentos anteriores? 

Ou os contemporâneos, descrentes no ideal de amor romântico, que não guarda mais 

relação com suas vidas práticas, e depois de sucessivas tentativas fracassadas de 

concretizar esse amor, têm hoje medo de manter um relacionamento afetivo? Não 

teremos condições de dar respostas a tais questões, pelo menos nessa pesquisa. 

Destarte, o sociólogo Anthony Giddens (1993) se ocupou, num de seus estudos, em 

compreender as transformações porque passam as relações amorosas modernas.   

 Tentaremos aqui, a partir das observações feitas por Giddens, lançar alguma luz 

sobre as questões suscitadas na nossa pesquisa. Segundo o referido autor, a 

sexualidade humana, neste quadro de transformações da modernidade, assumiu novo 

papel, deixando de ter o caráter especificamente reprodutivo que tinha no Brasil do 

século XIX, para assumir uma forma de sexualidade que ele denominou de “plástica”. 

Giddens (1993) classifica de “sexualidade plástica” aquela cujos fins não são 

meramente para a procriação. A sua origem dataria do final do século XVIII, quando 

teria ocorrido uma limitação rigorosa da dimensão da família, com a introdução das 

técnicas de contracepção e de novas tecnologias reprodutivas.

 De acordo com Giddens, muitas das mudanças impressas ao comportamento 

amoroso contemporâneo são resultantes desse momento. As mulheres, neste sentido, 

desempenharam um papel importante nas transformações ocorridas. Nos últimos 40 

anos, elas lideraram uma revolução sexual, reivindicando maior prazer e igualdade 



sexual. A “sexualidade plástica”, portanto, concedeu às mulheres maior autonomia 

sexual, reordenando a vida sexual tanto feminina como masculina.

 Em condições modernas o casamento, paulatinamente, passou a ser substituído 

pelo relacionamento que é um “vínculo emocional próximo e continuado com uma 

outra pessoa”.57 (GIDDENS, 1993, p.68). 

 Na atual conjuntura moderna, segundo a sociologia de Giddens (1993), os ideais 

de amor romântico passam a se fragmentar sob a pressão da emancipação e da 

autonomia sexual feminina, abrindo espaço para o denominado “amor confluente” e 

para o “relacionamento puro”. Essa assertiva se conflita, em boa medida, com o que 

foi apresentado nas principais representações e expressões do amor de nossos 

entrevistados, que, em boa parte, parecem ainda bastante crentes ou fiéis ao 

imaginário romântico. Somos ainda levados por alguns questionamentos: o amor 

romântico pode ser substituído, em nossa cultura, pelo modelo apresentado por 

Giddens? Esse novo modelo estaria em condição de oferecer menos sofrimentos aos 

nossos contemporâneos? Seria um modelo de “amor” suscetível de proporcionar 

maiores prazeres e alegrias? 

 O “amor confluente” diz respeito a “um amor ativo, contigente, e entra em 

choque com as categorias ‘para sempre’ e ‘único’ da idéia de amor romântico” 

(GIDDENS, 1993, p. 72), porém não descarta totalmente os ideais do “amor 

romântico”.

57 Contudo, isto não quer dizer que não existam mais casamentos, mas que estes foram remodelados, ou 
seja, em condições sociais modernas o casamento se torna mais e mais uma relação iniciada pela 
satisfação emocional que deriva do contato próximo com o outro, e enquanto essa satisfação existir, 
ele se mantém. (GIDDENS, 2002, p. 81). 



 Este modelo de amor, anunciado por Giddens (1993) e proposto para os nossos 

tempos, se afasta, portanto, da busca da “pessoa especial”, dando maior importância 

à busca de um “relacionamento especial”. Reivindica, portanto, igualdade na doação 

e no recebimento emocional. Não se encontra ligado apenas à heterossexualidade, é 

estendido também ao homossexualismo. Privilegia, na relação, a realização do prazer 

sexual recíproco, que se torna um componente básico para a manutenção ou 

dissolução do relacionamento, o qual, por sua vez, assume novo formato:  o 

denominado “relacionamento puro”. 

 No “relacionamento puro”, que não se refere à pureza sexual, os indivíduos 

engajam-se na relação baseados no que esta pode proporcionar; e o componente 

básico para a sua manutenção ou dissolução é a satisfação mútua das partes 

envolvidas.

 O comportamento amoroso parece que vem ganhando um novo contorno diante 

deste quadro de transformações e mudanças desencadeadas pelos processos 

modernos, principalmente no que se refere à forma de se construir vínculos. Contudo, 

apesar das sensíveis transformações, há ainda, de acordo com os dados colhidos na 

pesquisa, a permanência do modelo romântico no que se refere às formas de amar e 

de sofrer. 

 Foi evidenciado, em alguns momentos da pesquisa, seja através de teorias ou 

através de depoimentos dos sujeitos amorosos, alguns indícios da permanência do 

ideal de amor romântico como uma prática social ainda em vigor. A sociedade 

brasileira e, de toda forma, a natalense, parecem ainda “investir” neste ideal, pelo 



menos é o que se constata quando se observa a permanência de depoimentos e 

práticas românticas nas entrevistas.

 Por outro lado, as novas formas de se construir vínculos pela Internet, os 

chamados “namoros virtuais”, prova cabal de mudanças, parecem não ter descartado 

de todo as premissas românticas, visto que disponibilizam uma série de aparatos que 

caracterizam o romantismo: cartões, declarações, beijos, mensagens, corações 

apaixonados, etc. 

 Os novos espaços típicos para solteiros, uma emergência contemporânea, 

também trazem em seus formatos toda uma composição romântica (com direito a 

cupido e tudo). É o caso das discotecas para solteiros, existentes em Natal/RN, que 

disponibilizam pessoas (ou quase cupidos) para a tarefa de levar “pequenos bilhetes 

apaixonados” (ou quase flechas) a seus usuários.

 A divulgação e exposição do amor pelos meios de comunicação - propagandas 

publicitárias, novelas “globais” (até pouco tempo - no ano de 2005 - a Rede Globo de 

Televisão exibia uma novela cujo título era: “Alma Gêmea”), filmes, seriados, 

programas de TV, ou ainda, o sucesso de vendas dos álbuns de músicas que fazem 

apelo romântico, dos romances açucarados e de uma série de livros de auto-ajuda que 

prometem fórmulas milagrosas de se conseguir um “príncipe encantado” ou mesmo a 

“cura” de alguma dor de amor - podem ser também evidências da permanência do 

ideal de amor romântico como uma prática cultural privilegiada. 



5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Que “forças”, hoje, nos obrigam a novas configurações e a novos outramentos,

segundo o termo impresso pelo poeta Fernando Pessoa, ele que era especialista no 

assunto de virar outro, de outrar-se? (PELBART, 2000).  As mudanças que se impuseram 

modelaram e modelam até mesmo algo que nos parecia inviolável: nossa emoção. 

Entretanto, ainda são necessárias novas mudanças? Estaremos, ainda, sujeitos a novas 

configurações que, por sua vez, abrirão caminhos para novos valores, novos afetos, 

novas sensibilidades e novas solicitações? 

 É fato que, contemporaneamente, experimentamos sensíveis variações em 

nossa maneira de sentir o outro e de se emocionar com o outro? Se sim, de que 

choramos hoje? Ou ainda, por quem choramos hoje?

 A expressão da emoção está aberta a mudanças que lhe forem trazendo novos 

significados e sentidos. Os novos contextos abriram caminhos que redefinem, por sua 

vez, a própria emoção amorosa. É possível uma recriação do amor, de forma que esse 

sentimento possa ser menos suscetível ao sofrimento que tanto perturba nossos

contemporâneos?

 As mudanças afetaram traços cotidianos de nossa existência, é bem verdade. 

Demarcaram novos formatos de vínculos afetivos, impuseram novas regras e novos 

espaços para o contato com o outro (espaços cibernéticos, Internet – mudança na 

relação presença e corpo), remodelaram a intimidade e a sexualidade. Mas, ainda 

continuamos a chorar por amor.



 A sexualidade que chegou a ser um problema para muitos - tendo em vista ser o 

alvo preferido de Instituições sociais que objetivavam o controle de impulsos e 

desejos, para a formação de “corpos dóceis”, regulados e orientados para o controle 

sexual – atualmente, parece não ser mais problema. Parece que estamos sexualmente 

bem resolvidos. Contudo, o que parece nos importunar e nos afligir hoje é o amor! O 

amor tornou-se um problema para a atualidade? A contemporaneidade se defronta 

com algumas pessoas imensamente depressivas e frustradas porque não conseguem 

sustentar um vínculo amoroso. 

 A sociedade, por sua vez, constrói uma série de significações imaginárias sociais 

que institucionalizam e cristalizam “verdades”, como aquela que relaciona amor e 

sofrimento. Essas significações fornecem o conteúdo, a organização e a orientação do 

fazer amoroso romântico.

 Estamos assim vivendo na Era do Amor. “Em nenhuma época da história uma 

proporção tão grande da humanidade levou o amor em tão alta conta”. (HUNT, apud 

COSTA, 1998, P. 147). Entretanto, imagens do amor romântico vêm frustrando e 

desencantado homens e mulheres. Mais do que nunca parecemos não conseguir 

concretizar esse amor tão sonhado. A realização da paixão amorosa romântica 

encontra empecilhos no mundo corriqueiro dos contemporâneos. 

 Alguns homens e algumas mulheres continuam, hoje, capazes de paralisar suas 

vidas e interesses pelo mundo para se voltarem em direção ao sofrimento por amor. 

Malgrado as frustrações e decepções amorosas, muitos ainda buscam, 

desesperadamente, realizar esse ideal afetivo-sexual. Queremos ser romanticamente 

dramáticos! Essa disritmia romântica encontra reforço em significações imaginárias



que colocam o amor como sinônimo de felicidade, apesar da existência de inúmeros 

casos de sofrimento causados por angústias, sofreguidão, posse exclusiva, 

desconfiança, traições, abandonos e a ambivalência afetiva típica desse estado de 

apaixonamento. Mas por que não redesenhar ou reinventar um novo modelo de amor 

menos sombrio? Por que, apesar de tantas mudanças, continuamos ainda fiéis a essa 

prática amorosa ou vertigem afetiva? A emoção amorosa pode ser aprendida e ensinada 

como sendo mais uma emoção que podemos sentir, sem que para isso tenhamos que 

sofrer?

Não vivemos sem emoção. E a emoção amorosa, como instituída pelo imaginário 

romântico, oferece também enormes alegrias, prazeres e felicidades. Muitas parcerias 

sexuais são facilmente renováveis, mas as amorosas, não! Aprendemos a sentir atração 

sexual por pessoas que pouco conhecemos, mas, por outro lado, aprendemos que o 

amor só acontece com pessoas especiais e em momentos raros.

 O amor goza de grande prestígio social. Há séculos (desde o século XVIII), 

homens e mulheres expressam o amor e o sofrimento românticos, obviamente com 

algumas pequenas mudanças, mas sem que o enredo que funda a idéia do amor 

romântico seja alterado em sua essência. 

 O imaginário romântico inaugura uma norma de conduta emocional, isto é, 

seres singulares (coletivo anônimo) criaram a noção do ideal de amor romântico, como 

já foi dito nesse estudo. Contudo, Castoriadis (2004) revela existir, sob o ângulo das 

sociedades ocidentais, uma crise na imaginação desses mesmos seres. Diante disso, 

perguntamo-nos: a crise na imaginação desses seres singulares teria impedido a 

formulação de uma outra forma de amar ou mesmo de sofrer? Entendemos que para 



modificar as formas de amor e de sofrer devemos começar a questionar minimamente 

essas instituições sociais (o amor e o sofrimento). Disso decorrem as seguintes 

questões: Como questionar o amor?  É possível questionar essa instituição? 

 O amor romântico, como evidenciado em muitos momentos dessa pesquisa, 

pode até não ser a melhor forma de amar, mas continua sendo a única que homens e 

mulheres contemporâneos dispõem. O sofrimento aparece, por vezes, como parte 

integrante desse sentimento, que se mostra com uma dupla face: idealizada (ilusão ) e 

real (realidade). Na primeira, o amor surgiria para muitos como o que deveria ser; na 

segunda, o amor se mostra como é.

 É certo que há uma supervalorização do amor romântico em nossa sociedade, 

bem como uma desaprovação do sofrimento amoroso que, pelo menos na forma como 

o apreendemos hoje, tornou-se quase parte complementar desse amor. Na sociedade, 

por sua vez, aumentam cada vez mais as imposições e negações de determinadas 

emoções, ou seja, os “conteúdos simbólicos e as práticas culturais de contextos sociais 

específicos promovem, agenciam, permitem ou ponderam, desta maneira, 

determinadas emoções, ao mesmo tempo em que negam, restringem ou impõem 

interditos a outras, a partir das interações contínuas e constantes entre os sujeitos 

relacionais em trocas sociais determinadas”.  (KOURY, 2004, p. 12). 

 Parece que a desaprovação social reservada ao sofrimento, em muitos casos, 

recai também sobre o amor. Isso porque, suas representações e expressões parecem 

rimar mais do que nunca com o sofrer. “Na prática muitos começam a se convencer de 

que ‘amar é sofrer’”. (COSTA, 1998, p.11). Surgem assim inúmeros descrentes: o amor 

é uma mentira; o amor não existe! Entretanto, esses que abdicam desse ideal afetivo-



sexual, pois não suportam mais os sucessivos fracassos amorosos, parecem expressar o 

sofrimento da mesma forma. Sofrem se amam romanticamente e sofrem também se 

não amam conforme o figurino romântico!

 O sofrimento romântico – que decorre da não-materialização do amor romântico 

nos relacionamentos amorosos – leva hoje inúmeras pessoas a desacreditar cada vez 

mais no amor. Todavia, muitos ainda têm a esperança de um dia poder vir a vivenciá-

lo. E é assim que o amor romântico - insensível às mudanças radicais que o 

transformam século após século, continua em primeiro lugar no ranking de preferência 

de muitos, quando se trata de orientar as relações sexuais entre homens e mulheres. 

Mesmo sob pena de sofrerem, parece que nossos apaixonados contemporâneos

preferem pagar o preço de viver um grande amor. Ainda que este possa gerar dor e 

angústia, é preferível sofrer por amor do que não ter amor algum!

 Por enquanto, continuamos a consumir canções que retratam o amor e a dor! 

Tristes, por um lado, ao ouvir a interpretação que Chico Buarque faz da música “Atrás 

da porta”58, porque juramos que ela [a música] consegue representar a (e dizer da) 

nossa própria dor, e desejosos, por outro lado, de estarmos no lugar da pessoa que, 

por amor, “se arrasta, arranha, agarra!”, quando não nos vemos representados na 

letra da música, por não estarmos sofrendo por amor. Estamos em um tempo que, 

consciente ou inconscientemente, almejamos sofrer? 

58 Quando olhaste bem nos olhos meus/ E o teu olhar era de adeus/Juro que não acreditei, eu te 
estranhei/ Me debrucei sobre teu corpo e duvidei/ E me arrastei e te arranhei/ E me agarrei nos teus 
cabelos/ Nos teus pelos, teu pijama/ Nos teus pés ao pé da cama/ Sem carinho, sem coberta/ No 
tapete atrás da porta/ Reclamei baixinho/ Dei pra maldizer o nosso lar/ Pra sujar teu nome, te 
humilhar/ E me vingar a qualquer preço/ Te adorando pelo avesso/ Pra mostrar que ainda sou tua.
(Francis Hime/Chico Buarque) 



 Ademais, continuamos ainda a nos emocionar com novelas e filmes românticos.  

Continuamos ainda a esperar um amor que nos transforme! Continuamos buscando um 

amor que nos fará muito feliz, mesmo que por pouco tempo! O amor parece ainda 

valer a pena! Se um amor acaba, há sempre a possibilidade de vir outro! O importante 

é amar! O importante é compartilhar do imaginário romântico e de suas promessas de 

vivenciarmos fortes paixões e emoções. Apesar de tudo, desejamos ainda permanecer 

convertidos à idéia romântica de amar. Até porque seria possível eliminar a paixão e o 

amor de nossas vidas? Por quanto tempo continuaremos ainda “presos por querer” à 

injunção romântica?

Finalmente, diagnosticar e classificar o amor romântico como uma emoção 

desejada e almejada, mas que pode causar sofrimentos àqueles que investem esforços 

para vivenciá-lo em suas vidas, pode ser uma tentativa de apontar uma “saída” para 

essa angústia! Até porque é possível uma vida, e mesmo a amorosa, com inexistência

de problemas? Não, pois não existe vida sem conflitos. A própria condição de estar no 

mundo supõe e requer obstáculos de toda ordem. Entretanto, podemos preferir a 

abertura para novos horizontes emocionais que nos levem a outros caminhos afetivos. 
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7 APÊNDICES 

ROTEIRO DE ENTREVISTA

Nome_______________________________________________________ Idade ___ 

Profissão____________________________________Contato___________________

BLOCO 1: SOBRE AS RELAÇÕES AFETIVO-SEXUAIS AMOROSAS: a situação atual em 
termos de relacionamentos amorosos 

1. Qual sua situação atual em termos de relacionamento amoroso? 

(   ) Namorando 
(   ) “Ficando” 
(   ) Noivo/Noiva 
(   ) Casado/Casada 
(   ) “Mora Junto” 
(   ) Divorciado(a), mas atualmente com um novo relacionamento 
(   ) Divorciado(a), mas atualmente sem um novo relacionamento 
(   ) Sozinho(a) por escolha própria 
(   ) Sozinho(a) por não encontrar ninguém 
(   ) Separado(a), mas ainda casado(a), com um novo relacionamento 
(   ) Separado(a), mas ainda casado(a), sem um novo relacionamento 
(   ) Viúvo, sem um novo relacionamento 
(   ) Viúvo, com um novo relacionamento 
(   ) Outro. Qual?_________________________________________________ 

BLOCO 2: SOBRE O CREDO AMOROSO DOMINANTE: O amor do ponto de vista do(a) 
enamorado(a)

1. Para você, como seria um modelo ideal de relacionamento? 

2. E o amor, o que seria para você? O que ele te evoca? No que ele te faz sonhar? 

3. Como sonha ou vê a pessoa para você viver junto com ela esse amor? 

4. O que faz com que duas pessoas sejam realmente felizes no amor? 

5. Acerca da relação sexo e amor em um relacionamento, qual deles apresentaria 
maior peso para sustentar uma relação? 



6. Você acredita que o amor vivido nos relacionamentos pode acabar? Na sua 
opinião, porque o amor acaba? O que faz um relacionamento acabar? 

7. O que mais te seduz no jeito do teu apaixonado quando ele(a) tenta demonstrar 
o seu sentimento de amor? E você, como o seduz? 

8. Tem alguma história de amor (de outras pessoas, filmes, romances) que te 
marcou bastante e que gostaria de contar? 

9. Você já fez alguma loucura por amor? Qual?  

10. Você teria uma música que, na sua opinião, expressa o amor? 

BLOCO 3: SOBRE A TRAJETÓRIA DE VIDA AMOROSA: Vivências e experiências de 
amor e de sofrimento em relacionamentos amorosos 

1. Você poderia falar um pouco de tuas vivências amorosas no tempo, ou seja, 
a trajetória amorosa na tua vida e os tipos de vínculos que teve? (tempo e 
importância)

1.2. De todos os relacionamentos que você teve, existiu algum que te 
causou sofrimentos? Por quê? Como vivenciou esse momento? 

1.3. Dos relacionamentos vividos, teve algum em especial? Por quê? 
Houve algum momento marcante vivido por você em 
relacionamentos?

1.4. Quando um relacionamento te causa sofrimentos, o que você faz 
ou já fez para “não mais sofrer?”

1.5. Quais as principais dificuldades ou impasses enfrentados num 
relacionamento? (brigas, ciúmes, desconfianças, traições, 
abandonos?).

BLOCO 4: SOBRE O COMPORTAMENTO AMOROSO NA SOCIEDADE ATUAL: mudanças 
que estão ocorrendo no terreno amoroso que supõem novas formas de 

conjugalidades, arranjos e vínculos. 

1. Como você vê,  na sociedade atual, a relação de amor entre as pessoas? O que 
mudou em relação ao “passado” (que passado é esse?)? O que você acha destas novas 
formas de se relacionar, como o “ficar”, o namoro e o casamento atual? 



2. Você acha que hoje é mais fácil ou mais difícil se relacionar amorosamente com 
alguém? Por que?

3. Que tipo de relacionamento você acredita ser o mais “ideal” para você, nos dias de 
hoje, a partir de suas experiências afetivas? 

4. E a relação amor e casamento? O casamento já foi importante; ainda é? 


